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Politie en media,
inzicht in een spanningsvolle relatie

1 Inherente spanning

‘De politie’ bestaat niet. ‘De media’ evenmin.Toch kunnen we niet zonder
deze verzamelnamen, zeker niet in een inleiding. Want het is zoals Paul
Valéry ooit zei: “Een generalisatie die simpel is, kan niet waar zijn. Maar
aan een generalisatie die niet simpel is, heb je niets.” Politie en media zijn
als instituties al complexe werelden op zichzelf, en bewegen zich in een
nog veel complexere politieke, bestuurlijke en maatschappelijke omgeving:
lokaal, nationaal en internationaal. Over de ontwikkelingen in de relatie
tussen ‘de politie’ en ‘de media’ – en over het veranderende politieke en
publicitaire krachtenveld waarin ze zich bewegen – gaat dit boek.
Politieagenten en journalisten hebben veel gemeen. Ze willen bewaker zijn
van openbare orde en veiligheid, dan wel van de democratie en van de
rechtsstaat. Ze willen onrecht aan het licht brengen. Ze doen beide aan
opsporing en gebruiken daarvoor soms dezelfde methoden. Er was een
tijd dat beide groepen veel waardering hadden voor elkaar. Zij zagen
elkaar niet in de eerste plaats als concurrent of zelfs als vijand, maar als
mensen die – elk met eigen methoden en middelen – toch hetzelfde doel
nastreefden: een goede samenleving te dienen. Ze zagen elkaar als bondge-
noten, die soms slaande ruzie hadden, maar elkaar door de bank genomen
als noodzakelijke partners beschouwden en elkaar respect betuigden, ook
als de ander hen te slim was afgeweest.

Die tijd is voorbij. Het respect voor elkaar is verminderd, de verwijten
over en weer nemen toe. Het idee dat beide beroepsgroepen spelers zijn in
een ‘spel’, is verdwenen. Eveneens is het idee verdwenen dat de weder-
zijdse afhankelijkheid vereist dat er zo veel mogelijk openheid betracht
dient te worden. De veronderstelling dat de relatie tussen politie en media
een vertrouwensrelatie dient te zijn, ook als deze nooit de intimiteit van
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een verstandshuwelijk te boven kan en mag gaan, is inmiddels ver te
zoeken.

In kringen van politie overheerst op dit moment de mening dat veel
journalisten lui zijn – broddelaars en sensatiezoekers. Sommigen duiden
journalisten aan als ‘gewoon ratten’. Op hun beurt verwijten veel journa-
listen de politie dat ze de democratische plicht om te vertellen wat verteld
kan worden, steeds meer aan haar laars lapt – dat de traditionele bereid-
heid van het geven van informatie, achtergrond en medewerking door de
politie verruild is voor een obsessie met geheimhouding, voortgedreven
door angst en de zorg over ‘imago’. “Ze snappen niets van de media”, “ik
ga zo veel mogelijk om de voorlichters heen, die herhalen toch alleen
maar letterlijk wat er in het persbericht staat” en “het werk wordt ons
steeds moeilijker gemaakt” behoren tot de beleefdste typeringen van de
politie en haar woordvoerders.

De inherente spanning die er bestaat, en hoort te bestaan, tussen poli-
tie en media is, zo zal blijken, in de afgelopen jaren zover opgelopen dat
de vraag gesteld moet worden of het niet van grote urgentie is om deze
relatie te verbeteren. In meer abstracte zin ten behoeve van de democrati-
sche rechtsstaat en in meer praktische zin ten behoeve van het doel waar-
naar beide groepen zeggen te streven: een goed geïnformeerde, veilige,
open en rechtvaardige samenleving.

De verbetering van de relatie tussen politie en media zal niet eenvou-
dig zijn. Want de politie en de media hebben nog een belangrijk kenmerk
gemeen: ze delen een gevoel van macht. De politie heeft het grondwette-
lijke monopolie op het geweld, de meest fysieke machtsuitoefening die er
bestaat. De media hebben de macht van het woord en de macht van het
beeld, uitvloeisel van de eveneens in de Grondwet verankerde vrijheid van
meningsuiting. Ook al is het in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag
van burgemeester en officier van justitie, de politie is letterlijk machtheb-
ber. De media zijn figuurlijk machthebbers, alleen ondergeschikt aan het
bevoegd gezag van de onafhankelijke rechter als zij wettelijke grenzen
overschrijden.

2 Politie en media in verandering

Macht is gevaarlijk. Dit geldt voor de politie en eveneens voor de wereld
van de media. Beide zijn de fase van eenvoudige diender en deemoedige
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dienaar van de eigen zuil of ‘het algemeen belang’ allang voorbij.
Natuurlijk, de strijd tussen ‘de sterke arm’ en ‘de machtige pen’ is van alle
tijden. En datzelfde kan gesteld worden van de golfbeweging in de
krachtsverhoudingen, ook in Nederland.

Die beweging heeft alles te maken met de ontwikkelingen in de
ideeën over de taken en bevoegdheden van de politie in een maatschappij.
Die ideeën zijn in de afgelopen halve eeuw scherp als een pendel heen en
weer gegaan.Van een autoritaire politie ‘die van de wapenstok gebruik
moést maken’, tot een sociaal opbouwwerker (‘de wijkzuster’) volgens het
jaren zeventig-adagium: ‘de politie is je beste kameraad’. De politieke
werkelijkheid is sinds begin jaren negentig bezig de wijkteamgedachte
hardhandig aan de zijlijn te zetten, hoezeer velen in politiekringen in het
concept blijven geloven. De roep om meer veiligheid, de roep om zero 
tolerance heeft de politie tot belangrijkste prioriteit van de politiek gemaakt.

Een deel van de groeiende spanning in de relatie tussen politie en
media is uiteindelijk terug te voeren op de innerlijke en tegenstrijdige
verlangens van de moderne, mondige burger: enerzijds naar vrijheid en
autonomie, anderzijds naar veiligheid en geborgenheid. Deze ‘veiligheids-
utopie’ heeft grote consequenties gehad voor de opvattingen over de poli-
tie. Zo is de druk om ‘te presteren’ enorm gegroeid, is ook de bereidheid
sterk gegroeid om de politie meer mankracht, taken en bevoegdheden te
geven tegenover de burger. Maar niet tegenover ‘politiek Den Haag’. De
neiging om de autonomie van de politiekorpsen te verminderen ten
gunste van een centrale leiding vanuit Den Haag, is ook gegroeid. Ook
deze tendens heeft grote consequenties voor de externe communicatie van
de politie.
Door de aanzwellende storm van rising expectations van de kant van de
burgers, en onder de druk van een soms tegenstrijdig pakket van politieke
eisen en restricties, voelt de politie zich nog altijd vrij vaak machteloos.
Machteloos tegenover het bevoegd gezag, tegenover de ongrijpbare kleine
en grote misdadigers, maar niet minder tegenover nieuwe machten die
ten tonele zijn verschenen, zoals slachtoffergroepen en de advocatuur, en
in de allereerste plaats ‘de media’.

De meeste media hebben zich in de afgelopen decennia ontworsteld
aan ‘het bevoegde gezag’ van partij of kerk. En niet minder aan de stilzwij-
gende doch evenzo disciplinerende kracht van de traditionele fatsoensmo-
raal van de leden of abonnees. Een uitspraak op een redactie als ‘dat doen
wij gewoon niet’ – bijvoorbeeld als het ging om het uitgangspunt ‘geen
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moorden in de krant’ – zal men tegenwoordig niet vaak meer horen. Nu
zal het antwoord luiden: ‘Waarom niet? Het is belangrijk. Nog belangrij-
ker: het verkoopt. We kunnen niet achterblijven.’

De ‘neutrale’ media zoals De Telegraaf en de AVRO hebben zich altijd
onafhankelijk opgesteld. Maar sinds de jaren zestig, die jaren van ontzui-
ling, ontvoogding en economische, technologische en redactionele
modernisering, tooien ook de voorheen geheel verzuilde media zich met
de kroon van onafhankelijkheid, objectiviteit en professionaliteit. Slechts
zelden hoort men bij hen, in deze trits van de heilige drieëenheid der
eigenschappen, het woord ‘commercieel’. Mocht de journalistiek zich al
heel lang gekoesterd hebben in de uitspraak ‘de pers is de koningin der
aarde’, de lieflijke glans die dit zelfbeeld had, is in de afgelopen tien,
vijftien jaar dof geworden. De ‘neutrale’ media en de commerciële
omroepen die sinds 1990 in het medialandschap zijn verrezen en daar
inmiddels als hoge torens te zien zijn, hebben van meet af aan nooit
verbloemd dat geld verdienen het belangrijkste motief is, en dat grote
oplages en hoge kijkcijfers daarom doorslaggevend zijn. Wat niet bete-
kent dat zij strijdig handelden met de behoeften van veel burgers.
Integendeel, zij voorzagen in zaken waaraan steeds meer burgers
behoefte bleken te hebben. Zoals informatie en infotainment over
misdaad en (on)veiligheid.

Achter alle gepercipieerde macht van de media, lijkt angst in deze
commerciële tijden steeds meer the driving force geworden van veel media.
Angst voor verlies van lezers en kijkers. Daarnaast schemert, iets filosofi-
scher, de ideële angst steeds duidelijker door de façade van trots op die
kroon van onafhankelijkheid, objectiviteit en professionaliteit. De proble-
men in de huidige geprivatiseerde en multiculturele samenleving hebben
de nadelen van deze geroemde gedeïdeologiseerde houding scherp aan
de oppervlakte gebracht. Geconfronteerd met onvermoede en onver-
hoopte ontwikkelingen, zoals op het terrein van misdaad en geweld, is er
de afgelopen paar jaren in toenemende mate een zekere radeloosheid te
bespeuren. Soms met een paniekerig teruggrijpen naar de restanten van
houvast in de voormalige ideologie of levensbeschouwing als gevolg.
Maar uiteindelijk was het resultaat een verandering van sfeer in de media
en in de politiek als het gaat om ‘de politie’. De veranderde houding van
‘de publieke opinie’ ten gunste van de politie is hier de oorzaak van.

Het verschil tussen schijn en werkelijkheid, oorzaak en gevolg, zal in
deze studie vaak aan de orde komen.Veel journalisten denken dat de
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media de zeilen zijn die het schip vooruit jagen. In werkelijkheid stuwt
niet het zeil maar de wind het schip voorwaarts: de wind van de publieke
opinie en de wind van de hongerig klapperende kassalade.

Toch zal geen mens betwisten dat de media in veel gevallen erg
machtig zijn. Als economische branche vormen de media allang een van
de grootste industrieën. Maar ook in politiek, sociaal en psychologisch
opzicht is het belang der media alleen maar toegenomen. Met het wegval-
len van partij, kerk en sociale kaders vormen de media voor veel burgers
behalve de belangrijkste bron van informatie ook een belangrijk richt-
snoer voor hun oordeel over zaken en personen. Dit is een structurele
ontwikkeling. Weinigen zullen ook betwisten dat de media in sommige
specifieke gevallen wel héél machtig zijn, zoals bij schandalen, incidenten
en misdrijven, en kleinere of grotere crises in de politiek of het bestuur.
En de feitelijke technologische ontwikkeling lijkt voor geen enkele tegen-
spraak vatbaar. Oude media zijn gebleven, nieuwe media zijn erbij geko-
men, zoals internet met zijn tomeloze mogelijkheden tot informatie en
communicatie tussen alles en iedereen – en met zijn nog weinig begrepen
maar toch steeds zichtbaarder potentie tot machtsvorming van boze dan
wel eensgezinde burgers. Om nog maar te zwijgen over de opkomst van
de nog sterker gepersonaliseerde mogelijkheden van de mobiele telefoon.
Ook deze media hebben grote gevolgen – risico’s en kansen – voor de
politie, zowel wat de opsporing betreft, als de interne en externe commu-
nicatie.

We leven in een mediamaatschappij waarin de macht van de massame-
dia niet alleen stand heeft gehouden, maar naakter, bruter is geworden.
Een macht die in veler ogen dermate is toegenomen dat de media in ‘de
parade der machten’ almaar verder naar voren zijn opgerukt: voorbij de
zesde macht der organisatie- en adviesbureaus, voorbij de vijfde macht der
lobby- en actiegroepen, voorbij de vierde macht der ambtenaren.
Sommigen menen zelfs dat de media zelfs de drie machten waarop de
moderne representatieve democratie is gefundeerd – de trias politica – in
invloed zijn gepasseerd.Volgens de bedenker ervan, Montesquieu, moest
dit systeem van checks and balances tirannie voorkomen: de wetgevende,
uitvoerende en controlerende macht dienden gescheiden te blijven en
elkaar te controleren, waarbij alle andere controleurs van ondergeschikt
belang zouden zijn.
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3 Politie en media als instituten

De stelling is te verdedigen dat ‘de politie’ en ‘de media’ de belangrijkste
instituties zijn geworden in de beleving van het dagelijkse leven van de
burger. Dit leidt soms tot hyperbolische eisen aan die instituties en tot
even hyperbolische uitspraken over de macht ervan. De werkelijkheid is
dat het huidige netwerk van machten geen grote mate van stabiliteit kent,
ook al zijn er patronen in de ontwikkeling van het geheel te ontwaren.
Deze zullen uitvoerig aan de orde komen in dit boek.
Als het gaat om de strijd tussen de diverse belangengroeperingen – poli-
tiek, politie, bestuur, OM, belangenorganisaties, gedupeerde burgers, advo-
caten, ‘de publieke opinie’ en de media – dan is de enige uitspraak die
zonder slagen om de arm gedaan kan worden deze: het spel wordt harder
gespeeld.

Des te noodzakelijker is het om aandacht te schenken aan de ontwik-
kelingen in de structurele relatie tussen politie en media. Wie bepaalt ‘de
agenda’? Welke soorten nieuws brengt de politie naar buiten? En welke
soorten nieuws brengen de media met name? Welke rol speelt de politie-
voorlichting bij de journalistieke nieuwsgaring? En welke rol dicht de
politie de onafhankelijke media toe, vergeleken met de andere voorlich-
tingsmethoden die haar ter beschikking staan bij handhaving, opsporing
en imagoverbetering, zoals direct contact met de burger – op straat, op
open dagen e.d. – of indirect contact – via internet, call centers, brochures
en gecontroleerde mediaoptredens zoals bij Opsporing Verzocht?

Cruciaal is de organisatie en de inhoud van de relatie tussen politie en
media, structureel én vooral ook bij incidenten en crises. Het belang van
deze relatie geldt niet alleen het imago van een organisatie als de politie,
hoe belangrijk dit ook is geworden in deze tijd van beeldvorming. Een
goed imago levert meer op dan een gevoel van warmte, trots en zelfres-
pect. Het is, met name voor organisaties als de politie, van levensbelang
voor de uitvoering van de operationele taken waarvoor ze zich gesteld
ziet. Legitimiteit berust deels op imago, en zonder beide wordt het werken
moeilijk. Nee, het belang geldt ook in breder verband: zonder goede rela-
tie geen waarborg voor goede informatie aan en van de burger. In een
democratie is en blijft de taak van waakhond een fundamentele taak van
de journalistiek.

De onderlinge relatie tussen politie en media is veranderd, harder
geworden, maar ook complexer. Dit heeft te maken met de groeiende
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druk waaraan de politie bloot staat, van de kant van met name ‘de poli-
tiek’, ‘het publiek’, het OM en de advocatuur. Het heeft ook te maken met
de veranderingen binnen de media. De uitspraak ‘de krant is een meneer’
gaat steeds minder op. Zeker bij televisie, maar ook bij kranten en radio, is
er steeds minder sprake van een ‘meneer’ die aanspreekbaar is, ook al heeft
de groeiende kritiek op de media vele meneren inmiddels voorzichtig
gemaakt. En de angst voor de rechter niet minder. Het probleem vanuit de
politie gezien, is onder andere dat de media zich steeds meer als platform
presenteren waarop iedereen, voor eigen rekening, wat kan roepen. En dit
is een vrijheid waarvan niet alleen gedupeerden dankbaar gebruik maken,
maar ook strafrechtadvocaten.

Politie en media mogen tot de machtigste en belangrijkste instituties
zijn uitgegroeid, beide voelen zich in toenemende mate onzeker. Het
wisselbad van macht en machteloosheid, ten opzichte van elkaar en de
andere partijen op het gebied van misdaad en veiligheid, is hier debet aan.
Het instabiele karakter van de huidige mediamaatschappij versterkt deze
onzekerheid in hoge mate. Want de huidige mediamaatschappij is behalve
een imagotheater ook een emotiecultuur geworden, zeer vatbaar voor het
virus van ‘het schandaal’, the moral panic, ‘de crisis’ en ‘de hype’, of hoe we
deze aanvallen van collectieve en vaak kortstondige mediaopwinding ook
willen noemen.

Hoezeer moralisten en cultuurpessimisten deze ontwikkeling ook luid-
keels betreuren, belangrijker is dat deze instabiliteit wezenskenmerk lijkt te
zijn geworden van de huidige mediamaatschappij. Des te belangrijker is
het voor politie en media om meer kennis op te doen over de werking en
effecten van dit soort gevallen van collectieve mediaopwinding. Want het is
zoals een voorlichter zei: “Als de beeldvorming bij een incident verkeerd
uitpakt, dan is dat niet slechts een kras op ons blazoen, dan worden we
een jáár teruggeworpen in ons imago.”

4 Inhoud studie

Het voorliggende boek wil meer inzicht verschaffen in die spanningsvolle
relatie tussen politie en media. Wij zullen op basis van het verrichte onder-
zoek analyseren en conclusies trekken. De conclusies zullen uitmonden in
aanbevelingen die er hopelijk toe kunnen bijdragen dat de bestaande
misverstanden en miscommunicatie tussen politie en media verminderen.

Inleiding

19Politiewetenschap nr. 21



De Commissie Politie en Wetenschap heeft diverse onderzoeken laten
uitvoeren naar aspecten van de Nederlandse politie. Maar in Nederland is
niet eerder een breed onderzoek gedaan naar de relatie tussen de politie
en de media. Ook literatuur over deze relatie ontbreekt nagenoeg.
Vergeleken met de hoeveelheid onderzoek en literatuur die in andere
westerse landen – zoals Amerika, Engeland en Duitsland – voorhanden is,
steekt Nederland in dit opzicht bleekjes af.

Natuurlijk, de hoeveelheid boeken over misdaad, OM en politie is de
afgelopen tien, vijftien jaar sterk gegroeid, in gelijke tred met de opmars
en populariteit van misdaad en politie op televisie, in misdaadprogram-
ma’s en, nog meer, in de fictie van de Krimi’s. Het betreft hier boeken van
(misdaad-)verslaggevers over het werk van de politie of OM, over de
zware criminaliteit of over incidenten, zoals ontvoeringen, moorden en
gijzelingen. Deze boeken zijn vaak van hoog journalistiek niveau, maar
raken de relatie tussen politie en media hooguit terloops aan. Deze studie
voorziet dus in een leemte. Maar duidelijk mag zijn dat, door het ontbre-
ken van studies over deelaspecten van de relatie politie-media, deze studie
niet meer dan het begin kan zijn van een onderzoeksprogramma naar de
verschillende media-aspecten van het functioneren van de politie in de
huidige high tech mediamaatschappij.

In de relatie tussen politie en media onderscheiden we verschillende
thema’s die in de navolgende hoofdstukken aan de orde komen. De plaats
van politie en media in de samenleving heeft de afgelopen jaren een grote
verandering ondergaan. Deze veranderingen zullen uitgebreid worden
beschreven en geanalyseerd. We hebben een combinatie van onderzoeks-
methoden gebruikt om een zo optimaal mogelijk beeld te krijgen van de
ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de huidige situatie in die span-
ningsvolle relatie politie-media. Internationale literatuur heeft het kader
geschapen voor de aanpak, en ontwikkelingen en dilemma’s aangereikt die
tijdens het onderzoek konden worden getoetst aan de Nederlandse prak-
tijk. Die praktijk is op drie manieren getoetst.

Ten eerste hebben we een inhoudsanalyse uitgevoerd aangaande de
berichtgeving over de politie in twee landelijke kranten. De resultaten
hiervan laten verrassende uitkomsten zien ten aanzien van het imago van
de politie, en ook van de vraag ‘wie bepaalt de agenda’? Ten tweede
hebben we een enquête gehouden onder de woordvoerders en voorlich-
ters van alle 26 politiekorpsen in Nederland. Doel was te achterhalen wie
zij zijn, wat zij doen, en wat zij vinden van de relatie met de relevante
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partners, met name de media. Het resultaat is minder eenduidig, een
bewijs dat ‘de politie’ niet bestaat, en dat er diverse stromingen bestaan
binnen de Nederlandse politie, zowel ten aanzien van de communicatie-
strategie en voorlichting (corporate of guerrilla?), als over doel en taak
van de politie in de maatschappij zelf (‘strak in het pak’ of ‘wijkzuster’).
Ten derde zijn gesprekken gevoerd met circa 50 mensen uit de volgende
sectoren: korpsleiding, korpsbeheerders, voorlichters, journalisten en
programmamakers, het Openbaar Ministerie en de advocatuur. Sommigen
van hen zullen rechtstreeks worden geciteerd, de meningen van anderen
zullen, op hun verzoek, off the record opgevoerd worden.Van hun op- en
aanmerkingen over de concepttekst is dankbaar gebruik gemaakt. De bege-
leidingscommissie, bestaande uit drs. F.Vlek, drs. E. Florax, A. Maandag,
A.J. Brink-Grootoonk, M. Zeevenhoven en H.Taselaar, heeft in diverse
vergaderingen de voortgang besproken en suggesties gedaan, en de voor-
liggende tekst goedgekeurd.

Tot slot zij opgemerkt dat wij bij de totstandkoming van dit boek onze
eigen kennis en ervaring met respectievelijk de media en de politie goed
hebben kunnen gebruiken. De grote dank aan de kritische maar positieve
bijdragen van de begeleidingscommissie, de even grote dank aan de
onderzoeksassistenten drs. Tessa van Beek en drs. Martijn Kleppe, en de
dank aan het bureau BackBone Research & Marketing Support en, last but
not least, eindredacteur Mandy Smit en corrector Sjoerd Hesselbach laat
onverlet dat wij als enigen verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de
studie – inclusief de conclusies en aanbevelingen – die voor u ligt.

Prof.dr. Henri Beunders,
Prof.mr.dr. Erwin Muller,
oktober 2004
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1.1 Angst voor de massa en massamedia

De betekenis en macht die geleerden, cultuurkenners, zielzorgers en auto-
riteiten toekennen aan de media en de hoeveelheid intellectuele aandacht
die wordt besteed aan het doorgronden van de betekenis van die media
voor de moderne maatschappij, staan in een bizarre verhouding tot elkaar:
als de reus tot de dwerg. Als het gaat om de betekenis en macht worden de
media reusachtige proporties toegedicht. Een graag gebezigde term is die
van ‘de media als moloch’, de afgod aan wie alles ten offer moet worden
gebracht, die alles verslindt wat op zijn weg komt, maar wiens honger
nooit wordt gestild. Echter, de studies die verricht zijn naar de relatie
tussen media en maatschappij in Nederland, reiken nog niet tot de enkels
van die dwerg.

Zeker, studies naar mediabeleid, studies naar de verspreiding en
consumptie van media – wie luistert, leest, ziet wat en hoe lang – zijn er
legio, en zij zijn doorgaans van goede, gedegen kwaliteit. Evenals studies
naar de geschiedenis van een krant, een omroep of een programma. En
sombere, in zeer algemene termen gestelde pogingen tot het stellen van
een ‘diagnose van het lijden van onze tijd’ als gevolg van de massamedia,
bestaan al sinds Johan Huizinga ermee begon in zijn In de schaduwen van
morgen uit 1935. Maar de studie die causale verbanden opspoort en bloot-
legt tussen ontwikkelingen in de media en in de maatschappij, of juist de
verwevenheid aantoont tussen mediaontwikkelingen en de ontwikkelingen
in sociaal, politiek en bestuurlijk-organisatorisch opzicht, staat in
Nederland nog in de kinderschoenen.

Belangrijke reden voor dit falen van de wetenschap om tot een sociale
theorie van de media te komen, is de afkeer van die moderne massamedia.
Die argwaan en afkeer komen voort uit ‘de angst voor de massa’ die het
denken over de audiovisuele media in vrijwel de hele twintigste eeuw
heeft gedomineerd. Deze angst leidde overal in Europa tot een grote en
succesvolle politieke inspanning om die nieuwerwetse media – radio, film,
televisie – onder staatscontrole te krijgen. Na de Tweede Wereldoorlog
werd de angst dat die media in verkeerde handen zouden vallen, gelegiti-
meerd door de ervaringen met de nazi- en sovjetpropaganda. Duitse soci-
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ale wetenschappers die nazi-Duitsland waren ontvlucht en, deels in
ballingschap, die Frankfurter Schule vormden – Adorno, Horkheimer, Marcuse
– leverden tezamen een massieve kritiek op wat zij ‘de cultuurindustrie’
doopten. Zij kregen een dermate grote aanhang dat hun negatieve waarde-
ring van ‘de massamedia’, als zijnde machtige manipulatoren van de
onwetende massa, tot op de dag van vandaag dominant is gebleven in
universitaire kringen.

1.2 Respect voor ‘de krant’

De negatieve waardering voor de moderne massamedia staat in schril
contrast met de bijna louter positieve waardering die de pers vanaf de
opheffing van belasting op het uitgeven van kranten (het gesmade
‘dagbladzegel’) in 1869 tot heden heeft ondervonden van de kant van de
burgerij, de overheid en de wetenschap. De krant en ‘het betere tijdschrift’
zijn vanaf de eerste helft van de negentiende eeuw – Algemeen Handelsblad
(1828), de Nieuwe Rotterdamsche Courant (1844), De Gids (1837) – hét
communicatiemedium geworden van ‘het weldenkende deel der natie’. En
dat is zo gebleven.

Het merkwaardige aan het gemis aan sociale theorieën over de maat-
schappelijke betekenis van de audiovisuele massamedia van de twintigste
eeuw is, dat iedereen het eens is over de doorslaggevende rol die de krant
heeft gespeeld in de opkomst en transformatie van ‘het publieke domein’
in de achttiende en zeker de negentiende eeuw, en van ‘de moderne
burger’. Een van de jongste leden van de Frankfurter Schule, Jürgen
Habermas, behandelde in 1969 in een monumentale studie de ontwikke-
ling van de media – vooral van de krant – als integraal onderdeel in de
vorming van de moderne maatschappij. Hij betoogde dat de verspreiding
van gedrukte teksten in het vroegmoderne Europa een cruciale rol speelde
in de overgang van absolutistische naar liberaal-democratische regeringen.
En dat de uiting en vormgeving van een kritische publieke opinie via deze
gedrukte media een vitaal kenmerk vormden van het moderne democrati-
sche leven.1

Deze analyse was vanzelfsprekend een welkome bevestiging van het
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idee dat gevestigde elites toch al van zichzelf hadden: dat zij niet alleen de
oprichters van de moderne burgerlijke democratie waren, maar ook de
terechte hoeders ervan. En dat ‘het publieke domein’ geheel terecht
samenviel met de verspreidingskring van de regionale of landelijke kwali-
teitskrant. Wie daarbinnen het woord voerde, had recht van spreken. Wie
daarbuiten het woord eiste, werd al snel als oproerkraaier of ‘zedenbeder-
ver’ gebrandmerkt. Deze schets geldt voor menig West-Europees land, en
zeker voor Nederland.

1.3 De verzuiling

In ons land zijn de argwaan jegens, de afkeer van en de angst voor ‘de
massa’ en ‘de massamedia’, vergeleken met de ons omringende landen, in
de hele vorige eeuw misschien wel het grootst geweest. Dit is deels te
verklaren door de typisch Nederlandse historische ontwikkeling dat de
opkomst van de massamaatschappij en de massamedia precies in dezelfde
periode viel als de opkomst van de sociale emancipatiebewegingen, die
van de sociaal-democratie en de confessionelen.

Deze bewegingen waren zich uitermate scherp bewust van de macht
van de media van de liberale en conservatieve burgerij, die zij bestreden
om haar immorele en onrechtvaardige opvattingen en politieke beleid. Zij
waren zich bewust van wat de Amerikaan A.J. Liebling ooit zei: “Freedom
of the press is guaranteed only to those who own one.”2 Eenmaal zelf in
het bezit van een pers, gebruikten de opkomende politieke bewegingen de
krant om twee doelen te bereiken. Het eerste was de aanval op het groot-
burgerlijke regeringsbastion kracht bij te zetten. Het tweede was de eigen
aanhang (en potentiële aanhang) te mobiliseren en te disciplineren.
Gevoegd bij de enorme onderlinge concurrentie tussen deze bewegingen,
die vanaf de Eerste Wereldoorlog tot zuilen werden uitgebouwd, leverde
deze houding ten aanzien van de media een paradoxaal beeld op, waar-
over sommigen zich nog altijd verwonderen.

Enerzijds deelden de leiders van de zuilen de burgerlijke afkeer van
alles wat naar massamedia riekte, zeker toen ze de regering vormden en
daarmee zelf de status van hoogwaardigheidsbekleders hadden verworven.
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Anderzijds zagen ze de propagandistische waarde van de media nog altijd
goed in. En bovenal beseften ze dat die nieuwe media als radio en film, en
later televisie, niet aan ‘de ander’ – eigenlijk iedereen die niet tot de eigen
zuil behoorde – overgelaten mochten worden.

Het resultaat was een gecoördineerde en geslaagde poging om die
nieuwe massamedia onder staatscontrole te krijgen, hetgeen haar beslag
kreeg in het Zendtijdenbesluit van 1930, een gevolg van een monsterverbond
tussen de confessionele regeringspartijen en de oppositionele sociaal-
democraten. Zij verdeelden ‘de ether’ goeddeels onder elkaar en lieten
slechts een kwart van de zendtijd op de radio over aan de grootste omroep
uit die tijd, de AVRO. Dat was immers een neutrale, ‘heidense’, omroep
van de burgerlijke middenklasse, die bovendien de pretentie had een
nationale omroep te willen worden. Dat was twee keer verkeerd.

Dit mag een te lange historische uiteenzetting lijken. Maar voor een
goed begrip van de huidige mediamaatschappij is het van onmisbaar
belang te beseffen hoe lang en met welke enorme politieke kracht het
‘mediabestel’ in Nederland geformeerd is en in leven is gehouden door dit
monsterverbond van confessionelen en sociaal-democraten. Namelijk tot
1989, het jaar waarin niet alleen in Berlijn de Muur viel, maar waarin ook
de door ‘Den Haag’ geplaatste schotten om ‘het bestel’ in Hilversum
omvergehaald werden. Niet vanwege een of ander ‘voortschrijdend
inzicht’ in politiek Den Haag, maar vooral onder druk van het publiek, de
commercie en bovenal van Europese regelgeving.3

1.4 De ‘dekolonisatie’ van de burger

De ‘neutrale’ media – die tot geen zuil wilden behoren – zoals De Telegraaf
en de AVRO, hebben zich altijd verzet tegen de politieke verzuiling van
Nederland. Zij hebben zich, ook in die zestig jaar durende dominantie van
confessionelen en sociaal-democraten, voortdurend verzet tegen de betut-
teling en bevoogding van de media door de overheid: soms zelfs met de
val van een kabinet tot gevolg, zoals in 1965 met het kabinet-Marijnen
gebeurde. En ook al werden de ‘zuilloze’ media in feite buiten ‘het
publieke domein’ geplaatst – beter gezegd: buiten het publieke debat dat
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werd gevoerd door het nieuwe ‘weldenkende deel der natie’ – zij wonnen
al die decennia aan populariteit. Er kwam een groeiende schare burgers
die zich evenmin door leiders van partij of kerk wensten te laten voor-
schrijven wat te lezen, waarnaar te kijken, wat te vinden, en waarop te
stemmen.

Deze ‘dekolonisatie van de burger’ (H.J.A. Hofland) raakte vanaf de
jaren vijftig in een stroomversnelling. De burgers en de media bleken nog
moeilijker onder controle te houden dan de leiders van de zuilen toch al
dachten. Hierbij moet niet worden vergeten dat de verzuilde leiders van
de jaren vijftig, zeker van hun politieke dominantie, er zelf ook van over-
tuigd raakten dat de teugels van de groepsdisciplinering gevierd konden,
ja, moesten worden, ten behoeve van de verdere individuele ontplooiing
van de leden van de eigen zuil. Ieder streven was immers gericht op
emancipatie, op gelijkwaardigheid aan ‘de zindelijke burgerheren’ en op
het ‘ingroeien’ als volwaardig lid in de natiestaat Nederland.
Daarnaast waren de elites door het rampzalige decennium van de jaren
veertig – een verwoestende oorlog, Indië verloren – ervan overtuigd
geraakt, zoals historicus James Kennedy heeft aangetoond, dat ‘modernise-
ring’ van het land geboden was, vooral in economisch en buitenlandpoli-
tiek opzicht. Industrialisatie was nodig, en afscheid nemen van de paci-
fistisch getinte neutraliteitspolitiek eveneens.4

Maar, zoals zo vaak, gold ook hier de praktijk van de goede bedoelin-
gen en de averechtse gevolgen. De principiële koerswending richting
‘moderne toekomst’ heeft de weg vrij gemaakt voor de door de confessio-
nele en sociaal-democratische elites zo verafschuwde ‘Amerikanisering’
van onze cultuur, die uiteindelijk ook daadwerkelijk is uitgemond in de
‘Amerikaanse toestanden’ die vanaf de jaren negentig steeds zichtbaarder
werden in de economie, de samenleving zelf, en in ‘de media’.5

1.5 Het belang en het effect van ‘de media’

Welke rol spelen de media nu in dit langdurige proces van individualise-
ring en steeds mondiger wordende burgers? Dit is een veel complexere
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vraag dan menigeen veronderstelt. Het is zeker niet zo dat er veel bewezen
argumenten zijn om de heden ten dage populaire stelling te staven: ‘de
media hebben de schuld’ van de verloedering, de doorgeschoten individu-
alisering, de fatale afname van sociale cohesie en de toegenomen ‘hufte-
righeid’ van die mondige burger in het publieke domein.

De roep om meer controle over de media, zoals die wordt geuit in
diverse recente rapporten over de vermeende negatieve invloed die de
media, met name de commerciële zenders, op politiek, maatschappij en
moraal zouden uitoefenen, is met weinig empirische gegevens onder-
bouwd. De bezorgde aandacht richt zich eenzijdig op de bekende massa-
media als afzonderlijke categorie. Ze zouden daarentegen bestudeerd
dienen te worden als onderdeel van de trage en soms revolutionaire
ontwikkelingen van het geheel van álle communicatiemedia: dus ook van
de transportmiddelen als fiets, auto, vliegtuig, fax, computer en internet.
En zelfs dan beschikken we nog maar over een deel van ‘het verhaal’ van
de maatschappelijke ontwikkelingen die we nog altijd – helaas – met het
containerbegrip ‘modernisering’ of ‘de moderne tijd’ samenvatten.

Alle communicatiesystemen hebben hun eigen sociale of bestuurlijke
gevolgen. Zo kunnen de effecten van de komst van de telefoon, auto en
de computer wel eens even ingrijpende gevolgen hebben gehad voor de
structuur en organisatie van ‘de moderne samenleving’ als de komst van
radio en televisie. Men kan bijvoorbeeld zeggen dat de komst van radio,
en veel later televisie, wel de doorbraak heeft betekend voor de overgang
van de goeddeels geïsoleerd van elkaar levende zuilen naar ‘het natio-
nale’, en van Nederland ‘een praatgemeenschap’ heeft gemaakt. Maar
voor hetzelfde geld kan men zeggen dat zonder de langdurige dominan-
tie van die zuilen deze doorbraak naar ‘het nationale’, die begon met De
Telegraaf, Het Leven en de AVRO, al vóór de oorlog een grotere snelheid zou
hebben gekregen.

1.6 De moderne burger: mondiger of moeilijker

Als we komen tot de bespreking van de rol van de media in de maatschap-
pij, dan is het besef op zijn plaats dat in vele theorieën over de modernise-
ring van de samenleving de massamedia niet of nauwelijks figureerden. En
dat zelfs in de afgelopen jaren nog belangwekkende studies verschenen,
zoals over het nationalisme, waarin de woorden radio en televisie helemaal
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niet voorkomen.6 Dat geldt eveneens voor de studie van filosoof en cultuur-
socioloog Gabriël van den Brink uit 2002: Mondiger of moeilijker? Een studie naar
de politieke habitus van hedendaagse burgers. In zijn boek over de veranderingen in
gedrag, werkzaamheden, opvattingen en politieke participatie van de drie
types burgers die hij onderscheidt – de bedrijvige, berustende en bedreigde
burgers – komt het woord media ook niet voor als autonome factor die van
invloed is geweest op de veranderingen sinds begin jaren zeventig, als
onderdeel van de komst van ‘de informatiemaatschappij’.

Niettemin zegt Van den Brink behartigenswaardige dingen over de
gevolgen van die mondiger geworden burger: waaronder de verbreding
van het politieke domein. Naarmate de mondigheid toenam, nam tegelijk
het aantal onderwerpen waarover politiek beleid gemaakt moest worden,
voortdurend toe. Deels kwamen ze voort uit problemen in de private sfeer
(vrouwenemancipatie, seksuele minderheden, consumentenbelangen e.d.),
deels uit problemen die burgers zich op morele gronden aantrekken
(mensenrechten, milieubehoud, bestrijding van armoede, kinderarbeid en
vrouwenhandel).

De persoonlijke betrokkenheid bij dit soort thema’s was groot. Dat
zou, aldus Van den Brink, niet problematisch zijn als men zijn idealen via
bestaande organisaties of kanalen nastreefde (politieke partijen, verkiezin-
gen e.d.). Dat was steeds minder het geval. Het actiewezen bloeide.
Daardoor nam niet alleen de reeks van vraagstukken toe, maar ook het
aantal politieke spelers. De overheid kon niet meer volstaan met een
gesprek met het parlement of de erkende belangengroeperingen zoals
werkgevers en werknemers. De ontwikkeling naar meer spelers en meer
aanspraken compliceerde het beleidsproces aanzienlijk. Het toegenomen
belang dat gehecht wordt aan ‘imagopolitiek’, vloeit hier rechtstreeks uit
voort: de leiders hebben voor al die eisende grepen niet meer tijd dan een
vluchtige, vaak eenmalige, ontmoeting. Maar die wordt dan wel gefilmd.
Op hun beurt beschikken de eisende groepen over veel meer tijd om op
radio en tv hun verhaal te doen. Deze machtsverschuiving betekent dat die
kortstondige media performance van de leiders zeer overtuigend moet zijn. De
behoefte aan totale controle over die performance is daarom begrijpelijk.

Een andere complicatie voor beleidsmakers is de noodzaak om nadruk-
kelijker en opener verantwoording af te leggen voor standpunten en beslui-
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ten.Van den Brink stelt terecht vast dat dit komt doordat de overheid niet
langer een kennismonopolie heeft.Via de media kunnen leugens of onjuist-
heden gemakkelijker aan het licht komen. “Maar behalve door media weet
elke bestuurder zich omringd door kritische professionals. Die zijn veel
beter op de hoogte van hun vakgebied dan beleidsmakers en voeren graag
bezwaren of tegenargumenten aan. Mede daardoor stelt het primaat van de
politiek steeds minder voor. Een dergelijk primaat is alleen te handhaven als
persoonlijke, morele, politieke of anderszins normatieve overwegingen
meer gewicht hebben dan de rationele argumenten van een professional.”7

Voor de relatie tussen politie en media is dit citaat van belang. Als we
de woorden ‘bestuurder’ en ‘politiek’ vervangen door het woord politie of
korpschef, raken we met bovenstaande een deel van het probleem waar-
voor ‘de politie’ zich vaak gesteld ziet.

Voor de media, met name de kranten, geldt in toenemende mate
hetzelfde probleem van het afnemende kennismonopolie. Door het hogere
onderwijsniveau, de steeds specialistischer hobby’s van veel mensen, de
toegenomen politieke betrokkenheid, en natuurlijk door internet en het
bijbehorende mailverkeer, is de kennisvoorsprong van menig redacteur op
de lezer zienderogen afgenomen.

Al met al is het moderne politieke proces als gevolg van die groei in
aanspraken en spelers een veelgelaagd geheel geworden. Beleidsmakers
staan voor de permanente opgave om nieuwe aanspraken in overeenstem-
ming te brengen met reeds gevestigde. En de traditie van consensus, het
beroemde ‘polderen’, leidde ertoe dat het resultaat een uitdijend woud
werd van regels, afspraken en compromissen waarvan het ambtelijke,
bureaucratische, technocratische karakter soms bijna kafkaiaanse vormen
begon aan te nemen.Voorlichting, pr en media spelen in dit proces een
eigen rol. Want zonder de media is het niet mogelijk het beleid te verdui-
delijken en de betrokkenen te bereiken.

1.7 Individualisering en nieuwe medialoyaliteiten

Intussen hebben we met dit alles nog geen antwoord op de vraag waaróm
die burger in de afgelopen decennia dan ‘mondiger en moeilijker’ is
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geworden. Is het traject naar een assertieve levensstijl alles overheersend –
met als kernwoord emancipatie, ook tussen man en vrouw – en hebben de
media hierin slechts een ondergeschikte en misschien zelfs wel remmende
of sturende rol gespeeld? Of hebben de media en de reclame de behoefte-
bevrediging van bepaalde verlangens in een dergelijke mate gestimuleerd
dat we wel degelijk kunnen concluderen dat de moderne burger zijn iden-
titeit, zijn (a)sociale gedrag en zijn politieke stellingnamen goeddeels
ontleent aan de oude en nieuwe media?

Het antwoord is dat beide stellingen waar zijn, zeker als we onder-
scheid maken tussen structuur en incident. Structureel is het proces van
individualisering al een paar eeuwen aan de gang. De media hebben dit
proces mede mogelijk gemaakt. Eerst door het boek of de roman, in de
twintigste eeuw door de telefoon en televisie. Maar deze structurele indi-
vidualisering heeft de sterke drang tot groepsvorming – huwelijk, relatie –
niet weggenomen. Ondanks deze structurele neiging tot individualisering,
zijn er vaak periodes geweest waar de tegenbeweging naar het collectieve
meer zichtbaar was. Wat sinds de jaren tachtig en vooral negentig opvalt,
is de groeiende drang van zowel de individueel ingestelde burgers als de
in traditionele verbanden levende burgers om steeds liever collectief bezig
te zijn: allemaal kijkend naar hetzelfde tv-programma of buiten deelne-
mend aan een of andere megamanifestatie van de moderne cultuur- en
vrijetijdsindustrie.

Het verlangen naar veiligheid, warmte en geborgenheid is de afge-
lopen jaren telkenmale schoksgewijs wakker geschud. Zo valt het debat
over ‘normen en waarden’ dat door de christelijke premier Balkenende
sinds zijn aantreden in 2002 is aangezwengeld en waarover op zijn
verzoek inmiddels een WRR-rapport – Waarden, normen en de last van het gedrag –
is verschenen, samen met een tijd van herbezinning op de waarde van de
(eigen) groep. Of dit nu de vriendenkring, het gezin, de familie, de straat
of ‘de natie’ is.

De fysieke individualisering heeft geen gelijke tred gehouden met de
mentale individualisering. Steeds meer burgers voelen zich mentaal sterker
verbonden met bepaalde individuen of groepen met wie ze alleen via de
radio, televisie of internet in contact staan, dan met sommige buren of
familieleden. We kunnen concluderen dat bovenop de aloude bestaande
intieme banden tussen mensen er een patroon van virtuele groepsvorming
is ontstaan, met passies en loyaliteiten die soms niet minder krachtig zijn
dan die in real life.

1. Media en maatschappij

33Politiewetenschap nr. 21



De behoefte aan fysieke veiligheid en vrijheid en de bevrediging van
materiële en geestelijke verlangens vormen de mysterieuze combinatie die
bepaalt wat de mens drijft. En niemand weet precies het recept van de
ideale combinatie van veiligheid, vrijheid en materiële en geestelijke
verlangens om de ideale mondige en verantwoordelijke burger te kweken.
Behalve door individueel bepaalde genetische aanleg, wordt de uitkomst
sterk bepaald door de maatschappelijke omstandigheden. De media spelen
een belangrijke rol bij het verbeelden van de gewenste ideale combinatie.

1.8 Belang en effect van de (nieuwe) media:‘the silent majority’ wordt
mondig

Ook al bestaat over het effect van de media op de moderne mens en zijn
gedrag in het algemeen weinig tot geen overeenstemming onder weten-
schappers, zeker is dat het belang van media zoals radio, televisie, films,
internet, interactieve games voor de individuele mens in de afgelopen
decennia alleen maar is toegenomen. De feiten spreken hier voor zichzelf.
Het aantal uren dat mensen per week de krant lezen, neemt drastisch af.
Het aantal uren dat mensen voor een beeldscherm (tv/pc) zitten, neemt
elk jaar verder toe, tot ver boven de drie uur per dag.

Het merkwaardige van al deze onderzoeken is overigens dat hierin
zelden wordt onderzocht hoeveel uren deze mensen op kantoor of op
school voor een beeldscherm zitten, en wat ze daar precies doen. Als het
om werk gaat, is het beeldscherm turen blijkbaar vooral nuttig, efficiënt
en dus goed. Maar wanneer het gaat om het beeldscherm turen thuis,
schemert door veel van die onderzoeken vol stijgende grafieken de aloude
zorg over de negatieve effecten ervan op mens en maatschappij. De
permanente toegang tot internet op het werk kon wel eens voor een
grotere verandering in de informatievergaring en -verspreiding (niet
alleen de ‘kantoorhumor’ over politici) hebben gezorgd dan al dat beeld-
scherm turen thuis, en bijgevolg ook voor de houding ten aanzien van
autoriteiten en nieuws. De sms-cultuur versterkt alleen maar de trigger
happy-attitude van ‘reageer nu, denk later’.

Het is inmiddels een wetenschappelijk cliché dat ‘veelkijkers’ armer,
banger en depressiever zijn dan zij die weinig kijken. En dat de ‘veelkij-
kers’ logischerwijs minder tijd hebben om in het maatschappelijke, poli-
tieke of culturele leven te acteren dan de weinigkijkers. En dat de laatstge-
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noemden uit sociale activiteiten buitenshuis veel bevrediging putten. Deze
groep, die Van den Brink de ‘bedrijvige burgers’ noemt, is in weerwil van
de opmars van al die media omvangrijker dan ooit.8 De vraag waaróm de
meerderheid liever thuis zit, en slechts een minderheid liever buiten actief
is, wordt in deze empirische studies zelden afdoende beantwoord.

Veel belangrijker voor onze studie is echter de revolutionaire verande-
ring in het gedrag van ‘de mediaconsumenten’.Voorheen golden zij als the
silent majority waarover menigeen zich alleen in tijden van verkiezingen
bangig afvroeg wat zij zou stemmen. Het in alle opzichten enorme
verschil met de huidige mediaconsumenten is dat die niet meer stil zijn,
en ook niet meer passief. Dankzij nieuwe formats als de phone-in radioshow
en tv-spelletjes, en dankzij de nieuwste communicatiemiddelen als inter-
net, mail en sms, zijn de leden van die silent majority plotseling in staat om
hun mening te geven, en wel direct, live in de uitzending. Of hun klachten
of woede naar de omroep, partij of krant te mailen of sms-en.

Alleen al door feitelijke demografische en sociale veranderingen – niet
werken, korter werken, minder kinderen, langer leven – hebben veel
mensen simpelweg meer tijd om zich met de media en de politiek bezig
te houden. De effecten hiervan zijn soms enorm en hebben politici en
politie de afgelopen jaren meermalen in paniek gebracht.

Het eerste signaal dat de toegenomen elektronische actiemogelijkhe-
den aankondigde, was de zogeheten ‘fax-revolutie’. In reactie op het neer-
slaan van de studentenopstand op het Plein van de Hemelse Vrede in
Peking werd het Chinese bewind in 1989 bestookt met protestfaxen. De
revolutie mislukte overigens. De hooligans van Ajax en Feyenoord die in
september 1998 langs de snelweg bij Beverwijk met elkaar in gevecht
raakten – met een dodelijk slachtoffer – hadden deze ‘oorlog’ via internet
afgesproken – zonder dat de politie ervan op de hoogte was. De
Feyenoord-fans en hooligans van andere clubs die na het kampioenschap
van Feyenoord in 1999 de Coolsingel in een slagveld veranderden,
gebruikten intensief de gsm om afspraken te maken. In 2002 ging het
hele internetverkeer in Italië plat als gevolg van het bombardement aan
woedende mails over ‘de partijdige scheidsrechter’ bij het WK voetbal in
Korea/Japan. Hetzelfde gebeurde in de jaren negentig al diverse malen
met het telefoonverkeer in Nederland, na interactieve uitzendingen zoals
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die van de SoundMixShow of Big Brother. De politici op het Binnenhof kregen
er voor het eerst mee te maken toen bekend werd hoe nadelig de voorge-
nomen veiling van de etherfrequenties voor sommige populaire, commer-
ciële radiostations zou uitpakken. Het Binnenhof werd ‘gebombardeerd’
met faxen en vooral e-mails.

De politieke mobilisatiecapaciteit van de boze burgers van the silent
majority laat dus een ongekende toename zien. De reactie van de bestuur-
ders en politici was er een van radeloosheid.Veel politici gingen er hals-
overkop toe over om zo snel mogelijk de interactieve media, zoals websites,
te gebruiken om te luisteren naar al die boze burgers, en te antwoorden.
“Men communiceert zich op het Binnenhof helemaal kapot”, aldus een
voorlichter, “zonder dat men precies weet wát men nu eigenlijk wíl
communiceren.”9

Het specifieke gebruik van de nieuwste communicatiemedia vormt
geen verklaring voor de universele aantrekkelijkheid van de moderne
massamedia in het algemeen, en van de televisie in het bijzonder. We
kunnen de aantrekkelijkheid van televisie, als opvolger van het theater,
eenvoudig afdoen met Bertold Brechts uitspraak: “Hauptsache, es bewegt
sich was.” Men kan ook, met de psycholoog Roy F. Baumeister, zeggen dat
de moderne media blijkbaar het best tegemoet komen aan ons verlangen
naar fulfillment, permanence, consistency and completeness.10

Hierbij moet worden opgemerkt dat alle zorg over ‘de waan van de
dag’ en de zappende kijker die telkens op zoek is naar iets nieuws, een
eenzijdige kijk op de audiovisuele media is.Van even groot belang zijn
juist de vertrouwdheid, de voorspelbaarheid en de herhaling die zo veel
mensen zoeken, via het eindeloos draaien van dezelfde cd, in het volgen
van een soap of het diverse malen zien van dezelfde videofilm. Wat geldt
voor het kind dat eindeloos hetzelfde wil lezen of zien om greep te krij-
gen op de verwarrende wereld buiten, lijkt ook meer en meer te gelden
voor volwassenen. In voorlichting en reclame is deze wetmatigheid van
het effect van de regelmaat en de herhaling meer dan bekend.

We zouden ook kunnen zeggen dat het voor veel mensen binnen
blijkbaar leuker (of veiliger) is dan buiten. Maar een nuchtere, zo niet
cynische vaststelling als deze, miskent de fenomenale kracht en schoon-
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heid die televisie- of filmbeelden kunnen hebben, of ze nu de realiteit
weergeven of bestaan uit gefictionaliseerde of animatiebeelden. De
uitspraak van de Amerikaanse geleerde Daniel Boorstin dat technologie is
uitgevonden om de werkelijkheid niet aan den lijve te hoeven ondervin-
den, mag waar zijn, maar de werkelijkheid is in veel gevallen helemaal
niet in staat om beelden te produceren die we zien op tv of film. De fictie
op tv, zoals de krimi’s over de politie, kan in positieve zin rolmodellen
aanleveren waar menigeen behoefte aan heeft. Maar kan ook verwachtin-
gen wekken, zoals over de politie, waar de agenten in het echt niet hele-
maal en soms helemaal niet aan kunnen voldoen.

1.9 De sociale gevolgen van nieuwe communicatienetwerken

Wat ook de precieze aard van de aantrekkelijkheid van de media zoals tele-
visie voor de individuele mens is, belangrijker voor ons onderwerp zijn de
sociale gevolgen van de ontwikkeling van nieuwe netwerken van commu-
nicatie en informatiestromen. In navolging van Marshall McLuhan en
Harold Innis betoogt ook John B.Thompson in The Media and Modernity dat
we het instinctief aantrekkelijke idee dat communicatiemedia ertoe dienen
om informatie en ‘symbolische inhoud’ door te geven aan individuen,
terwijl hun relaties met anderen fundamenteel ongewijzigd blijven,
terzijde moeten werpen. Integendeel, het gebruik van media draagt de
schepping van nieuwe vormen van actie en interactie in de sociale werke-
lijkheid in zich. Het creëert nieuwe soorten sociale verbanden en nieuwe
manieren om zich met de ander en met zichzelf te verstaan. Media doen
veel meer dan alleen maar informatie doorgeven: zij creëren een nieuwe
werkelijkheid.

Als mensen communicatiemedia gebruiken, treden ze in vormen van
interactie die in bepaalde opzichten verschillen van de onder-vier-ogen-
communicatie. Tijd en plaats hebben verminderde betekenis. Deze vrijheid
schept andere mogelijkheden voor de organisatie van het sociale leven, en
ook voor de manieren om macht uit te oefenen. En is eveneens minder
gebonden aan fysieke aanwezigheid in een groep, in dezelfde ruimte.11

Het gaat dus meer om de aard van het medium en de sociale gevolgen
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ervan, dan om de inhoud van de boodschap. Die conclusie werd al gevat
in de inmiddels beroemde – maar veelal verkeerd gebruikte – slogan The
medium is the message van de Canadese mediagoeroe Marshall McLuhan in de
jaren zestig. McLuhan paste deze, aan zijn mentor Harol Innis ontleende
theorie, toe op het elektronische tijdperk. Innis was een van de eersten die
de relatie tussen media en communicatie bestudeerden. Zijn theorie was
dat verschillende media verschillende manieren begunstigden om politieke
macht te organiseren. Simpel gezegd: hiërogliefen op steen betekenen
absolute heerschappij, de komst van het lichte en vervoerbare papyrus als
medium betekende de opkomst van de democratie.Voortbordurend op
deze theorie schreef McLuhan dat het alfabet en het schrift leidden tot
abstract, rationeel en lineair denken, en uiteindelijk tot de Verlichting. En
dat de komst van de elektronische media, zoals radio en tv, de mens in een
heel nieuwe geestelijke richting en praktische organisatievormen duwde.
De mens zou meer associatief en intuïtief gaan denken en voelen, de
maatschappij zou één groot flexibel netwerk worden, the global village, even
verlicht als romantisch.12

1.10 Waarheid en illusie

Welke gevolgen heeft dit associatieve, springerige denken voor een term
als ‘de waarheid’? Aangaande de waarheid hebben mensen weinig eisen,
stelde de socioloog Den Hollander in 1976 vast in zijn boek Het demasqué in
de samenleving, over de journalistiek van the muckrakers (de slijkdelvers) in ‘de
Gouden Eeuw’ van de Verenigde Staten, rond 1900.13 Het oude gezegde
wil dat de dingen niet zijn wat ze lijken. Maar is dat waar? Veel dingen zijn
precies wat ze lijken te zijn.Veel andere dingen zijn open voor interpreta-
tie. En sommige dingen zijn te vervangen door een ‘pseudo-werkelijk-
heid’. De media kunnen een belangrijke rol spelen bij het creëren van
deze pseudo-werkelijkheid.

Waarom prefereren we soms illusie boven de realiteit? Vanwege de
algemene morele en filosofische onzekerheden in het Westen? Vanwege de
overtuiging dat objectiviteit niet bestaat, omdat pure perceptie niet
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bestaat? Het is waar, onze zintuigen bedriegen ons, onze waarnemingen
en ervaringen vragen om interpretatie, en interpretaties kunnen veel rich-
tingen uitgaan. Maar omdat de overtuigingen van mensen nogal vaak
overeenkomen met hun belangen, hebben we blijkbaar een duidelijk
belang in het verkiezen van illusies boven de werkelijkheid. De vraag is
waarom.

Illusie is een belangrijk sociaal overlevingsmechanisme. Of zoals Paul
Virilio opmerkte: “door de visualisering van de wereld worden onze licha-
men als het ware bewoond door het universum.”14 En het is geen geringe
opgave om het hele universum als interne kostganger te hebben. Daarbij,
de naakte waarheid, de totale openheid, een totale vrijheid van menings-
uiting en gedrag kunnen leiden tot totale burgeroorlog. Daarom voelen
mensen zich meer comfortabel in het accepteren van ‘de werkelijkheid van
het onwerkelijke’ dan in het voortdurend opmerken dat er een kloof gaapt
tussen beide.

“Een werkelijkheid waaraan niet veel schijn inherent is, bestaat blijk-
baar niet. In louter schijn leven lijkt evenmin mogelijk. Het brede over-
gangsgebied is ons normale leefmilieu, en de normale mens beweegt er
zich in zonder bijzondere mogelijkheden’, aldus Den Hollander.”15

Blijkbaar kunnen we lange tijd leven met een hele hoop illusies. Natuurlijk
is het onmogelijk de vraag te beantwoorden hoeveel illusie we moeten
toestaan in onze samenleving en hoeveel waarheid we aankunnen voordat
de dingen uit de bocht vliegen.Toch is er reden om te geloven dat
vandaag de dag de balans doorslaat naar schijn en imago.

Geen enkele werkelijkheid in de moderne samenlevingen is gemakke-
lijk te doorzien, maar dankzij de gestage groei van de complexiteit en
interdependentie wordt dit probleem wel voortdurend groter. Het
probleem is dat weinig mensen dit als een probleem zien. In een wereld
waar, dankzij technologische communicatiemiddelen zoals de media,
ogenschijnlijk alles gezien kan worden, en waar, dankzij onze democratie,
alles besproken kan worden, is er het algemene gevoel dat we alle dingen
weten die kenbaar of wetenswaardig zijn.

De ineenstorting van het communisme in Europa heeft laten zien dat
informatie en vrijheid van meningsuiting essentieel zijn voor een goed
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functionerende samenleving. Democratie is niet goed mogelijk zonder een
fundament van communicatie en zonder een maximum aan informatie.
Hetzelfde kan gesteld worden voor een verantwoorde politiezorg in een
democratische rechtsstaat.

Toch is het omgekeerde ook waar. Zoals de Finse communicatieweten-
schapper Osmo A. Wiio in 1985 zei: “Er is geen enkele reden om te gelo-
ven dat de menselijke natuur door de informatietechnologie ook maar een
jota zal veranderen. Wie ook het idee lanceerde dat communicatie altijd
goed is, moet blind en doof zijn geweest. De meeste oorlogen beginnen
met een communicatieoorlog en veel conflicten hadden vermeden kunnen
worden als er helemaal geen communicatie had plaatsgehad.”16 De vraag is
inderdaad of het langs de A10 of op de Coolsingel zo uit de hand was
gelopen als er geen internet of gsm was geweest.

Of de term informatiemaatschappij, daterend uit 1972, de juiste term
is voor onze samenleving, mag worden betwijfeld. Communicatiemaat-
schappij zou een beter woord zijn. Want het sleutelwoord in de economi-
sche ontwikkeling is niet informatie maar automatisering. En het sleutel-
woord in de media is niet informatie maar entertainment. Dat de hoeveel-
heid informatie elk jaar verdubbelt – die roemruchte information overload – is
een probleem. Maar het probleem van de kwaliteit en het effect van al die
informatie is nog groter. De technologische en digitale revolutie van de
afgelopen vijftien jaar heeft snelheid en directheid tot de belangrijkste
kwaliteiten van het nieuws gemaakt.

In de jaren zestig en zeventig bestond bij velen de angst dat de televi-
sie vooral een instrument zou zijn van de machthebbers, een instrument
voor directe manipulatie. Dit standpunt was begin jaren negentig niet erg
populair meer. De proliferatie van massacommunicatiemedia en de osmose
tussen allerhande soorten communicatieactiviteiten zorgden voor grote
onzekerheid. Weinigen durfden nog stevige meningen over de directe
politieke invloed van televisie te geven. Een mooi voorbeeld hiervan is de
conclusie die de Amerikaanse politicoloog George H. Quester in 1990 trok
in zijn boek The International Politics of Television: misschien is het effect van
televisie zo ‘diepgaand’ als de hoelahoep; misschien zal het effect op de
culturele patronen zo ingrijpend zijn als de atoombom.17
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Dit verlammende ‘het kan vriezen, het kan dooien’-gevoel is de afge-
lopen jaren verminderd. De angst groeide dat de commercialisering, de
versnelling en verharding van het nieuws, en de onbekwaamheid van
sommige journalisten om de complexe wereld enige duiding te geven,
belangrijker redenen zijn voor misinterpretatie dan dat ‘informatieteveel’.
Het besef nam ook toe dat er een groeiende kloof ontstond tussen de
technologie en de inhoud van de informatie, terwijl de technologische
‘vooruitgang’ het steeds gemakkelijker maakte om informatie te manipule-
ren.

De eerste Golfoorlog, begin 1991, bewees deze voorspelling. Zelden
was een conflict zo intensief gecovered door de media, en toch voelden veel
burgers zich slecht geïnformeerd. Een nog grotere verrassing dan de snelle
militaire overwinning was evenwel de opmerkelijke controle over de
aarzelende Amerikaanse publieke opinie. Bush Sr. en de militairen hadden
zo’n grote controle over de informatie, dat ze konden vertellen wat ze
wilden, aldus New York Times-columnist Tom Wicker. De grootste verrassing
was daarom het feit dat het Amerikaanse publiek helemaal geen behoefte
had aan kritische informatie die het verzet tegen de oorlog kon voeden,
zoals ten tijde van Vietnam. Men wílde geloven in deze clean war, en de
georkestreerde tv-beelden maakten dit geloof erg gemakkelijk.

De eerste en ook de tweede Golfoorlog, in 2003, hebben laten zien dat
het niet alleen gaat om het vermogen om tv-beelden goeddeels naar belie-
ven te kiezen en te monteren, zonder of met de nodige journalistieke legi-
timatie in de vorm van embedded journalism. Het gaat altijd ook om de vooraf
bestaande emoties bij het zien van beelden van de werkelijkheid. En die
emoties worden deels gevormd door andere mediabeelden, maar nog
steeds ook door de eigen ervaring en het van horen zeggen, ‘de geleende
ervaring’.

1.11 Perceptie, resultaten en emotie

Dat we zo sterk gefascineerd zijn door de tv-beelden van de werkelijkheid,
en vooral ook van de mensen die bij die getoonde werkelijkheid betrok-
ken zijn, heeft niet alleen te maken met het aloude gezegde ‘zien is gelo-
ven’. Het is ook het gevolg van de steeds onzichtbaarder wordende
processen in de economie en in het bestuur. Hoeveel we ook door het
land rijden, we zien voornamelijk abstracte buitenkanten van de schuren
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met binnen de onzichtbare bio-industrie.Van de kantoren met spiegelglas
zien we vooral onszelf. En ook als we die kantoren metterdaad binnentre-
den, zien we identieke maar ondoorgrondelijke computers. Het enige dat
we nog echt zien, zijn dus mensen, of beelden van die mensen op tv.

Als men wil kan men tamelijk pessimistisch zijn over het tv-tijdperk,
waar de smaak voor fictie het over lijkt te hebben genomen van de wil om
te weten, waar alleen het zichtbare informatie is en waar dingen die niet
zichtbaar zijn niet bestaan – no picture, no show, geen beeld, geen werkelijk-
heid – en waar tv-zappers alleen nog zien wat ze willen zien.

Toch telt meer dan de perceptie alleen. Niccoló Machiavelli gaf deze
analyse in De Vorst: “De mensen oordelen over het algemeen met hun ogen,
meer dan met hun handen; omdat iedereen in staat is om te zien, en
weinigen in staat zijn dicht bij je in de buurt te komen. Iedereen ziet wat
jij lijkt te zijn, weinigen ervaren hoe jij werkelijk bent. En die weinigen
durven de velen niet tegen te spreken omdat die gesteund worden door de
macht van de staat. Als het gaat om de acties van alle mensen, in het
bijzonder van vorsten, tegen wie geen hof van beroep bestaat, oordeelt
men overeenkomstig het resultaat. Laat de vorst daarom beginnen aan zijn
taak om zijn staat te veroveren en te onderhouden. Zijn methode zal altijd
honorabel worden gevonden en universeel worden geprezen. Het gewone
volk is altijd onder de indruk van schijn en resultaten.”18

Diegenen die menen dat het in ons mediatijdperk alleen nog maar
gaat om beeld, imago en spin, vinden in Machiavelli maar een beperkte
bondgenoot. Immers, zijn beklemtoning van het woord ‘resultaten’ moet
hen toch weer met beide benen op de grond zetten. De golfbeweging
tussen illusie en harde werkelijkheid als noodzakelijke plek om te zijn,
hebben we de afgelopen jaren op hardhandige wijze kunnen waarnemen.
Om te beginnen op 11 september 2001, en vervolgens op 6 mei 2002 en
2 november 2004 hier te lande. De eerste aanslag maakte een golf van
emoties los die minstens twee jaar lang het draagvlak creëerde voor de
serie oorlogen tegen het terrorisme die president George W. Bush voerde,
tegen Afghanistan en Irak.

De tweede aanslag was het dieptepunt van een golf van emoties die de
persoon van de nieuwe politicus Pim Fortuyn losmaakte. Deze aanslag
werd voorafgegaan door een opstand tegen ‘de politiek’ en tegen de door
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de media geleverde beelden van en commentaren op de werkelijkheid. Dat
Fortuyn zelf ook in sterke mate een mediafenomeen was, staat vast, maar
‘de werkelijkheid’ die hij verkondigde werd door velen als een bevrijding
ervaren na een lange periode van gepercipieerde fictiewerkelijkheid. Zíjn
werkelijkheid was voor velen dé werkelijkheid. Inmiddels heeft zich –
mede door de media – weer een nieuwe werkelijkheid gevormd.

De media zullen blijven bijdragen aan de constructie van steeds weer
nieuwe werkelijkheden. Maar de boodschap van deze paragraaf is dat er
wel degelijk een relatie moet zijn met de harde, fysieke werkelijkheid. De
afstand tussen de ‘echte’ werkelijkheid en de geconstrueerde werkelijkheid
bestaat, maar kan niet te groot worden.Voor zowel politie als media vormt
dit een belangrijke boodschap.

1.12 De ‘incidenten- en heisamaatschappij’

Een te langdurig verblijf in het rijk der illusies lijkt een confrontatie met
de harde werkelijkheid bijna uit te lokken. Dan treedt er een grotere of
kleinere crisis op waarbij alle energie en aandacht ineens is gericht op de
gebeurtenis out there in de werkelijkheid, die een antwoord is op al onze
gevoelens van te grote rust of te groot geworden onvrede. De Elfde
September, de Zesde Mei en de Tweede November waren aanslagen van
moordenaars. En daarbij is er nauwelijks verwarring over de vraag
waarom. Er was haat, er was een aanslag.

Veel vaker komt het voor dat er sprake is van kleine of grote schanda-
len, aanvallen van paniek of zelfs collectieve hysterie, gevallen waarvan de
meeste betrokkenen en het publiek achteraf eigenlijk niet goed weten
waarom die plotseling uitbraken. Aanvankelijk komt men vaak niet verder
dan de vaststelling dat de sfeer omsloeg en dat de frustratie als een
donderwolk in de lucht hing.19 Zo zei burgemeester Cohen een maand na
het schandaal begin 2004 rond wethouder Rob Oudkerk: “Het was een
soort turmoil, een orkaan die over de stad is getrokken.”20

Schandalen en incidenten zijn minirevoluties van het publieke
gemoed. Ze kunnen grote schade aanrichten aan het imago van de aange-
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vallen betrokkenen, tot hun aftreden leiden, zelfs het bestaan van hele
organisaties op het spel zetten, en ook blijvend wetten en gedrag doen
veranderen. Maar hoe lang de incubatietijd was en welke elementen hierin
belangrijk waren en wat precies leidde tot de bijna virologisch te noemen
‘uitbraak’ van emoties in de publieke opinie, daarover tast menigeen ook
lang na afloop nog altijd in het duister.

Jacob Burckhardt, de negentiende-eeuwse cultuurhistoricus, wist na
vergelijking van een paar millennia aan opstanden de revolutionaire
momenten die er het begin van waren, niet beter dan aldus te karakterise-
ren: “Alleen als het uur is aangebroken, en de ware stof voorhanden, dan
gaat de ontsteking met elektrische snelheid over honderden van mijlen en
over bevolkingsgroepen van de meest uiteenlopende soort, die elkaar
anders nauwelijks kennen. De boodschap gaat door de lucht, en over dat
ene waarop het aankomt, daarover begrijpen ze elkaar plotseling allemaal,
ook als het niet meer is dan een vaag: het moet anders worden!’21

1.13 Beeldcultuur of niet?

Leven we nu in een ‘beeldcultuur’ of niet? En neemt het aantal gevallen
van uitbraak van het virus van de opwinding en de verontwaardiging de
afgelopen jaren zo sterk toe dat er in het algemeen reden is voor grote
zorg over ‘de publieke zaak’? Indien dit laatste juist is, is het voor publieke
figuren en ‘logo’s’ – bestuurders, politici, autoriteiten, bedrijven en instel-
lingen, maar dus ook voor de politie – dan een rechtvaardiging voor een
zo strak mogelijk geleide public relations-politiek die ‘het juiste beeld’ naar
buiten draagt? En voor het instellen van een ‘snelle interventiemacht’ om
verkeerde beeldvorming tijdig bij te draaien?

Het idee dat we in een ‘beeldcultuur’ leven, is in korte tijd enorm
populair geworden. Ook in de wetenschap is de studie naar ‘visuele
cultuur’ populair geworden.Volgens sommige pleitbezorgers wordt de
huidige, gefragmenteerde en postmoderne wereld “het best visueel
verbeeld en begrepen, net zoals de negentiende eeuw op klassieke wijze
vertegenwoordigd werd door de krant en de roman.” Socioloog en jour-
nalist W. Oosterbaan heeft hier terecht kritische kanttekeningen bij
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geplaatst.22 Goed, er zijn door de digitale productie en de elektronische
verspreidingsmiddelen inderdaad veel meer beelden beschikbaar. Maar is
er ook sprake van verdringing van het woord – gesproken of geschreven –
en van de eigen ervaring zelf? Dat valt nog maar te bezien, zeker in het
kader van ons onderzoek.

Natuurlijk, pictogrammen, gps-systemen in de auto, grafieken en info-
graphics in de krant en op tv zijn niet meer weg te denken, en zonder visu-
alisering van onzichtbare en ingewikkelde zaken zoals DNA, longen,
motorblok en wegenkaart zouden we een stuk minder begrijpen en
zouden we een stuk minder snel op de plaats van bestemming zijn. En
zeker lijkt ook dat deze visualisering in kranten, in handleidingen en in
het onderwijs ten koste gaat van het aantal woorden dat gebruikt wordt. In
Ikea-handleidingen komt er zelfs geen enkel woord meer aan te pas:
iedereen over de hele wereld moet deze kunnen begrijpen.

Maar of er echt van verdringen van het woord door het beeld sprake
is, moet ernstig worden betwijfeld. Men kan, zoals Oosterbaan, terecht
verwijzen naar de visuele aanslag op ons zenuwstelsel, de live uitgezonden
beelden van de brandende en instortende Twin Towers. Maar die beelden
vielen in aantal in het niet bij alle woorden die erna nodig waren voor de
bespreking van oorzaken, de achtergronden, de verdenkingen, de voor-
spellingen en de ooggetuigenverslagen.

In die dagen werden overal ter wereld meer kranten verkocht. Ook op
internet speelt tekst misschien nog wel de hoofdrol. Niet alleen de struc-
tuur is gebaseerd op verbanden die via tekst – hypertext – zijn aangelegd,
ook bij het zoeken op internet ligt de nadruk bij serieus gebruik nog altijd
op tekst. Dat internet hét medium voor porno, gossip en geruchten is
geworden, en ook voor het versturen van cartoons, foto- en animatiegrap-
pen, staat hier los van. Dat sluit aan bij de eerder vermelde mobilisatieca-
paciteit van de nieuwe media. De meest verkochte boeken zijn nog altijd
studieboeken en handleidingen. Radio is een geheel auditief medium, en
televisie voor een goed deel eveneens, of het nu een soap, het journaal of
een talkshow is, zonder gesproken woord hebben al deze beelden weinig
betekenis.

Dit neemt niet weg dat we inderdaad steeds meer denken in termen
van beelden en fictie. Susan Sontag heeft in haar recente boek Kijken naar de
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pijn van anderen over de Twin Towers opgemerkt dat het haar zo opviel
hoeveel overlevenden en ooggetuigen zeiden dat het ‘net film’ was.23 Maar
ook tegenover deze observatie kan men een andere zetten: iedereen die
een verkeersongeluk, beroving of geweldsincident op straat ziet, kan getui-
gen dat deze werkelijkheid juist zo weinig filmisch is, maar zo chaotisch,
traag en banaal. Hoe waar het ook is dat we steeds meer beelden aangele-
verd krijgen, en hoe waar het daarom ook is dat de echte werkelijkheid
steeds meer het onderspit delft ten opzichte van de mediawerkelijkheid,
het volgende is ook waar.

Bijna alle schandalen, incidenten en hypes van de afgelopen vijftien jaar,
begonnen met een gerucht en daarna met een stuk in de krant. Of het nu
over kindermisbruik en incest eind jaren tachtig, begin jaren negentig
ging, over aansluitend seksueel misbruik, of zinloos geweld, of over de
recente schandalen rond Margarita, Mabel Wisse Smit of Rob Oudkerk, het
begon allemaal met een stuk in de krant. Pas als de audiovisuele media,
radio en tv, en de andere kranten ‘het schandaal’ oppikken, treedt de
opwaartse spiraalwerking op die in een mediaorkaan kan eindigen.

Men kan de toename van het aantal mediaschandalen of mediahypes
toeschrijven aan een af te keuren ontwikkeling in de moderne media naar
commercie en sensatiezucht.24 Maar om hier vaste patronen en zelfs een
systeem in te ontwaren, een Medialogica, zoals het gelijknamige bezorgde
rapport luidt, of zoals Peter Vasterman concludeert in zijn proefschrift
Mediahype, gaat toch te ver.25 Hoe mooi, gedegen en nuttig dit soort studies
ook zijn, we moeten altijd oog blijven houden voor de mix van media die
noodzakelijk is voor ‘beeldvorming’ en voor de mix van meestal tamelijk
onzichtbare maar daarom niet minder emotionele omgevingsfactoren. Het
patroon van de spiraal is te bestuderen en te hanteren bij crisiscommuni-
catie. Het aanvoelen of die beroemde lont in het kruitvat wel of niet zal
ontsteken als gevolg van een bepaalde gebeurtenis of bepaald bericht, is
veel moeilijker. Daarvoor is het in huis hebben van communicatie-experts
niet voldoende. Nee, daarvoor is het in huis hebben van één of twee
kenners van ‘de tijdgeest’ en van de specifieke omstandigheden in de poli-
tiek én de media een hoogst noodzakelijke voorwaarde geworden.
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1.14 Betekenis voor relatie politie en media

Op basis van deze eerste beschouwing over de rol van de media in de
maatschappij kunnen al enkele opmerkingen gemaakt worden die voor de
relatie tussen politie en media van belang zijn. De media zijn méér dan
een instrument om informatie door te geven aan de burgers, zij vormen
een wezenlijk onderdeel van de democratie en het ‘sturen’ van de werke-
lijkheid. De media kunnen daarom door de politie ook niet langer louter
instrumenteel bekeken worden. De eigen waarde van de media is voor een
adequate politiezorg – niet alleen de beelden maar vooral ook de definië-
ring van het probleem – daarover van wezenlijk belang.

De bijdrage die de media leveren aan het construeren van de werke-
lijkheid, is voor de politie cruciaal. Dat betekent dat als bijvoorbeeld
gesproken wordt over subjectieve onveiligheidsgevoelens, de wijze waarop
in de media de werkelijkheid rond veiligheid wordt gecreëerd, relevant
is.26 Maar dwingender is de boodschap dat er een relatie moet zijn tussen
de boodschap en de harde fysieke werkelijkheid. Public relations en voorlich-
ting vanuit de politie zijn nodig en noodzakelijk, maar indien zich een te
grote discrepantie voordoet tussen boodschap en werkelijkheid, liggen
incidenten en problemen op de loer. De waarheid wordt geconstrueerd,
maar een zekere relatie met een objectieve waarheid zal moeten blijven
bestaan.

Beelden worden vormgegeven door een mix van communicatiemidde-
len.Televisie alleen is onvoldoende. Kranten en in toenemende mate inter-
net spelen een belangrijke rol in het uitdragen en specificeren van een
beeld.Voor de politie zal dat betekenen dat steeds weer de vraag zal
moeten worden gesteld welke ideale mix van communicatiemiddelen
noodzakelijk is om een beeld te creëren. De nieuwe media spelen daar een
geheel eigen rol in. Niet alleen voor de politie vanuit het perspectief van
voorlichting, maar vooral ook voor de critici of regelrechte tegenstanders
van de politie. Ook zij maken gebruik van traditionele en moderne midde-
len om uiting te geven aan hun wensen en eisen en ook hun versie te
geven van de wijze waarop de politie met hen om gaat.

Beelden gaan primair over emotie. Het politiewerk heeft veel emotie
in zich. Het gaat bij het functioneren van de politie veelal om werk dat
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diep ingrijpt in mensenlevens. Het is voor velen ook zeer herkenbaar. Dat
maakt het politiewerk voor de media bijzonder aantrekkelijk. Beelden en
emotie zijn nagenoeg steeds aan elkaar gekoppeld. Daar hoeven door de
media geen bijzondere zaken voor te worden geregeld. De politie is zich
echter niet steeds bewust van deze emotie en de waarde van de beelden.

Mede hierom zullen in het volgende hoofdstuk de ontwikkelingen van
de politie als organisatie beschreven worden. Maar ook de steeds urgentere
vraag naar de relatie tussen incidenten en terroristische aanslagen, de
mediaberichtgeving erover, en de mogelijke reacties van de overheden en
de politie hierop.
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2.1 Inleiding

Na de introductie over de rol van de media in de maatschappij in het
vorige hoofdstuk is het noodzakelijk de belangrijkste elementen van de rol
van de politie in de maatschappij te verkennen. In dit hoofdstuk verken-
nen wij op hoofdpunten de rol van het instituut politie.Vanwege het
bijzondere karakter gaan wij vervolgens in op de complexe wisselwerking
tussen politie, media en terrorisme.

De politie moet heden ten dage worden beschouwd als één van de
vele instituties die net als onderwijs en gezondheidszorg een cruciale
functie in de moderne maatschappij vervullen.1 Al deze instituties maken
turbulente tijden door. De vanzelfsprekendheid waarmee deze instituties
hun traditionele functies uitoefenen, behoort tot het verleden. De politie
vormt hierop geen uitzondering.2 Weliswaar is de taak van de politie in
de Politiewet van 1993 niet gewijzigd ten opzichte van 1957 (handhaven
van de rechtsorde en hulp verlenen aan hen die deze behoeven), maar de
tijden en opvattingen daarbinnen zijn dat wel degelijk.3 De bewegingen
in de Nederlandse samenleving die invloed hadden op de uitoefening van
de politietaak, kunnen kortweg als volgt worden samengevat:
• de jaren ’50: dit kan en dat kan niet;
• de jaren ’60: moét kunnen;
• de jaren ’70: álles kan;
• de jaren ’80: kan dat eigenlijk allemaal wel?
• de jaren ’90: zo kán het niet langer!

Neemt men daarbij de ontwikkeling van ‘de mens in zijn tijd’ dan weet de
politie zichzelf als gevolg hiervan geconfronteerd met een crisis in
vertrouwen, geloofwaardigheid, legitimiteit en richtingbepaling. In die zin
staat de politie niet alleen.
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De sfeer in de samenleving is momenteel zo dat een aantal norm-
schendingen en de wijze waarop er vooral níet tegen wordt opgetreden,
als ‘zo kán het niet langer’ wordt ervaren. Er is een roep om handhaving.
En men verlangt ook feitelijk optreden. Maar de politie en de aandacht
ervoor in de media zijn hot, en dat maakt dat niet op basis van één oplos-
singsrichting of optreden te werk kan worden gegaan. De politie weet dat
ze moet zoeken naar een vorm van taakuitvoering die recht doet aan het
feit dat haar activiteiten veel meer dan vroeger ter discussie kunnen staan
en dat de verbanden waarbinnen zij moet opereren, ook ruimer liggen.
Fout is, als het in een groter verband wordt geplaatst, niet altijd fout meer.
Oplossingen laten zich dus door de wens van de individuele burger niet
meer vatten in een klassieke fout-is-foutbenadering. De individuele mens
die zich geconfronteerd weet met een veiligheidsvraagstuk, wil zicht
hebben op de oplossing. Hij wil het gevoel hebben dat zijn belang ook
daadwerkelijk aan bod komt. En dat is voor de politie geen eenvoudige
opgave. Net als van de overheid zelf, wordt ook van de politie maatwerk
vereist. Er is meer dan repressie alleen.

De kenmerken van de huidige tijd komen niet uit de lucht vallen. Dat
heeft natuurlijk te maken met de ontwikkelingen in de samenleving, maar
zeker ook bij de politie zelf. Tot het rapport van de Projectgroep
Organisatiestructuren, Politie in Verandering, kenmerkte de politie zich door
een taakgerichte technocratische organisatie als verlengstuk van de over-
heid. Het rapport uit 1977 heeft (althans binnen de politie zelf) een
fundamentele breuk in het traditionele denken en doen veroorzaakt. Gelet
op het belang van die rapportage wordt hieraan in dit hoofdstuk nadruk-
kelijk aandacht besteed.

2.2 Politie in verandering

In de eerste tientallen jaren na de Tweede Wereldoorlog kon de politie in
Nederland volstaan met haar klassieke taakuitoefening: het plichtmatig
afdwingen van conformiteit. Om deze reden behoefde zij als organisatie
geen organisatorische of functioneel inhoudelijke wijziging te ondergaan.
Maar na de jaren zestig, waarin de maatschappij met een snelle opeenvol-
ging van structurele en culturele doorbraken werd geconfronteerd, moest
de politie zich aanpassen.

In het rapport Politie in Verandering wordt een nieuwe inhoudelijke visie op
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politiezorg ontvouwd.4 De projectgroep onderzocht de bijdrage die de poli-
tie aan de samenleving levert en zou moeten leveren: ‘Wat is de functie van
de politie en op welke wijze dient die functie te worden vervuld’. In het
rapport geeft de historische analyse van het functioneren van de politie een
beschrijving van twee periodes: die van vóór 1966, waarin de denk- en
werkwijze binnen de politie wordt aangeduid als de traditionele benade-
ring, en die van na 1966, de zogenoemde technocratische benadering.

In de traditionele benadering stond niet de functie van de politie in de
samenleving centraal, maar de functie ten behoeve van de overheid.
Gezagsuitoefening werd gerechtvaardigd geacht op grond van wettelijke
regels, die gezien werden als de hoogste norm voor het handelen van de
overheid en dus ook van de politie. Het formele doel van de politie was
wetshandhaving met daaraan gerelateerde activiteiten in het kader van de
ordehandhaving. De meer sociaal gerichte hulpverlening werd aan de hand-
having ondergeschikt geacht en bleef zoveel mogelijk beperkt. De wijze
waarop de politietaak werd uitgevoerd, was afstandelijk, reactief en afwach-
tend. Preventie beperkte zich tot de feitelijke aanwezigheid van de politie.

Wettelijke regels geven op zichzelf al een te algemeen, simplistisch
beeld van de maatschappij en de absolute, ongenuanceerde toepassing
ervan in het tijdvak van voor 1966 liet ook al geen ruimte voor maat-
schappelijke ontwikkelingen. Het functioneren van de politie vertoonde
een schrijnend gebrek aan flexibiliteit. De functie van de politie in de
traditionele benadering was niet meer dan handhaving van de maatschap-
pelijke status quo. Gebrek aan flexibiliteit werd daarnaast veroorzaakt door
de bureaucratische organisatievorm van de politie. De organisatie was sterk
gecentraliseerd en hiërarchisch opgebouwd en de beslissingsvrijheid van
de medewerkers aan de voet van de organisatie was nihil. Dit alles had tot
gevolg dat het beleid vaak gebaseerd was op onvolledige informatie en
mede daardoor op een onjuiste voorstelling van de werkelijkheid.

De politieorganisatie kon lange tijd onveranderd blijven, omdat er zich
in de samenleving geen diepgaande veranderingen voordeden. In het
midden van de jaren zestig ontstaat er echter een periode waarin de maat-
schappij in snelle opeenvolging met structurele en culturele doorbraken
wordt geconfronteerd. Zo verandert voor de overheid, en dus ook voor de
politie, de samenleving in betrekkelijk korte tijd in een omgeving waarin
instabiliteit en heterogeniteit op alle fronten onzekerheid scheppen.
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De politie had, evenals bestuur en justitie, onvoldoende geanticipeerd
op de maatschappelijke veranderingen en reageerde op de ontwikkelingen
met een overvloedig gebruik van sancties om het respect voor orde en wet
te handhaven. De politie zag al snel in dat het toepassen van geweld op
grote schaal een erkenning van een nederlaag zou betekenen en slechts het
gebrek aan grip op de samenleving zou tonen. Zij veranderde haar koers,
waarbij zij zich echter uitsluitend richtte op het verbeteren van (techni-
sche) middelen en methoden. Dit wordt door de projectgroep aangeduid
als het tijdperk van de ‘middelenemancipatie’: de middelen werden tot
doel verheven. In deze zogenaamde technocratische benadering bleef een
fundamentele herbezinning op de functie van de politie uit. De politie
concentreerde zich op dat taakgebied waar de frictie tussen politie en
samenleving het duidelijkst tot uiting kwam: de handhaving van de open-
bare orde. Evenals in de traditionele benadering bepaalden wetshandha-
ving en ordehandhaving de bijdrage die de politie de samenleving te
bieden heeft. Wel vond er een verschuiving plaats van wetshandhaving
naar ordehandhaving. Wetshandhaving werd ten opzichte van ordehandha-
ving steeds meer een middel.

Ten aanzien van het verzekeren van veiligheid, orde en rust werd er
steeds meer geanticipeerd op gebeurtenissen in de samenleving. Sociale
problemen kregen meer aandacht, maar werden hoofdzakelijk beoordeeld
vanuit het openbare orde-idee. De hulpverlenende taak van de politie werd
gezien als welzijnsbevordering, waartoe wetshandhaving en ordehandha-
ving de middelen waren. Hulpverlening vond plaats in een onpersoonlijke
en afstandelijke sfeer, vanuit een technisch-instrumentele opvatting en niet
als door interactie bepaald sociaal handelen. Omdat hierdoor het sociale
element van de hulpverlening onvoldoende tot zijn recht kwam, werden
in sommige politieorganisaties gedecentraliseerde basiseenheden speciaal
belast met de sociale welzijnstaak. Ook preventie manifesteerde zich in het
hanteren van technische middelen.

Wat betreft de structuur werd voortgebouwd op de traditionele
bureaucratische structuur. Er vond een steeds verder gaande differentiatie
van taken plaats, wat tot gevolg had dat het aantal hiërarchische niveaus in
de organisatie toenam. Het proces van beleidsvorming werd eveneens
door middelen en methoden bepaald. De doelen werden aan de middelen
aangepast. De mogelijkheden die de middelen boden, bepaalden de ter
beschikking staande informatie en daarmee de kijk op de werkelijkheid.
Medewerkers konden nu weliswaar deelnemen aan het beleidsvormings-
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proces door medezeggenschapsorganen, dienstcommissies etc., maar
beslissingen bleven voorbehouden aan een gecentraliseerde top die veelal
ver afstond van de concrete problematiek in de praktijk. En hoewel de
speciaal met de sociale welzijnstaak belaste basiseenheden over veel infor-
matie over de samenleving beschikten, bereikte deze informatie door de
structuur van de organisatie de top niet of nauwelijks. Het was dan ook
niet de top, maar de ‘werkvloer’ die het scherpst aanvoelde hoe de politie
in een sociaal isolement ten opzichte van de omgeving geraakte.

De maatschappelijke functie van de politie, de bijdrage die de politie
aan de maatschappelijke omgeving levert, moest volgens de projectgroep in
1977 worden gezien in het licht van de rol van de overheid. De opvatting
van de projectgroep van de functie van de politie luidde: “De functie van
de politie houdt in het leveren van een mede in het bestuurlijke en justiti-
ële functioneren geïntegreerde bijdrage ten behoeve van de samenleving, in
de vorm van sociale beheersing, die niet slechts bijdraagt tot bescherming
van de maatschappelijke verworvenheden, doch evenzeer de condities
schept voor maatschappelijke ontwikkeling en vernieuwing, gericht op de
verwerkelijking van de essentiële waarden in onze democratie.”5

Met deze opvatting werd de politiefunctie dus verbreed: behalve de
klassieke handhavende taken kreeg de politie een initiërende en begelei-
dende rol bij sociale ontwikkeling en vernieuwing. De projectgroep sloot
met deze opvatting aan bij de sociale en culturele veranderingen die zich
in de jaren voor 1977 in de maatschappij hadden aangediend.Veranderin-
gen die er onder andere toe leidden dat de gezagsuitoefening door de
politie veel kritischer werd gevolgd en gezagsverhoudingen instabieler
werden. Dit alles had tot gevolg dat de plaats van de politie in de samenle-
ving diende te veranderen: de afstand tot de bevolking moest worden
verkleind door wederzijds kennen en gekend worden, de (gezags-)verhou-
dingen dienden een persoonlijker karakter te krijgen. Functie-uitoefening
door de politie, zo stelde de projectgroep, dient gebaseerd te worden op
duurzame relaties met de bevolking, waardoor een maatschappelijk geïnte-
greerde politie ontstaat. Er dient dus herkenbaarheid te zijn voor de
burgers, maar de integratie dient niet zodanig te zijn dat de politie niet
meer in staat is in te grijpen indien nodig. Integratie heeft een prijs, er
dient altijd een zekere mate van afstand te zijn.
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Door optimale integratie in de gemeenschap waarin de politiezorg
wordt uitgeoefend, kan de politie beschikken over aanzienlijk meer ‘soci-
ale’ informatie en kan zij handelen op basis van kennis van de belangen,
behoeften en opvattingen in die gemeenschap. Sociale beheersing houdt
dan niet langer alleen handhaven (repressie) in, maar ook signaleren en
voorkomen van problemen en conflicten. Het mocht niet langer alleen om
symptoombestrijding gaan, het ging ook om het wegnemen van de oorza-
ken van problemen.

Deze nieuwe, preventieve functie vroeg een actief bemiddelende rol
van de politie, niet alleen tussen individuen en groepen in de gemeen-
schap, maar ook tussen de gemeenschap en de betrokken instanties. De
politie kan niet altijd alléén de problemen oplossen. Een maatschappelijk
geïntegreerde politie kan een intermediaire, informerende rol vervullen in
de samenleving, waardoor de diverse betrokken instanties beter kunnen
reageren én anticiperen op allerlei ontwikkelingen en problemen in die
samenleving.

De les is geweest dat als de politie deze nieuwe vorm van sociale
beheersing optimaal wil uitvoeren, een integrale uitoefening van de poli-
tiefunctie gewenst is. In iedere situatie zullen bewuste keuzen moeten
worden gemaakt wat betreft de te hanteren methode, waarbij de sociale
welzijnsfunctie een gelijkwaardige plaats inneemt ten opzichte van die van
de traditionele handhaving. Maatschappelijke integratie en een integrale
politiefunctie vergen, naar het oordeel van de projectgroep, decentralisatie
van de politiezorg en generale taakstelling. De uitvoering van de politie-
zorg moet plaatsvinden door geografisch gedecentraliseerde eenheden
(wijkteams) die elk voor zich gebonden zijn aan de leefgemeenschap in
één bepaalde wijk van de regio, waarbij deze eenheden zijn belast met de
totale politietaak in hun gebied.

Behalve geografische decentralisatie en generale taakstelling
verwoordde de projectgroep nog een aantal eisen waaraan de organisatori-
sche opzet van de politie moet voldoen wil zij optimaal kunnen functio-
neren in haar nieuwe rol.
• De medewerkers in de gedecentraliseerde eenheden dienen een grote

mate van samenwerking te ontwikkelen.
• Er dienen teams met een sterke interne samenhang te ontstaan. Deze

teams krijgen een zo groot mogelijke (resultaat)verantwoordelijkheid te
dragen (decentralisatie van verantwoordelijkheden).

• Het aantal hiërarchische niveaus in de organisatie moet worden terug-
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gebracht (horizontalisering) en daarnaast zou er sprake moeten zijn van
beleidsdeelname van alle medewerkers in de organisatie door een stelsel
van beleidsadvisering.
Deze eisen vormden tezamen de grondslag voor het door de project-

groep gepresenteerde nieuwe model voor de politieorganisatie, het inte-
gratiemodel, dat uitgaat van externe integratie binnen de gehele organisa-
tie en waarbij de basis wordt gevormd door de wijkteams. In dit model
wordt tot uitdrukking gebracht dat het in de eerste plaats gaat om de
wijze van functioneren, en dat de structuur hiervan een afgeleide is.

Anno 2004 kunnen we constateren dat het rapport Politie in Verandering
wezenlijk heeft bijgedragen aan de verandering van de politie. De maat-
schappelijke integratie van de politie en de integrale politiezorg die de
projectgroep voor ogen had is grotendeels gerealiseerd. Het door de
projectgroep gepresenteerde voorlopig theoretisch model is een praktisch
toepasbaar model gebleken. Ook de reorganisatie van de Nederlandse
politie in 1993 heeft geen fundamentele afbreuk gedaan aan het
inmiddels praktische model dat in 1977 beschreven werd. Weliswaar is
men om redenen van kosten en efficiency gaan regionaliseren, maar
daarbinnen staat het wijkteamconcept binnen alle regio’s nog altijd over-
eind.

Het wijkteamconcept mag dan nog wel overeind staan, maar zijn alle
aanbevelingen en bedoelingen ook wel daadwerkelijk uitgevoerd of tot
hun recht gekomen? Is er met andere woorden intussen een ‘maatschappe-
lijk geïntegreerde politie die een intermediaire, informerende rol vervult
in de samenleving, waardoor de diverse betrokken instanties beter kunnen
reageren én anticiperen op allerlei ontwikkelingen en problemen in die
samenleving’? En zo dit niet geval is, wat is er aan te doen? 

2.3 Politie: partner in integrale veiligheidszorg

De afgelopen jaren wordt onderkend dat de veiligheidsproblematiek niet
meer sectoraal kan worden aangepakt.6 In deze tijd hangt alles met alles
samen en het geeft blijk van een verkokerde kijk op de werkelijkheid
wanneer men uitgaat van het idee dat slechts de aanpak van criminaliteit
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en de oplossing van misdrijven het primaat van de politie is. Natuurlijk,
de politie is er om de criminaliteit bestrijden, maar terecht kan men zich
afvragen of dat geen symptoombestrijding is.

Veel meer dan vroeger verplaatst de politie zich in haar aanpak naar ‘de
voorkant van het probleem’.Voorkomen is beter dan genezen. Daarbij is de
vraag wie de meest geëigende instanties zijn om strafbare feiten en open-
bare ordeverstoringen te voorkómen. Het concept ‘tegenhouden’ vormt een
voorbeeld van de toegenomen aandacht voor preventie van criminaliteit.
Als het dan toch fout gaat is er natuurlijk de politie, maar is het niet effec-
tiever om het absolute criminaliteitscijfer omlaag te brengen dan het oplos-
singspercentage te verhogen? Dit proactieve denken heeft ertoe geleid dat
de politie op zoek is gegaan naar partners. In gezamenlijkheid werken aan
de problematiek, waarbij ieder vanuit zijn of haar eigen discipline werkt,
draagt bij aan de integraliteit van de oplossing.

De integrale veiligheidszorg leidt niet alleen tot het zoeken naar part-
ners buiten het bedrijf, maar leidt ook tot een differentiatie binnen het
bedrijf.7 Het aantal specialismen en vormen van verschillende expertise
neemt weer toe. Bovendien wordt de relatie en samenwerkingsvorm
gezocht met de zogeheten ‘Melkertbanen’ en weet men de weg naar de
ongeveer 25.000 buitengewone opsporingsambtenaren beter dan vroeger
te vinden. Niet alleen binnen de politie wordt de kracht van deze integrale
aanpak als positief en noodzakelijk beleefd. Ook bestuur en het Openbaar
Ministerie onderkennen het nut en de noodzaak. Dat gaat zelfs zover dat
samenwerking met derden een voorwaarde voor de toegang tot extra
financiële bronnen kan zijn.

2.4 Politie als bedrijf

De Politiewet 1993 gaat voorbij aan opvattingen over de politie die eind
jaren zeventig zijn geformuleerd in Politie in Verandering en die, alhoewel niet
formeel erkend, wel degelijk van leidende invloed op het functioneren en
de ontwikkeling van de politie zijn geweest. Men zou kunnen zeggen dat
de politie van toen is gedefinieerd, maar geen erkenning in de wet heeft
gevonden.

deel I Maatschappij, media en politie

56 Politie en media

7 Zie ook Cachet en Ringeling (2004).



Dat beperkt zich overigens niet alleen tot de functie van de politie,
maar uit zich ook in de wijze waarop deze wordt aangestuurd. Terwijl in
de dagelijkse werkelijkheid vaak wordt gesuggereerd dat de korpschef de
functionaris is die het korps in bedrijfsmatige en professionele zin
aanstuurt, is zelfs een suggestie die in die richting wijst, niet in de wet
terug te vinden. De wettelijke constructie rond gezag en beheer en de
definitie als taakorganisatie belemmeren echter een bedrijfseconomisch
verantwoorde uitvoering van het politiewerk, kunnen de samenhang
binnen de organisatie aantasten en zijn een belemmering in de professi-
onele ontwikkeling. En vervagen in ieder geval het beeld van een samen-
hangend stelsel van organisaties die samen de Nederlandse politie
vormen.

Het politievak en de politiële bedrijfsvoering worden in te sterke mate
beheerst door politiek-bestuurlijke en justitiële noties.Tegelijkertijd moge
duidelijk zijn dat politiewerk allang niet meer het eenvoudige uitvoerende
werk is dat rechtstreeks vanuit het gezag wordt aangestuurd op activiteiten.
Dat kon wellicht in de jaren vijftig, en dat kan nog steeds in acute openbare
ordesituaties. Maar dat kan allang niet meer in het reguliere werk.

Dit heersende dogma houdt de politie wel al meer dan veertig jaar
gevangen in regels van toelating, opleiding, honorering en functioneren,
die het moeilijk maken te voldoen aan de door de burgerij en politiek
gestelde eisen op het gebied van kwaliteit en presteren. Tegelijkertijd
verhindert dat beeld dat er adequaat functionerende organisaties
ontstaan die werken aan éénduidig gestelde doelstellingen op het gebied
van veiligheid, leefbaarheid, maatschappelijke integriteit en dienstverle-
ning.

In plaats van het beeld van een steeds en direct door het bevoegd
gezag aangestuurde, op activiteiten georiënteerde organisatie, zou een
organisatie die functioneert binnen een democratisch gecontroleerd (refe-
rentie-)kader van doelstellingen, nu beter passen. Weliswaar gaat de poli-
tieke discussie rond de politie meer over de vorm dan over de inhoud, het
kan niet worden ontkend dat de laatste jaren de begrippen beleidskader en
jaarplannen hoe langer hoe meer opgeld doen. Binnen het politiebedrijf
wordt allengs meer gewerkt aan concrete doelstellingen waarbij de resulta-
ten in kengetallen worden uitgedrukt. De politie staat aan de vooravond
van het hanteren van één referentiemodel aan de hand waarvan de
bedrijfsresultaten inzichtelijk worden. De prestatiecontracten tussen de
regering en de politieregio’s vormen hiervan een uitvloeisel.
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2.5 Differentiatie politiefunctie

De jaren negentig worden gekenmerkt door differentiatie van de politie-
functie. Sommige taken die voorheen tot het terrein van de politie werden
gerekend, worden doorgeschoven naar de beveiligingsindustrie, publieke
organisaties, bedrijfssectoren en burgers. Er wordt erkend dat toezicht,
ordehandhaving, preventie, noodhulp en het aanpakken van veel voorko-
mende criminaliteit ten dele verschillende politiële vaardigheden vergen.

In brede politiekring vindt men dat het generalisme is doorgeschoten:
‘Politiemensen weten van te veel iets en van te weinig echt iets’. Sommige
taken zijn zo complex of belangrijk dat politiemensen weer tijd krijgen
om zich daarmee bezig te houden. Er worden ‘taakaccenthouders’ aange-
steld die zich verdiepen in een bepaalde problematiek (milieucriminaliteit,
drugsoverlast, jeugdproblemen) en die intern op dit terrein een vraagbaak
zijn voor collega’s. Andere politiemensen participeren met ambtenaren en
semi-publieke hulpverleners in netwerken waarin bepaalde veiligheidspro-
blemen worden aangepakt. In meer en meer korpsen worden politiemen-
sen aangesteld die zich verdiepen in de problemen van een bepaald woon-
gebied: de gebiedsgebonden politiefunctionaris of de wijkagent. Zij
pakken deze problemen samen met bewoners aan. Omdat zij weinig
hiërarchische niveaus boven zich hebben, kunnen zij structurele proble-
men agenderen voor overleg tussen politie, bestuur en justitie. Een reden
voor het instellen van deze specialisatie is, dat straatagenten vaak over te
weinig kennis van hun maatschappelijke omgeving beschikken: veel tijd
en energie gaat zitten in noodhulp, het afhandelen van eenvoudige strafza-
ken en toezicht. Dit kleurt de contacten met burgers sterk en dit legt de
mogelijkheden tot brede maatschappelijke integratie aan banden.
Bovendien neemt de pluriformiteit van de samenleving toe en schermen
veel groepen hun leefwereld af van die van andere groepen en die van de
politie, waardoor integratie sowieso moeilijk is.

2.6 Vaardigheden van agenten

Ongeveer 80% van de vaardigheden waarover straatagenten dienen te
beschikken als zij tot de korpsen toetreden, zijn basisvaardigheden waar-
over basispolitiemensen in alle functies en korpsen dienen te beschikken.8

Deze vaardigheden zijn onder te verdelen in een aantal basisrollen. De
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basisrollen zijn afzonderlijk te vinden maar komen veelal in combinaties
voor. Bewust of onbewust maken straatagenten een keuze voor één (of
meerdere) van deze basisrollen of beroepsprofielen: communicator, handhaver,
probleemoplosser, makelaar en hulpverlener.9

• Communicator
De communicator probeert door intensieve communicatie met alle betrok-
kenen tot een oplossing van het probleem te komen. De communicator
kan zich goed verplaatsen in de positie van een ander; dat vergt mensen-
kennis en cultuurkennis. Hij beschikt over goede verbale en non-verbale
communicatiemethoden. De verbale en schriftelijke taalvaardigheid is
goed. De communicator is zich steeds bewust van wat hij met welke vorm
van communicatie tracht te bereiken.

• Handhaver
De handhaver is erop gericht met behulp van het recht zo rechtmatig en
effectief mogelijk tot een beheersing van het probleem te komen. Zijn
juridische vaardigheden en wetskennis zijn goed. Hij beschikt over de
capaciteiten voor proportionele dwanguitoefening. De handhaver is opti-
maal op de hoogte van de waarden en normen in zijn werkomgeving.

• Probleemoplosser
De probleemoplosser fungeert als raadsman voor verschillende maatschap-
pelijke actoren en het bevoegd gezag. Hij beschikt over politiek-bestuurlijk
invoelingsvermogen en het vermogen om in te spelen op processen van
zelfregulering. Hij is in staat tot het agenderen van problemen waartoe de
politie zelf niet in staat is. Tegelijkertijd is de probleemoplosser bij nood-
hulp in staat een snelle en rake situatieanalyse te maken, daadkrachtig en
bedachtzaam op te treden en heeft hij het vermogen tot ‘gezagsmatig’
gebruik van dwang.

• Makelaar
De makelaar tracht door het koppelen van mensen met problemen en oplos-
singen tot beheersing van de veiligheid te komen. Dat impliceert een inten-
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sieve kennis van de maatschappelijke omgeving, instanties en sleutelfiguren.
De makelaar fungeert als bemiddelaar tussen de groepen in een conflict.

• Hulpverlener
De hulpverlener richt zich op de emoties van de mensen met wie hij te
maken heeft. Hij toont empathie voor slachtoffers, maar draagt ook zorg
voor het corrigeren van gedrag dat de kans op slachtofferschap vergroot
als de situatie daarom vraagt en zich daarvoor leent. De hulpverlener heeft
een uitgebreide kennis van het hulpverleningsnetwerk. Op verschillende
momenten draagt hij problemen over aan hulpverleningsorganisaties. Hij
beschikt over de bereidheid om het beste te maken van ‘lastige’ zaken die
niet kunnen worden doorgeschoven.

De toegenomen differentiatie betekent dat niet meer gesproken kan worden
van dé politieagent. Afhankelijk van de situatie en van de organisatie kan
een politiefunctionaris een andere rol aannemen. Dat vergt van politieagen-
ten wel dat zij zich (steeds weer) kunnen aanpassen aan een nieuwe rol.

2.6 Politieagenten als ‘streetcorner politicians’

Deze analyse van de zich ontwikkelende taak van de politie beïnvloedt de
wijze waarop uitvoerende politiefunctionarissen omgaan met hun autono-
mie.Vanwege de combinatie van gevoeligheid van veel politiewerk en de
vrijheid van agenten worden zij wel streetcorner politicians genoemd. De
bovengenoemde schets van de ontwikkelingen van de politiefunctie
maken dat de keuzeruimte van politieagenten wezenlijk is. Bestuurskun-
dige en politiedeskundige Van der Torre noemt vier redenen waarom deze
ruime beleidsvrijheid bestaat. De bronnen van beleidsvrijheid zijn nog
steeds van groot belang.

In de eerste plaats is de aard van het werk relevant. “Drie kenmerken
van het alledaagse politiewerk dragen in belangrijke mate bij aan de
beleidsvrijheid van politieagenten: de fysieke en sociale kloof tussen poli-
tieagenten en officieren, de informatiepositie van politieagenten en de
directe confrontatie met wisselende klanten.”10 Er bestaat een goed gedo-

deel I Maatschappij, media en politie

60 Politie en media

10 Van der Torre (1999), p. 21.



cumenteerde kloof tussen management cops en street cops waarmee de afstand
tussen het management en de uitvoering wordt aangegeven. Aangezien
politieagenten beschikken over een zeker informatiemonopolie, kunnen zij
zelf grotendeels bepalen wat zij met deze informatie doen. En in de
directe confrontatie met burgers is er geen leidinggevende aanwezig die
kan vertellen welke maatregelen moeten worden genomen.11

In de tweede plaats is het complex van regelgeving en wetgeving van
belang. De politie kan beschikken over een ruime hoeveelheid wetgeving
maar heeft steeds zelf de mogelijkheid te bepalen of deze wel of niet
wordt ingezet. De politieman of politievrouw op straat kan steeds de afwe-
ging maken om een bepaalde overtreding wel of niet te verbaliseren. Het
complex aan regelgeving biedt de politiefunctionaris deze ruimte.

In de derde plaats draagt de structuur van de politieorganisatie bij aan
de beleidsvrijheid van politieagenten. In vrijwel alle politieorganisaties zijn
de bevoegdheden gedecentraliseerd naar een laag niveau in de organisatie,
waardoor het aantal leidinggevenden en het aantal hiërarchische niveaus is
afgenomen. Daardoor ontbreekt het veelal in de korpsen aan adequate
controle.

Ten slotte blijkt uit vele studies dat de formele sturing en controle
door bevoegd gezag en volksvertegenwoordiging slechts in geringe mate
aanwezig is.12 Deze sturing en controle staan op grote afstand van het
dagelijkse werk, en dragen niet of nauwelijks bij aan de sturing van de
politieagenten op straat. Politiefunctionarissen zijn door de aard van het
werk, het complex aan regelgeving, de structuur van de organisatie en het
ontbreken van echte controle, besluitvormers op straat die cruciale beslis-
singen nemen over burgers en over veiligheid.13

In de huidige mediamaatschappij, met zijn toegenomen zichtbaarheid
van alles en iedereen, met zijn emotionele heisa-aspecten en zijn vaak
onvoorspelbare wendingen in de publieke opinie en bijgevolg met
zenuwachtiger geworden politici en managers, is het gevolg geweest dat
‘van bovenaf’ steeds meer pogingen werden ondernomen om de feitelijk
tamelijk ‘onbeheersbare’ situatie van de agent in zijn of haar werk zo veel
mogelijk aan richtlijnen voor gedrag te onderwerpen. En om steeds actie-
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ver op te treden in de voorlichting over al het handelen van de politie naar
de media en bevolking toe. Deze tendensen naar bureaucratisering en
formalisering én naar een steeds proactiever (en soms zeer onorthodox)
voorlichtings- en pr-beleid zullen in de rest van dit boek uitvoerig worden
besproken. En natuurlijk ook de soms paradoxale gevolgen van de
gegroeide behoefte om greep te houden (of te herkrijgen) op het imago
van de politie.

2.8 Media en politie bij crises en ordeverstoringen

Dit onderzoek richt zich primair op de voorlichting en media bij opspo-
ringsonderzoek. In dit onderzoek besteden wij weinig tot geen aandacht
aan de rol van voorlichting en mediabeleid bij openbare-ordehandhaving
en crises. De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de
openbare orde, terwijl het Openbaar Ministerie verantwoordelijk is voor
de rechtshandhaving. Crisis- en risicocommunicatie volgen weer geheel
andere patronen.14 Wij concentreren ons in dit onderzoek op de rechts-
handhaving. Desalniettemin willen wij enkele opmerkingen maken over de
rol van media bij openbare ordehandhaving en crisismanagement.

De mediatisering van de samenleving draagt bij aan nieuwe vormen
van imitatie-verstoringen en jaagt daarmee de frequentie en het bereik van
potentiële ordeverstoringen op. Geruchten verbreiden zich niet langer
door de interpersoonlijke overdracht van dubieuze gegevens, maar via
media en nieuwe communicatiemiddelen met een massaal bereik. De visu-
alisering van wat zich elders afspeelt, versterkt de doorwerking ervan en
plaatst de ontvanger van de beelden in de positie van potentiële, dus
vorsende getuige van soortgelijke situaties. Het kan zover gaan dat de beel-
den sommigen elders tot imitatiegedrag brengen. Ordeverstoringen
kunnen zich meer dan vroeger langs deze weg tot uitingen van morele
paniek ontwikkelen. Soms zal dit zich korte tijd op verschillende plekken
voordoen – hypes –, soms echter houdt het, mede onder invloed van de
massamedia, geruime tijd aan en leidt het zelfs tot mediagericht imitatie-
gedrag.
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Voor politie, bestuur en justitie, maar vooral ook voor andere organi-
saties met een publieke functie, zal het mediamanagement rond proble-
men met mogelijke consequenties voor de openbare orde van essentieel
belang worden. Mediamanagement gaat in dergelijke gevallen verder dan
de op direct effect gerichte communicatieadviezen. Noodzakelijk zal zijn
de ontwikkeling van een langetermijnvisie ten aanzien van de communica-
tie met betrekking tot een specifiek probleem om in een vroeg stadium
eventuele ordeproblemen te kunnen mitigeren. Politie, bestuur en justitie
dienen parallel aan de inhoudelijke besluitvorming beslissingen te nemen
over de inhoud en het proces van de mediaberichtgeving.

Mediamanagement is té belangrijk om overgelaten te worden aan
voorlichters. Het vormt, zeker ten aanzien van ordehandhaving, een cruci-
aal onderdeel van de verantwoordelijkheid van politiefunctionarissen,
bestuurders en justitievertegenwoordigers. Het is opmerkelijk dat deze
ontwikkeling nog steeds benadrukt moet worden.

Als er een openbare orde crisis uitbreekt, zijn de media vaak razend
snel, en in steeds grotere aantallen, aanwezig. Journalisten kunnen eerder
dan de autoriteiten en de hoogste politiechefs relevante informatie hebben
over de aard en de omvang van een crisis. De snelheid en beweeglijkheid
van moderne media zijn hoog. Er wordt wel geponeerd dat autoriteiten en
hoge ambtenaren zich in belangrijke mate laten leiden door mediabericht-
geving over crises en zich soms zelfs zouden fixeren op wat de media
vertellen en laten zien. De kans hierop is bij een openbare orde crises
echter kleiner dan bij veel andersoortige crises. Dit komt mede doordat
ook de politie per definitie snel ter plaatse is.

De effecten van en de steun voor crisisbesluitvorming hangt in belang-
rijke mate af van de wijze waarop media over een crisis berichten. De
eerste oordelen van journalisten spelen een belangrijke rol. De beeldvor-
ming in de media bepaalt voor een belangrijk deel welk predikaat –
succes, fiasco of iets daar tussenin – het optreden krijgt.

Het belang van de eerste mediaberichten brengt voorlichters in een
lastig parket. Journalisten weten tijdens of na een crisis vaak meer dan – of
ongeveer net zo veel als – voorlichters over wat zich allemaal werkelijk
heeft voorgedaan. Maar tegelijkertijd kunnen voorlichters de behoefte
voelen, of de opdracht krijgen, om met geruststellende of positieve mede-
delingen een al te negatieve of omineuze mediaberichtgeving te voorko-
men. Dit kan er echter toe leiden dat de voorlichters snel claimen dat de
politie en autoriteiten correct hebben opgetreden, terwijl het dubieus is of
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voorlichters dat dan al kunnen weten. De snelheid die de media verlangen
bemoeilijkt zorgvuldige persvoorlichting.15

Hoewel er op dit moment in het kader van het Beleidsplan
Crisisbeheersing beleid wordt ontwikkeld om te komen tot meer unifor-
miteit in de voorlichting bij crises, was dat tot voor kort niet of nauwelijks
het geval. Elke afzonderlijke burgemeester bepaalde inhoudelijk de wijze
waarop tijdens een openbare ordeverstoring of crisis voorlichting werd
gegeven. Het ontbreekt hier dan ook aan algemene regelgeving of richtlij-
nen die wel zijn ontstaan ten aanzien van de opsporing. Het incidentele
karakter van openbare ordeverstoringen heeft er aan bijgedragen dat hier
tot op dit moment geen vergelijkbare richtlijnen zijn ontwikkeld. Een
burgemeester krijgt gemiddeld slechts een enkele keer te maken met een
ordeverstoring, terwijl het OM dagelijks te maken heeft met mediabericht-
geving over de opsporing.

2.9 Media, politie en terrorisme16

Vanwege het toenemend belang van terrorisme schetsen wij vanaf deze
paragraaf kort de complexe wisselwerking tussen media, terrorisme en
politie. “Eind mei 1998 geeft Osama bin Laden een ‘persconferentie’ voor
de internationale pers. Hij kondigt de oprichting van een nieuwe groep
aan: het Internationale Islamitisch Front voor de Jihad tegen de Joden en
de Kruisvaarders. Hij vertelt de journalisten dat resultaten op korte termijn
zullen volgen.Twee maanden later (7 augustus) exploderen autobommen
bij de ambassades van de Verenigde Staten in Nairobi en Dar es Salaam. In
totaal vallen 263 doden en ruim 5.000 gewonden. Indien Bin Laden de
kans had gehad, zou hij wederom een persconferentie hebben gehouden.
Een live uitzending door de grote televisienetwerken zou hem waarschijn-
lijk toegang tot het grootste televisiepubliek in de geschiedenis geven om
zijn statement te verspreiden. En vervolgens zou de discussie volgen over de
vraag waarom de media het ‘monster Bin Laden’ alle ruimte en vrijheid
geven om zijn verklaring de wereld in te sturen.”17
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Van Atta geeft in het bovenstaande fragment het spanningsveld aan
waarin de media opereren.Terroristen hebben media-aandacht nodig om
hun doelstellingen voor het voetlicht te brengen – de zogenoemde
‘mediamegafoon’. De berichtgeving over terroristische acties kan als force
multiplier worden gezien voor terroristische actiegroepen.18 Aan de andere
kant voeren veel media een immer aanhoudende zoektocht naar indruk-
wekkende gebeurtenissen, breaking news en schokkende situaties.
Terroristische incidenten voldoen bijna per definitie aan deze omschrij-
ving. Dit betekent niet dat in deze symbiotische relatie tussen terroristische
incidenten en mediaberichtgeving de mediavertegenwoordigers de doel-
stellingen van de terroristen steunen. Het demonstreert wel de kwetsbaar-
heid van media voor misbruik en manipulatie door terroristische
groepen.19 In de volgende paragrafen besteden we aandacht aan de invloed
van de media op en de wisselwerking met terroristen, het publiek en over-
heden.20

2.10 Media: haat en liefde voor terroristische incidenten

Terroristische organisaties proberen door middel van aanslagen een bood-
schap over te brengen: “Classic terrorism is propaganda by deed, and
propaganda is impossible without the use of the media.”21 Er zijn vele
soorten boodschappen die door middel van terroristische aanslagen naar
verschillende soorten publiek worden verspreid. De directe slachtoffers
van terroristische acties vormen slechts een ‘vehikel’ om de boodschap
over te brengen. De boodschap aan de vijand is machtsvertoon en straffe-
loosheid. Medestanders van de vijand worden gedemoraliseerd. Naar de
eigen achterban straalt men trots uit. Potentiële rekruten worden aange-
sproken door glamour en spanning. Om effect te sorteren is het voor
terroristische organisaties noodzakelijk dat de juiste boodschap op de
goede plaats terechtkomt.22
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Informatie die via de media bij derden terecht komt, is beoordeeld en
geselecteerd. De nieuwsdiensten hebben de informatie afkomstig uit het
bronnennetwerk op basis van vaardigheden en technieken geprepareerd.
Gedurende het selectieproces waarbij uit grote hoeveelheden informatie
‘het nieuws’ wordt geselecteerd, spelen de persoonlijke opvattingen van
journalisten een beslissende rol. Men zou kunnen zeggen dat journalisten
in een bepaalde mate bepalen wat ‘nieuws’ wordt en wat niet.23 Hoewel
journalisten hun eigen werk als objectief en zonder vooroordeel beschou-
wen, is dit dus niet terecht. Media berichten op eigen wijze, voor een
eigen doelgroep en kiezen hun eigen invalshoek. Subjectiviteit is een
gegeven, wat nog niets zegt over de zorgvuldigheid van overdracht van
een boodschap.24

Het overbrengen van de boodschap van de terroristische organisatie
wordt ernstig bemoeilijkt door de werkwijze en methoden die de massa-
media hanteren bij de verslaggeving rond terroristische incidenten.Veel
media richten zich niet primair op de boodschappen van de terroristische
actiegroep, maar op het realiseren van televisie-uitzendingen of kranten
die professioneel gemaakt moeten worden en, hopelijk, veel kijkers en/of
lezers trekken.

2.11 Emo-tv en ‘soft stories’

Bij ernstige incidenten ontstaat een grote poule van potentiële bronnen
voor de media. Weinig journalisten doen ten tijde van terroristische inci-
denten eigen research.Tijdgebrek en ontbrekend researchmateriaal is hier-
aan debet. Ze baseren de hoofdlijnen van de berichtgeving op source hand-
outs als persverklaringen en persconferenties.25

Ericson onderscheidt vijf soorten kennis die de media kunnen over-
dragen.Ten eerste primaire, feitelijke kennis (wat is er gebeurd?).Ten
tweede secundaire, uitleggende kennis (waarom is het gebeurd?).Ten
derde emotionele of empatische kennis (hoe voelde het om betrokken te
zijn?).Ten vierde evaluatieve of morele kennis (was het goed of fout wat
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er is gebeurd?). En ten vijfde prescriptieve of aanbevelende kennis (wat
moet eraan gedaan worden?).26

Televisiemedia hebben een sterke voorkeur voor de derde kennisvorm –
emotie en empathie – waarbij vaak de vierde vorm ter toelichting wordt
gebruikt.Televisienieuws ontmoedigt de tweede kennisvorm. Experts en
wetenschappers worden eerder verzocht om tegendraadse standpunten in te
nemen dan toe te lichten hoe de situatie is ontstaan. De omgeving waarin de
geïnterviewde geïnterviewd wordt, is belangrijk. Zo worden experts vaak
geïnterviewd in hun werkruimte om visueel aan te geven waaraan zij hun
officiële of expertstatus ontlenen.27 Bij langdurige gijzelingen, kapingen of in
de nasleep van terroristische incidenten neemt met het verloop van de tijd
het aantal nieuwe feiten af. Als gevolg hiervan stijgt de ‘zachte’ human interest-
berichtgeving soms tot een derde van de gehele berichtgeving.28

De eerste kennisvorm – de primaire feiten – staat slechts in dienst van
het in beweging houden van het verhaal. Journalisten worden getraind om
het verhaal gaande te houden. Ze zoeken indien nodig naar nieuwe
ontwikkelingen, nieuwe invalshoeken en nieuwe methoden om oude feiten
te presenteren. Een favoriete bron voor media is een publieke functionaris
of politieman die op basis van autoriteit een feitelijke update kan geven.
Belangrijkste doel van deze ‘feitelijke’ interviews is niet om de werkelijk-
heid weer te geven, maar een voorstelling van die werkelijkheid.29

2.12 Mediamanipulatie door terroristische organisaties

Klassieke terroristische acties beogen op korte termijn vaak bevrijding van
gevangen medestanders of maken deel uit van een wraakactie. Op langere
termijn hebben terroristen aandacht van de massamedia nodig om vanuit
hun doelstelling te kunnen manipuleren, dreigen of intimideren. Door te
kiezen voor steeds spectaculairdere en brutalere acties zijn zij verzekerd
van blijvende aandacht van de media en het publiek.30 Timothy McVeigh –
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verantwoordelijk voor de bomaanslag op het Federal Building in Oklahoma
City op 19 april 1995 – stelde naderhand over acties zonder dodelijke
slachtoffers: “That would not have gotten the point across. We needed a
body count to make our point.”31

De technische mogelijkheden voor snelle berichtgeving en de toege-
nomen concurrentiestrijd tussen nieuwsdiensten maakt pogingen tot
manipulatie van de berichtgeving door terroristische groepen
eenvoudiger.32 Het manipuleren richt zich op ten minste vijf doelen.Ten
eerste is het gericht op het overbrengen van de propaganda of the deed en het
creëren van extreme angst onder de bevolking.Ten tweede streven terro-
ristische groepen naar het verkrijgen van bredere steun onder algemeen
publiek en het stimuleren van een internationale beeldvorming. Hierin
hoopt men op het beeld dat de groepering voor een goede zaak strijdt en
de uiteindelijke overwinning onvermijdelijk is. Het derde doel is gericht
op het verstoren van reacties van overheden en veiligheidstroepen, door te
suggereren dat de antiterreurmaatregelen tiranniek en contraproductief
zijn.Ten vierde is de mobilisatie van de (potentiële) achterban een doel,
mede om rekrutering en financiering te versterken.33 Ten vijfde kunnen
journalisten het medium worden om berichten door te geven. Onder
dwang van bijvoorbeeld het vermoorden van gijzelaars kunnen media
besluiten om statements in kranten af te drukken of uit te zenden.

In 1995 zijn bijvoorbeeld The New York Times en de Washington Post
gedwongen om het manifest van de Unabomber af te drukken. Hij had reeds
drie mensen vermoord en 23 personen verwond. Hij dreigde met meer
moorden als zijn stuk niet werd afgedrukt.34 Ook Tasir Alouni, journalist
van al-Jazeera, de onafhankelijke Arabische nieuwszender, wordt geïntimi-
deerd door terroristen als hij bin Laden interviewt. Op de dag van het
interview wordt hij geblinddoekt meegenomen door gewapende leden
van al-Qaeda.Tien dagen voor het interview stuurt de zender een lijst met
23 vragen naar al-Qaeda. Maar als Alouni bij bin Laden zit, blijkt dat de
regie louter bij de tweede ligt. De meeste vragen worden gedicteerd door
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bin Laden, die vervolgens lustig kan oreren. Al-Jazeera zond de opnames
niet uit, CNN later wel.35

Media maken soms de fout om terrorisme als een vorm van entertain-
ment te zien. De kijkcijfers en krantenoplages stijgen ten tijde van terro-
ristische incidenten tot grote hoogte.Terroristen en journalisten houden
elkaar in een symbiotische dans vast die beide groepen ‘professioneel’
bevoordeelt. De wijze van berichtgeving kan van invloed zijn op de wijze
waarop de overheid omgaat met een terroristische actie. De kaping in juni
1985 van vlucht TWA 847 van Athene naar Rome is hiervan een voor-
beeld. De media besteedden veel zendtijd aan de Amerikaanse gijzelaars,
familieleden en verwanten. Schmid observeert dat het Amerikaanse televi-
siestation NBC gedurende de kaping tweederde van haar zendtijd aan de
gijzelaars besteedt. Deze focus op de gijzelaars maakt het bijzonder moei-
lijk voor de Amerikaanse overheid om niet op de eisen in te gaan. De shi’-
itische gijzelnemers eisten de vrijlating van 776 medestanders. Uiteindelijk
worden 756 van hen vrijgelaten, in ruil voor 39 gijzelaars. Schmid zegt
hierover: “The media’s profuse exposure of the hostage families and their
grief thereby played into the hands of the terrorists. The outcome –
successful for the hostages and the terrorists – undermined the American
administration’s declaratory policy of ‘No bargaining, no concessions’ and
probably increased the likelihood of imitation by other terrorists.”36

2.13 Waarschuwen en claimen: irrelevant voor de mate van media-
aandacht

Geweldgebruik is voor terroristische groepen in het verleden en in mindere
mate in het heden vaak slechts een tweederangs doel. Belangrijker worden
de headlines in televisie-uitzendingen en kranten gevonden. Met name de IRA
en de ETA hebben een strategie ontwikkeld om zo min mogelijk slachtof-
fers te maken door vooraf de politie te waarschuwen.Teneinde maximale
media-aandacht te krijgen, gaat de waarschuwing niet direct naar de poli-
tie, maar via lokale of regionale persdiensten. De media zijn hierdoor ervan
op de hoogte waar aanslagen plaatsvinden en kunnen op locatie verslag
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doen, en het aantal slachtoffers wordt zo beperkt mogelijk gehouden.
Islamitische terroristische organisaties kennen in het algemeen geen strate-
gie om zo min mogelijk slachtoffers te maken.37

Ook zonder het opeisen van de aanslag genereert de actie publiciteit.
Het niet opeisen van aanslagen kan een eigen doel hebben: het vergroten
van de angst onder de bevolking. Het creëert het gevoel dat terroristen
waar en wanneer zij maar willen kunnen toeslaan.38 De argumentatie dat
terroristen – door niet te claimen – niet geïnteresseerd zijn in media-
aandacht, is onjuist. Hoewel voor journalisten deze uitleg misschien
wenselijk is, betekent het doden van honderden mensen in een vliegtuig
of het vernietigen van een gebouw een roep om sensationele aandacht. De
media vormen voor terroristen hierbij een integraal en onvermijdelijk
onderdeel in het bereiken van de gestelde doelen.39

2.14 Terroristische incidenten, media en het publiek

De term ‘publiek’ suggereert een uniforme massa mensen die de bericht-
geving via onder meer televisie, radio of kranten volgen. Niets is minder
waar. Het aantal verschillende soorten publiek dat geïnteresseerd is in een
terroristisch incident, kan groot zijn. Hewitt maakt een verschil tussen drie
publiekstypen: directe omgeving van de terroristische groep, vijanden van
de terroristische groep, buitenstaanders. Daarnaast onderscheidt hij drie
kennisniveaus over de terroristische groep: veel kennis, enige kennis, geen
kennis. De combinaties ‘buitenstaander met veel kennis’ en ‘onwetende
directe omgeving van de terroristische groep’ acht hij onwaarschijnlijk.
Beïnvloeding van de beeldvorming door de media is het minste aanwezig
in de directe omgeving van de terroristische groep, die veel kennis over de
groep heeft. Taylor geeft aan dat de gemeenschap waarvoor de terrorist
zegt te strijden veelal de gewelddadigheden tolereert: “The uncomfortable
truth is that whilst in a specific sense those communities which the terro-
rist claims to represent tend to reject individual terrorist atrocities, they
are often supportive of the terrorist in a general sense. Furthermore, that
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general support is very strongly resistant to change, and tolerates atroci-
ties.”40

De media-effecten zijn het grootst wanneer het publiek weinig kennis
heeft van de terroristische groep. Dit betreft dus voornamelijk de buiten-
staanders, maar ook de vijanden van de terroristische groep.41 Dit is zicht-
baar bij etnisch-geografisch georiënteerde terroristische groepen, zoals
ETA en IRA. Hun achterban steunt de acties en laat zich niet snel door
berichtgeving van de media op andere gedachten brengen. Buitenstaanders
vormen hun mening daarentegen volledig op basis van mediaberichtge-
ving.

Overheidsgerelateerde en slachtoffergerelateerde verslagen zijn de twee
belangrijkste thema’s die mediaberichtgeving domineren rond terrorisme.
Aangezien overheidsfunctionarissen meestal de slachtoffers gebruiken om
de legitimiteit van de terroristische daad te veroordelen, treedt een zich-
zelf versterkend effect op. Het effect van de gedramatiseerde en gepersona-
liseerde berichten via de media op het onwetende en niet-betrokken
publiek is angst en twijfel over een mogelijke toekomstige eigen slachtof-
ferrol.42 Het publiek identificeert zich met de slachtoffers in de zin van ‘dat
kan mij ook overkomen’. Meestal leidt dit tot paniekgevoelens, maar soms
ook tot enthousiasme in de vorm van collectieve actie. Deze reacties zijn
karakteristiek voor de omgang met terroristische daden: het disproportio-
nele psychologische effect in verhouding tot de reële schade.43

Door de mediafocus op slachtoffers en rampspoed valt de publieke
aandacht voor de politieke achtergrond van het conflict goeddeels weg.
Deze selectieve focus wordt versterkt door officiële reacties van over-
heidszijde die vaak de daders als moordenaars of criminelen afschilderen.
De slachtoffers daarentegen worden nationale helden die moeten worden
gewroken. Dit impliceert een roep om hardere ordemaatregelen. In
Duitsland en Italië ontstond ten tijde van de aanslagen in de jaren zeven-
tig, die breeduit in de media behandeld werden, een roep om harde
maatregelen om verdere aanslagen tegen te gaan. In Uruguay heeft de
overheid lange tijd berichten over terroristische aanslagen gecensureerd.
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Het gevolg was een geringe publieke steun voor harde overheidsmaatre-
gelen.

Hewitt durft de stelling aan dat mogelijk het gebrek aan adequate
mediaberichtgeving verklaart waarom de publieke opinie over de
Urugayaanse Tupacamaros positief bleef, zelfs nadat ze politiemensen
begonnen te vermoorden.44 Feitelijk houdt dit in dat de media onvermij-
delijk als agendasetters optreden. Zij vestigen de aandacht van het publiek op
wat zij van belang achten.45

Het gebruik van begrafenissen door overheidsfunctionarissen en
media is bijzonder opvallend. Het slachtoffer van de terroristische actie
was bij leven meestal relatief onbekend, maar wordt postuum een bekend-
heid. De begrafenissen fungeren als publieke rouwdiensten, waarbij het
slachtoffer een symbool van onschuld is. De noodzaak van publieke ritue-
len in tijden van crisis, maakt dat privéaangelegenheden ondergeschikt
worden aan rouwverwerking ‘in staatsbelang’. Dit is vooral zichtbaar bij
gemeenschappen die zich bedreigd voelen. Persoonlijke rouw van slacht-
offers of nabestaanden wordt omgevormd tot een publiek ritueel, waarbij
politici en bestuurders zich laten zien om deel te nemen aan het rouwpro-
ces. Media-aandacht voor nabestaanden en slachtoffers kan ook publieke
steun voor harde tegenmaatregelen – wetgeving, extra politie of militaire
reactie – opleveren.46

De media-aandacht die terroristische incidenten genereren, is in het
algemeen negatief voor de terroristische groep. Slechts zeer zelden wordt
het niet direct betrokken publiek door de propaganda gegrepen of krijgen
terroristische acties publieke goedkeuring.47 Een afgeleid effect van media-
aandacht is de versterking van publieke woede gericht tegen de terroristi-
sche groepering. Individuele ‘leden’ van het publiek kunnen zelf terro-
risten of personen die verwant aan de terroristische groep worden geacht,
aanvallen. Dit wordt vigilantisme genoemd. Personen of organisaties die affi-
niteit (lijken) te hebben met de terroristische groep, worden het doelwit
van publieke woede. Zo zijn bijvoorbeeld na de bomaanslag in Oklahoma
– na speculaties dat de daders terroristen uit het Midden-Oosten zouden
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zijn – Amerikanen die van origine uit het Midden-Oosten kwamen, aange-
vallen, inclusief schoolkinderen.48 In Nederland is een deel van de
publieke woede naar aanleiding van de aanslagen op 11 september 2001
in New York en Washington, en opnieuw na de moord op filmer Theo van
Gogh op 2 november 2004, gericht tegen islamitische instellingen.

2.15 Terroristische incidenten, media, publiek en overheid

De snelheid van berichtgeving en de veelheid van nieuwszenders, televi-
sienetwerken, nieuwsdiensten, radiozenders, gedrukte media en de
opkomst van internetmedia heeft de besluitvorming van overheden
veranderd. TV is niet langer alleen een opiniemaker, maar ook een
‘beleidsstuurder’.49 Een groot aantal wetenschappelijke publicaties citeert
de verzuchting van de vroegere Britse premier Margaret Thatcher: “We
must try to find ways to starve the terrorist and the hijacker of the
oxygen of publicity on which they depend.”50 Verschillende wetenschap-
pers achten kritiek op mogelijke disproportionele media-aandacht voor
terroristische incidenten denkbaar, maar wijzen de assumptie af, dat
zonder media-aandacht terrorisme zou verdwijnen. Daarnaast beschou-
wen zij de uitspraak van Thatcher vrijwel unaniem als het einde van
onafhankelijke berichtgeving. Deze strategie zou betekenen dat een land
wordt afgesloten van onafhankelijk nieuws. De informatie over de terro-
ristische actie zou door middel van geruchten verspreid worden in
plaats van via de officiële en zo onafhankelijk mogelijke berichtgeving
van de pers. Dit kan leiden tot grote onzekerheid en gebrek aan concrete
informatie.51

Verschillende media hebben geprobeerd om richtlijnen op te stellen
voor de omgang met terroristische incidenten. In deze richtlijnen is onder
meer aandacht voor het niet direct citeren van terroristen om ongebrei-
delde propaganda tegen te gaan, het vermijden van directe betrokkenheid
bij onderhandelingen, en het onderhouden van directe contacten met
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politie teneinde af te stemmen wat kan worden uitgezonden.52 De
Amerikaanse nieuwszender CBS News geeft in zijn richtlijn aan te willen
vermijden dat een “excessive platform for the terrorist/kidnapper”
ontstaat. Ook wordt aangegeven dat: “the (terrorist) story does not unduly
crowd out other important news of the hour/day”.53 In oktober 2001 zijn
de grote Amerikaanse nieuwszenders CNN, CBS, NBC, ABC en Fox News
Channel akkoord gegaan met het verzoek van de nationale veiligheidsadvi-
seur Rice om geen live beelden over te nemen van al-Jazeera, vooral niet als
het om oekazes van bin Laden ging. Rice verklaarde haar verzoek gedaan te
hebben om mogelijke gecodeerde berichten voor ‘slapende terroristische
cellen’ tegen te gaan.54

De bovenstaande initiatieven geven richtlijnen voor mediaberichtge-
ving bij terroristische incidenten. Bij afwijking van deze richtlijnen kan de
journalistieke ‘marktwerking’ optreden. Het publiek kan met afkeur reage-
ren op overmatige aandacht en/of beïnvloeding van de terroristische
acties. Andere journalisten kunnen de gevolgde lijn veroordelen en de
verantwoordelijke media hangt het risico van juridische vervolging boven
het hoofd.55

2.16 Overheidsfunctionarissen en media

De doelen van politie en veiligheidsdiensten rond terroristische incidenten
zijn niet alleen anders dan de doelen van de media, ze zijn zelfs intrinsiek
met elkaar in conflict. De massamedia willen scoops ten opzichte van andere
media. Zij zoeken nieuws dat de aandacht van het publiek grijpt en houdt,
waardoor de kijk-, luister- en verkoopcijfers stijgen.56 Overheidsfunctiona-
rissen streven naar het beschermen van levens, rechtshandhaving en
vervolgen van verdachten.57 Een positieve wisselwerking tussen overheden
en mediavertegenwoordigers kan goede resultaten opleveren. Op de eerste
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plaats ontstaat door de berichtgeving publieke bewustwording en zijn
alarmering en directe advisering van politie aan publiek mogelijk. Op de
tweede plaats kunnen de media ondersteuning bieden bij politieonderzoe-
ken teneinde verdachten te identificeren of via het publiek op te sporen.
En ten derde gaat een afschrikkende werking uit van uitzendingen waarin
de politie aanhoudingen verricht.58

Het bovenstaande neemt in een open maatschappij met vrije media
niet weg dat politieoperaties gecompromitteerd of verstoord kunnen
worden door onverantwoordelijke mediaberichtgeving.59

2.17 Bestuurders en politici

In een crisissituatie kunnen verscheidene partijen gebruik maken van de
verschillende vormen van media. De grote beschikbaarheid van de media
heeft voor bestuurders en politici grote gevolgen. Aangezien de reactietijd
van media is afgenomen, wordt ook van bestuurders en politici verwacht
dat zij snel publiekelijk reageren op ontwikkelingen. Daarnaast moeten ze
niet alleen snel reageren op feitelijke ontwikkelingen, maar door live televi-
sie-uitzendingen moeten ze ook reageren op de reacties van andere
mensen. Een niet-onderhandelingsstrategie bij gijzelingen is moeilijk
staande te houden ten overstaande van live pleidooien van slachtoffers,
familieleden en gegijzelden. Dit contrast kan als koudbloedig en onver-
schillig overheidsoptreden worden uitgelegd. Het onderhouden van
publieke relaties is hiermee meer een zaak geworden van het proberen om
beschikbare informatie te beperken of tegen te gaan, dan zelf informatie te
verstrekken. Spin doctors, beeldvorming en schadebeperking zijn onderdeel
van informatiemanagement geworden.60

2.18 Politie en inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Mediaberichtgeving kan op directe en indirecte wijze het proces rond
terroristische acties beïnvloeden. De directe beïnvloeding van de gebeurte-
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nissen door de media is de mogelijke belemmering van operaties. In de
eerste plaats kan de fysieke aanwezigheid van media reacties bij het
publiek teweegbrengen of crowd control-maatregelen belemmeren. In de
tweede plaats kunnen media relevant bewijsmateriaal beschadigen en de
tactieken en strategieën van de politie (ongewild) dwarsbomen. Het
uitzenden of publiceren van overheidsstrategieën of tactieken kan directe
gevolgen hebben. Onderzoek naar verschillende internationale kapingen
heeft aangetoond dat mediaberichtgeving over operationele tactieken
geleid heeft tot executie van gijzelaars. Naast het belemmeren van de gang
van zaken tijdens de crisis kunnen de media ook een rol spelen in de
nafase van de crisis. Na succesvolle operaties wordt vaak een persconferen-
tie gehouden. Hierin wordt meestal ter toelichting beeldmateriaal
getoond. De uitzending hiervan kan tot een onredelijke publiciteitsgolf
rond het zoeken naar (mogelijke) daders leiden, voorafgaand aan de feite-
lijke rechtsgang.61

De indirecte invloed van vooral televisieberichtgeving is de negatieve
beeldvorming van politie wanneer – in het licht van gevoelige informatie
of lopend onderzoek – nog geen informatie gegeven kan worden. Wie
‘geen commentaar’ zegt, komt verdacht over. Daarnaast wordt de werklast
van politie sterk vergroot door mediaberichtgeving. Of, zoals een politie-
man het verwoordt: “Anytime the public generally displays a fear of
anything, we end up getting that fear.”62

2.19 Overheidsmaatregelen rond mediaberichtgeving

Wilkinson onderscheidt drie mogelijke uitgangspunten voor overheden in
relatie tot media en terrorisme.63 Hij onderscheidt als eerste strategie een
laissez faire-aanpak. Bij deze aanpak worden door de overheid geen bijzon-
dere acties ondernomen voor verslaggeving van terroristische incidenten.
De risico’s van deze optie zijn duidelijk: door middel van doordacht en
mediagericht terrorisme zullen terroristen de enorme macht van de media
gebruiken om een klimaat van angst en verstoring te creëren.
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Een tweede mogelijke strategie is gericht op mediacensuur of harde
afspraken tussen overheid en media. In democratische landen komt dit
weinig voor. Het verbod – onder gezag van sectie 31 van de Broadcasting
Authority Act uit 1960 – op interviews met IRA en Sinn Fein komt het
dichtste bij censuur. In de loop der tijd zijn journalisten op verschillende
wijzen dit verbod gaan omzeilen. In Australië is in juli 1996, na de
‘Dunblane and Tasmania massacres’, censuur ingesteld op films en video’s
met een gewelddadig karakter. Tevens geldt het vereiste dat in nieuwe tv-
toestellen een V-chip zit – een elektronische blokkering van dergelijke
gewelddadige programma’s. In het algemeen zijn democratische overhe-
den heel terughoudend met censuur. Achterliggende reden is dat het voor-
komen van manipulatie door terroristen van de media belangrijk is, maar
de vrijheid van mediaberichtgeving nog belangrijker.

De derde mogelijke strategie is een compromis en heeft de voorkeur
van de meeste media.Terughoudendheid met berichtgeving rond terro-
risme om de gevaren van manipulatie te omzeilen, staat centraal. Bezwaar
van de reeds genoemde richtlijnen is de onbekendheid ervan bij de massa-
media. Bij consistente doorvoering van de richtlijnen is het mogelijk om
excessieve media-aandacht terug te dringen. Wilkinson oordeelt dat op dit
gebied nog veel moet gebeuren. Als de massamedia verantwoordelijkheid
willen nemen in het berichten over het gevoelige onderwerp ‘terrorisme’,
waarin levens op het spel staan, dan zullen ze harder moeten werken aan
maatregelen die effectief en consequent worden toegepast.64

2.20 Van ‘laissez faire’ via richtlijnen naar censuur?

Oorlogen worden niet meer alleen op het slagveld uitgevochten, maar ook
via de media. Snelheid van berichtgeving speelt hierbij een belangrijke rol.
De Vietnamoorlog kreeg als eerste oorlog het etiket ‘televisieoorlog’. De
negatieve effecten van de omvangrijke en ongecontroleerde media-
aandacht voor de Vietnamoorlog hebben ertoe geleid dat tijdens de
Golfoorlog de media op door de Amerikaanse overheid gecontroleerde
wijze geselecteerd en bijeen gebracht zijn. De berichtgeving werd slechts
gebaseerd op informatie die door overheidsfunctionarissen naar buiten
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gebracht werd. Ook in de Kosovo-oorlog is vanaf het begin een mediastra-
tegie integraal onderdeel van de plannen geweest. Na de aanslagen op 11
september 2001 vormde het minimaliseren van media-invloed van bin
Laden of zijn aanhangers een integraal bestanddeel van het Amerikaanse
beleid. De argumentatie dat bin Laden via videoboodschappen ‘slapende’
al-Quaeda-leden alarmeerde, is hierbij niet meer dan een deelverklaring.65

Van Atta vreest dat binnen afzienbare tijd de Verenigde Staten en
andere democratische landen berichtgeving zullen gaan censureren omdat
terroristen biologische, chemische of nucleaire wapens hebben verkregen.
Een groot deel van de bevolking zal naar zijn verwachting dergelijke maat-
regelen ondersteunen, in ieder geval voor korte tijd, ondanks de historisch
verkregen vrijheden en burgerrechten.66 De vrees van Van Atta lijkt bewaar-
heid door plannen van Amerikaanse overheid. Er wordt veel werk gemaakt
van het controleren van de berichtgeving over terrorisme. Het Pentagon
ontwikkelt plannen om nieuwsberichten – mogelijk zelfs valse – aan
buitenlandse nieuwsdiensten beschikbaar te gaan stellen. Hiermee wordt
beïnvloeding van de publieke opinie in bevriende en niet-bevriende
landen beoogd. Binnenslands zijn dergelijke propaganda-activiteiten wette-
lijk verboden voor CIA en Pentagon.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie is al langer actief in offen-
sieve information operations. Zo zijn bijvoorbeeld flyers gedropt boven
Afghanistan en werden anti-Taliban berichten in Afghanistan via radiozen-
ders uitgezonden toen de Taliban nog aan de macht was. Kort na 11
september 2001 werd het Office of Strategic Influence gecreëerd. De doelstelling
was te voorkomen dat de VS publieke steun verloren in de oorlog tegen
het terrorisme, vooral in islamitische landen. De in te zetten middelen
varieerden van het zenden van e-mails naar journalisten tot het inzetten
van civiele leiders die de Amerikaanse visie promoten of de visie van niet-
bevriende landen aanvallen.67

Na 11 september is in de Verenigde Staten volgens rechtsgeleerden,
academici en burgerrechtenactivisten een controle op verspreiding van
informatie, in naam van de nationale veiligheid, ontstaan die geen prece-
dent kent. De VS hebben nieuwe richtlijnen bekend gemaakt waarin staat

deel I Maatschappij, media en politie

78 Politie en media

65 Shapiro (2001), p. 20-22.

66 Van Atta (1998), p. 11.

67 International Herald Tribune, 20 februari 2002.



welke informatie niet vrijgegeven mag worden. Dit gaat onder meer om
voorheen vrij toegankelijke informatie van logistieke netwerken van
bijvoorbeeld olie en water.68

2.21 Tot slot

De Nederlandse politie is sinds de jaren zeventig geëvolueerd van een strak
hiërarchische organisatie naar een socialere organisatie, in sterkere mate
onderdeel van de integrale veiligheidszorg. De laatste jaren staan de taken,
bevoegdheden en middelen van de politie opnieuw sterk ter discussie.
Hierbij dreigt de pendule terug te slaan naar het Law and Order-aspect van
de politie. De bijna exponentieel toenemende vraag naar ‘politiezorg’ in
een als gewelddadiger of ‘moeilijker’ beoordeelde hedendaagse multicultu-
rele samenleving, belast de politie steeds meer. Deze extra belasting wordt
deels veroorzaakt door de politieke druk om, bijvoorbeeld via prestatie-
contracten, de politie tot grotere successen aan te sporen op het gebied
van vooral de opsporing en vervolging. Maar ook door het feit dat de poli-
tie in de 24-uurs mediamaatschappij steeds meer in een glazen huis moet
opereren.

Op het gebied van handhaving van de openbare orde, zeker als het om
geplande of voorziene grote ordeverstoringen (bijv. EK, hooligans) gaat,
heeft de Nederlandse politie een grote professionaliteit en reputatie opge-
bouwd. Als het gaat om nieuwerwetse dreigingen, zoals terrorisme, of
nieuw beleid, zoals de steeds strengere wetgeving rond de privacy, wordt
de politie opnieuw geconfronteerd met grote uitdagingen.

Omdat ‘de politiek’ en vooral het Openbaar Ministerie het afgelopen
decennium, deels gedwongen door nieuwe privacywetgeving, een steeds
grotere greep nastreeft op het doen en laten van de politie, zullen we in
het volgende hoofdstuk uitgebreid aandacht besteden aan de ontwikkeling
van de relatie tussen het OM, de media en de politie.
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3.1 Imago van overheidsinstellingen

Wie denkt dat een boek over de relatie tussen ‘Politie en Media’ zich kan
beperken tot de relatie tussen de politiewoordvoerders en de politiever-
slaggevers vergist zich. De structurele veranderingen sinds de jaren zestig
die het wezen van de politie op tal van gebieden raken, zijn daarvoor veel
te groot. Er mag veel geklaagd en gemord worden over ‘de achterkamer-
tjespolitiek’ in Den Haag. Er mag nog steeds veel geklaagd worden over de
ondoorzichtigheid en de bureaucratie van de grote instituties en bedrijven
en vooral over de schimmige besluitvormingsprocessen die zich binnen
die kantoren afspelen.Toch zijn veel zaken en incidenten dankzij de pers
en dankzij de televisie veel zichtbaarder geworden. Een richtingenstrijd
binnen een instantie, een ‘oorlog’ tussen verschillende instanties, ze
werden in toenemende mate via de media uitgevochten.

Er is echter nog een andere structurele verandering gaande. Sinds de
no-nonsense jaren van de kabinetten-Lubbers (1982-1994) trad er een dyna-
misering van de overheid op, inclusief privatisering, met alle minioorlog-
jes over het behoud van eigen beleidsterrein en het veroveren van ander-
mans beleidsterrein van dien. Kerninstituties van de democratische maat-
schappij, zoals de politie en het Openbaar Ministerie, kregen te maken
met organisatorische en professionele uitdagingen die de veranderende,
zich verhardende samenleving – waarvan de groeiende criminaliteit, zoals
de georganiseerde misdaad, een nieuwe en ongekende uiting was – stelde.

Of organisatorische veranderingen nu principieel zijn of pragmatisch-
noodzakelijk, van buiten afgedwongen of van binnenuit geëntameerd, ze
leiden meestal tot een kortere of langere periode van onzekerheid binnen
de organisatie zelf en ook bij de buitenwereld. Het gevolg is grotere zorg
om de eigen identiteit, en grotere zorg om ‘het imago’. De in gang gezette
modernisering van menig overheidsbedrijf ging aldus gepaard met een
stortvloed van nieuwe logo’s, nieuw briefpapier, nieuwe uniformen. En
met de opkomst van de pr-adviseur en de heilsleer van de corporate communi-
cation. De eerste druk van het handboek Identiteit en imago van hoogleraar
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corporate communication Cees B.M. van Riel verscheen in 1992. Het populair-
der-wetenschappelijke werkje van Ed Blauw, Het Corporate Image verscheen in
herziene versie in 1994. En de nog meer parlando geschreven variant
daarop, Imagobeschadiging & imagoherstel, van Charles Schwietert en
Dieudonnée ten Berge zag het licht in 1996.

Blauw omschreef het begrip van (corporate) imago als volgt: “Het resul-
taat van het totaal van alle indrukken, ervaringen, kennis, verwachtingen en
gevoelens van mensen over een individu, merk, bedrijf, instelling, politieke
partij enzovoort”.1 Dit moge rijkelijk vaag en algemeen zijn, maar vanaf de
jaren tachtig vatte de overtuiging post dat een instelling of bedrijf niet
langer kon vertrouwen op de traditionele functie en uitstraling. In deze
tijden vol verandering diende grote aandacht uit te gaan naar het imago als
wapen in de strijd om het behoud van macht of afzetmarkt of om de
verovering van nieuwe macht en afzetmarkten. In dit denken werden publi-
citeit en de media steeds belangrijker in strategieën om doelen te bereiken.

In de Nederlandse cultuur worden meningsverschillen of conflicten al
heel snel in termen gegoten van goed en kwaad. Dit good guys-bad guys-
perspectief is een van de belangrijkste frames geworden van de in toene-
mende mate door de televisie gedomineerde beeldvorming over mensen
en instellingen. Dit geldt niet alleen ten aanzien van incidenten, maar gaat
ook op ten aanzien van beleid.

Ook in de relatie tussen politie en media valt het woord ethiek om de
haverklap. In de praktijk van het oplossen van de geschillen komen daarna,
al even Nederlands, vaak direct de compromisvoorstellen op tafel, waarbij
dientengevolge de ethiek weer vergeten wordt.Vanuit organisatiesociolo-
gisch perspectief hoeven vele conflicten van meet af aan niet in termen
van goed en kwaad te worden gezien.Vanuit dat perspectief vloeien ze
simpelweg voort uit de veranderende omstandigheden, machtsverhoudin-
gen en taken waarvoor de organisaties zich gesteld zien. Zowel bij de poli-
tie als bij de media speelt de technologische vernieuwing hierbij een
enorm grote rol.

Naast de schets van de historische gang naar de hedendaagse praktijk
van de relatie tussen politie (en justitie) en de media, en naast de illustre-
rende casuïstiek die hierbij niet gemist kan worden, is het nuttig om kort
stil te staan bij zo’n ander perspectief dan goed en kwaad.
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Een van de grote mijlpalen in de ontwikkeling van de houding van
justitie en politie tegenover ‘de media’ was ongetwijfeld de IRT-affaire
begin jaren negentig. Ook al waren er in het mediabeleid van justitie en
politie destijds al lang veranderingen gaande richting professionalisering,
modernisering en het in toenemende mate aanwenden van de media zelf
voor eigen doeleinden, de IRT-affaire zou de betrekkingen met de media
definitief van aard doen veranderen. Het imago van justitie en politie liep
door de IRT-affaire grote schade op. Hoe het met de vitaliteit van de poli-
tie na de IRT en de parlementaire enquêtecommissie-Van Traa verder ging,
zullen we in een ander hoofdstuk bespreken. In de navolgende paragrafen
zullen we ons concentreren op het OM, en vooral op de invloed van de
media op het beleid van het OM. Dat beleid kan men in ‘de mediacratie’,
waarin de democratie volgens velen in het afgelopen decennium is veran-
derd, namelijk steeds minder loskoppelen van het imago van het OM. En
dat imago werd steeds meer gezien als een imagoprobleem.2

3.2 Waarom aandacht voor het OM?

In een boek waarin de relatie tussen de politie en de media centraal staat,
is een schets van de ontwikkelingen in het beleid en imago van het OM
ook om deze eenvoudige reden van belang: het OM vormt het bevoegd
gezag over de politie voor zover het gaat om de opsporing van strafbare
feiten. Beeld en imago van de politie werden van de jaren zestig tot en
met de jaren tachtig, in elk geval in de media, vooral bepaald door de
problemen rond de handhaving van de openbare orde – van provo tot
krakersrellen en voetbalvandalisme. Deze handhaving valt onder de
bevoegdheid van de burgemeester.

Vanaf de jaren negentig rukte criminaliteitsbestrijding op naar de
eerste plaats van onderwerpen die op de grootste publieke aandacht
konden rekenen. Dit leidde tot een grotere druk op de politie om beter te
presteren bij het ‘boevenvangen’, maar niet minder op het OM om daarna
de vervolging tot een goed einde te brengen. Er ontstond een vaak
verkapte, maar vaak ook openlijke strijd over de vraag wie eigenlijk het
beleid bepaalt, OM of politie, en wie het meest succesvol is bij de strijd
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tegen de criminaliteit. In een slag om de publieke opinie zou deze onder-
linge wedijver steeds vaker tot uiting komen.

De strijd zou in 2003 en 2004 tot een nieuw hoogtepunt komen in
het conflict over de prioriteitsstelling van de politie. Zo werd op 1 maart
2003 een Aanwijzing van justitie van kracht waarin staat dat de politie
altijd in actie moet komen bij strafbare feiten waarvan de verdachte
bekend is. Ook bij woninginbraken en andere ‘kleinere misdrijven’.3 De
politie kwam daartegen in het geweer door te beargumenteren dat ze daar
de capaciteit niet voor in huis heeft. De korpschefs wilden zelf bepalen
welke taken de politie wel en niet kan waar maken. “Wij zijn er niet om
benzinedieven te achtervolgen”, zoals voorzitter Minze Beuving van de
Raad van Hoofdcommissarissen het scherp uitdrukte.4 De Raad had juist
een concept ontwikkeld van preventie of ‘tegenhouden’ welke misschien
niet haaks stond op de justitierichtlijn maar wel een ander accent legde.
De machtsstrijd over de vraag wie de zeggenschap heeft over het politie-
beleid konden lezers en kijkers zien groeien naar een climax begin 2004
toen politiechefs als Bernard Welten (Groningen) en Jelle Kuiper
(Amsterdam) openlijk de voorzitter van het college van procureurs-gene-
raal, jhr. mr. J.L. de Wijkerslooth aanvielen om zijn kritische uitlatingen
over de gekozen prioriteitstelling.

Deze wederzijdse kritiek via de media zou een bevestiging worden van
het beeld dat hieronder wordt geschetst: een OM, bekend om zijn ‘richtlij-
nen’, zou in zijn beleid steeds meer het imago als richtlijn voor handelen
nemen. En, openlijk of op de achtergrond, was de wedijver met de politie
om ‘het betere imago’ altijd aanwezig.

3.3 Schaalverandering

Bij het Openbaar Ministerie was de autonomie in de 19 arrondissementen
vanouds groot, overeenkomstig de politieke traditie van regionale autono-
mie uit de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. Na de
stichting van het Koninkrijk bleef in het recht de opvatting bestaan dat de
legaliteit van de onafhankelijke rechtbanken berustte op de Grondwet, het
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Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht. De onafhankelijkheid
van de rechtspraak vereiste volgens dit denken dat de officieren van justitie
en rechters zelf de vrijheid hadden te bepalen welke zaken zij respectieve-
lijk vervolgden en veroordeelden. De vijf procureurs-generaal die ‘de baas’
waren over deze 19 arrondissementsparketten, pleegden af en toe op
tamelijk informele wijze overleg, als gelijken, zonder primus inter pares, en
ook zonder stevige verantwoordingsplicht aan de minister van Justitie.

De poging van de regering om meer efficiency én een grotere eenheid
van vervolging te bevorderen, resulteerde medio jaren negentig in de
omvorming van die ‘Staten-Generaal’ der procureurs-generaal in een
college met een benoemde vaste voorzitter. Dit college zetelt sinds 1995 in
Den Haag en werd zo letterlijk en figuurlijk dichter bij het gezag en de
macht van de minister van Justitie gesitueerd. De missie die de eerste
‘super-PG’, A.W. Docters van Leeuwen, zich stelde werd de modernisering
van de hele organisatie van het OM, door er meer één organisatie van te
maken, maar met behoud van een voldoende mate van vrijheid voor de
(hoofd)officieren van justitie. Dit veranderingsproces zou met veel botsin-
gen gepaard gaan.

De reorganisatie in 1993 van de 148 korpsen van gemeentepolitie en
rijkspolitie in 25 regiokorpsen, plus een korps landelijke politiediensten,
was een grootscheepse poging om de versnipperde politie te modernise-
ren door middel van schaalvergroting én decentralisering. Een van de
gevolgen was dat de regiokorpsen, zeker de grotere, een grotere autono-
mie, een groter budget en dus meer beleidsruimte, los van Den Haag,
kregen. Regiokorpsen van de politie worden beheerd door regionale colle-
ges die bestaan uit de korpsbeheerder (meestal de burgemeester van de
grootste stad in de regio), de overige burgemeesters en de hoofdofficier
van justitie.

In dezelfde periode werd het medialandschap in Nederland gerevoluti-
oneerd in omgekeerde richting: van weinig en geconcentreerd naar veel
en (bijna) ongecontroleerd. In luttele jaren tijd bood het geheel aan radio-
en televisiezenders een totaal andere aanblik dan in 1988 het geval was
met twee publieke tv-zenders en drie publieke radiozenders.

Tot slot emancipeerden allerlei groepen in de maatschappij ten
opzichte van groepen of personen die tot dan toe boven hen stonden en
namens hen spraken. Na de opheffing door de Orde van Advocaten van
het reclameverbod in 1989, zochten diverse advocaten (strafpleiters, maar
ook letselschadeadvocaten) vaker de publiciteit in plaats van stil te blijven
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wachten tot er een cliënt kwam opdagen die ze dan in de stilte van hun
werkkamer en daarna van de rechtszaal terzijde konden staan.
Slachtoffergroepen roerden, vanaf de eerste Stille Tocht in 1988 in
Groningen, zich meer en meer in het openbaar. Zij waren niet langer
bereid ‘het recht’ zonder hun inspraak op zijn beloop te laten.

Omdat de politie inzake opsporing formeel ondergeschikt is aan het
OM, zullen we hier eerst het mediabeleid van het OM behandelen.Toch
zal in beide sectoren een en dezelfde structurele ontwikkeling te zien zijn:
meer professionalisering, meer centralisatie, maar ook meer pogingen om
de publieke opinie en het eigen imago te beïnvloeden en zo mogelijk te
beheersen. De discussies echter, zowel binnen justitie als binnen de politie,
blijven bestaan: tussen ‘de rekkelijken’ en ‘de preciezen’ als het gaat om
mediabeleid, tussen de pleitbezorgers van meer openheid en durf en de
delegatie van bevoegdheden en de pleitbezorgers van strakkere hiërarchie
en striktere regelgeving van bovenaf rond voorlichting. Het opvallende is
dat er geen vaste lijn is te ontdekken tussen beide partijen binnen dezelfde
organisatie. Soms keerde ‘de open bestuurder’ op zijn schreden terug en
koos de veilige positie van terughoudendheid en bureaucratie. En soms
koos ‘de typische bureaucraat’ of ‘de baas’ die al die regels en richtlijnen
had uitgevaardigd om een zo strak en terughoudend mogelijk mediabeleid
te garanderen, voor een onorthodoxe media-aanpak die van de eigen
regels afweek.

3.4 Richtlijnen en Aanwijzingen inzake OM-voorlichting5

Binnen het OM bestond een groot verlangen niet langer afhankelijk te zijn
van de wijze waarop de media het beleid van het OM aan de man zouden
brengen: zoals het OM dat wenste of in een journalistieke ‘vertaling’. De
oplossing was tweeërlei. Het ene middel was het uitgeven van persberich-
ten over zaken, hetgeen resulteerde in gecontroleerde berichtgeving
conform de eerste richtlijnen uit 1990. Het andere middel was via andere
methoden het beleid van het OM uit te leggen. Het is goed om hier in
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vogelvlucht de ontwikkeling van de OM-voorlichting naar de media te
schetsen, op basis van de artikelen van Haarlems Dagblad-redacteur Arthur
Maandag.6

Tot de jaren zeventig was de praktijk simpel: de advocaat en officier
van justitie hielden hun pleidooi of requisitoir, de rechter deed zijn of
haar uitspraak, en een journalist kon vanaf de publieke tribune het alle-
maal opschrijven. In de sfeer van democratisering en openheid kwam de
Wet openbaarheid van bestuur (WOB) en werd besloten tot invoering van
persofficieren van justitie die het contact met de media moesten onder-
houden. In 1974 kwam de eerste, in 1983 beschikte elk arrondissement
officieel over een eigen persofficier. Deze figuur werd ook belangrijk
geacht omdat de journalistiek zich niet langer beperkte tot een rechtbank-
verslag, maar in de voorfase van het proces al aan de slag ging. Bovendien
veroorzaakten in het uitdijende medialandschap spectaculaire misdaden,
zoals de Molukse treingijzelingen in de jaren zeventig en de ontvoeringen
in de jaren tachtig (zoals van Freddy Heineken, Gerrit-Jan Heijn), een
enorme toename in de interesse in het hele traject van misdaad tot proces.

Van de kant van het OM was het mediabeleid in deze tijd volstrekt ad
hoc: om verstorende media-activiteiten te voorkomen verklaarde justitie
tijdens de treingijzeling half Bovensmilde tot verboden gebied, bij zowel
de treingijzelingen als de ontvoeringen van Heineken en Heijn kondigde
men een gehele of gedeeltelijke informatiestop af met het dringende
verzoek aan de media zich hieraan te houden. Wat de media ook lange tijd
deden, tot ze door kregen dat ze ook informatie onthouden werd die hele-
maal niet schadelijk was voor de beëindiging van het conflict of de opspo-
ring van de misdadiger.

Hiermee was het spanningsveld duidelijk geworden. Welke sanctie kon
een journalist opgelegd krijgen als hij toch berichtte bij een informatie-
stop? Had de burger niet ook tijdens een procesgang recht op bescher-
ming van zijn persoonlijke levenssfeer? Wanneer kwamen de verantwoor-
delijkheid van het OM voor een succesvolle opsporing en ordentelijke
rechtsgang en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de media
met elkaar in conflict? De taakomschrijving van de eerste persofficier, mr.
C. van Steenderen in het parket Den Haag, was kort en duidelijk: inlichtin-
gen verschaffen over alle zaken van het parket waarvoor belangstelling bij
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de pers bestaat of waarover het OM zelf meent voorlichting te moeten
geven.

Richtlijnen kwamen er onder invloed van incidenten en rechterlijke
uitspraken. Al te veel geheimhouding werd door de rechter eind jaren
tachtig in strijd geacht met de WOB: de overheidsorganen waren verplicht
eigener beweging informatie over hun beleid te verschaffen “zodra dit in
het belang is van een goede en democratische bestuursvorming”.
Daartegenover stonden rechterlijke uitspraken dat mededelingen van OM
en politie “ten tijde van het voorafgaand onderzoek niet verder mogen
gaan dan de feiten, voor zover zij zijn opgespoord, toestaan”.7 Ten aanzien
van de media moesten rechters steeds vaker uitsluitsel geven of berichtge-
ving rechtmatig of onrechtmatig was geweest.

Zo werden OM en justitie terughoudender in de voorlichting. Ze
werden hierin aangemoedigd door de Orde van Advocaten, maar ook door
een nieuwe instantie, de Nationale Ombudsman. De Nationale
Ombudsman was een uitvloeisel van de democratisering en openheid van
het overheidsbeleid, maar zag het al snel als een van zijn belangrijke taken
de rechten van de burger tegenover de overheid te bewaken, ook als hij of
zij onderhevig is aan verdenking, opsporing en vervolging. Uitgangspunt
werd dat de persoonlijke levenssfeer uitsluitend mag worden geschaad
door een belang van hoger orde, en dan nog niet meer dan strikt noodza-
kelijk is.

Het was ook de Nationale Ombudsman die de minister van Justitie in
1988 om duidelijke richtlijnen inzake de informatievoorziening verzocht.
Deze kwamen er in 1990, en zij waren duidelijk beïnvloed door het
rapport van de commissie Publiciteit in Strafzaken. Dit rapport pleitte ervoor
om alle voorlichting in strafzaken onder verantwoordelijkheid van het OM
te laten vallen. De reden was deze. “Wat de politie betreft wordt de voor-
lichting – met name bij de grotere korpsen – gegeven door speciaal
aangestelde politievoorlichters. Daarbij valt op, dat in het ene geval deze
voorlichters voortkomen uit de rangen van de politie zelf, terwijl zij in
andere gevallen van huis uit burgerfunctionarissen zijn, veelal met een
journalistieke achtergrond. (...) Het is de ervaring van regelmatig met de
pers en politievoorlichters samenwerkende leden van het Openbaar
Ministerie dat laatstgenoemde categorie politievoorlichters minder terug-
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houdend is met het verstrekken van informatie aan de pers dan eerstge-
noemde.”8 De commissie wees er ook op dat politieautoriteiten veelvuldig
de publiciteit zoeken om zo een bijdrage te leveren aan de betere beeld-
vorming van het politieapparaat, “terwijl daarnaast geldt dat het onder-
houden van een goede verstandhouding met de pers de opsporingstaak
kan aanvullen en ondersteunen.”9 Met dit citaat is het spanningsveld tussen
OM en politie gekenschetst.

In de ‘Richtlijnen informatieverstrekking en voorlichting aan de media
in en over strafzaken’ beslechtten de procureurs-generaal in augustus
1990 het competentieconflict tussen politievoorlichters en persofficieren.
Het OM draagt de verantwoordelijkheid voor de voorlichting, ook als die
door de politie wordt gegeven. De Orde van Advocaten toonde zich hier-
over verheugd. “Wat de richtlijn nu eigenlijk doet is de jarenlang loslo-
pende hond weer aanlijnen. Mijns inziens terecht.”10 Het argument van het
OM bij het uitvaardigen van richtlijnen en aanwijzingen over voorlichting
was toen en later dat, om transparant te maken wat het OM doet met
voorlichting, ook het beleid op dat punt moet worden vastgelegd. OM-
woordvoerder Eric Stolwijk in 2004: “Zo’n beleidsregel is bestemd voor
politie en OM, maar heeft ook derdenwerking. Dat wil zeggen dat bijvoor-
beeld een slachtoffer, een verdachte of een advocaat zich op de inhoud
ervan kan beroepen.”11

Menig politiewoordvoerder voelde zich evenwel direct beperkt in de
vrijheid. Zo haalde het hoofd voorlichting van de Haagse Gemeentepolitie,
Nico Laterveer, in een Hollands Dagboek in NRC Handelsblad in 1990 woedend
uit naar het OM naar aanleiding van een zaak waarin het OM zich zelf niet
aan de eigen richtlijnen had gehouden. “Je moet kunnen relativeren, maar
als je in mijn vak jarenlang niet zelden justitieel onbegrip en door een
hautaine houding gecamoufleerde onbekwaamheid waarneemt… nee, ik
heb echt de pest in. En maar richtlijnen vaststellen jongens, daar zijn we
goed in.”12 De politie voelde zich niet alleen beperkt wegens een ‘imago-
belang’, maar ook wegens de soms nadelige effecten op het operationele

3. Mediarichtlijnen en het imago van het OM

91Politiewetenschap nr. 21

8 Ibidem.

9 Ibidem, p. 182.

10 Ibidem.

11 E. Stolwijk, brief aan E.R. Muller, 4 augustus 2004.

12 NRC Handelsblad, 22 september 1990, ‘Z.’, p. 7.



handelen zelf. En veel journalisten waren het met de politie eens dat de
politie veel professioneler in de voorlichting was, en van de zaken veel
meer af wist, dan die nog maar recent aangestelde persofficieren.

Dat laatste was ook feitelijk het geval. Persofficieren deden ‘de pers’ er
bij, naast hun gewone werk als zaaksofficier.Vaak kwam het daarom voor
dat ze of zitting hadden, of in vergadering waren, en in beide gevallen
niet bereikbaar waren, en als de journalist hen uiteindelijk wel te pakken
had gekregen, ze niet veel meer konden zeggen dan dat ze zich eerst op
de hoogte moesten stellen en zouden terugbellen.

In 1992 werden de Richtlijnen door nieuwe vervangen, zoals alleen uit de
Staatscourant bleek, want enige voorlichting hierover aan de media was er
niet. Ze betekenden een uitwerking maar ook aanscherping van de eerdere
principiële uitspraak over de verantwoordelijkheid van het OM. Zo waren
invallen met cameraploegen in het kielzog van de opsporingsambtenaar
niet meer toegestaan. En werd bepaald dat ingeval van eerdere actieve
voorlichting aan de pers ook actief diende te worden gemeld wanneer
iemand niet langer als verdachte werd beschouwd. Na de fase van de
verplichte openbaarheid van overheidshandelen was in de loop van de
jaren tachtig de keerzijde van de medaille ontdekt. Openbaarheid vindt
zijn grens soms in de eisen van de opsporing, maar altijd in het respecte-
ren van de persoonlijke levenssfeer van de burger.

Deze verschuiving van openheid naar privacy werd gedeeld door justi-
tie en OM, de Orde van Advocaten en de Nationale Ombudsman, maar
ook door menige krantenredactie die zelf al ertoe waren overgegaan om
bijvoorbeeld initialen van een verdachte niet meer te melden.

Dat de richtlijnen meer in het voordeel waren van justitie en OM dan
van de politie, mag uit het citaat van Laterveer al duidelijk zijn geworden.
De drang om de politie ‘terug in haar hok’ te krijgen, werd al duidelijk uit
de uitspraak van persofficier van justitie mr. H.P. Wooldrik in 1984: “De
trotse rechercheur achter een koffer met daarin de inbeslaggenomen
hoeveelheid drugs etc. figureert nog steeds.”13 De ondertoon was dat hier
snel een einde aan moest komen. Bij de inval bij Slavenburgs’ Bank in
1983, was het NOS Journaal op uitnodiging van het OM zelf aanwezig om
het succes van het OM te filmen.14
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En zo bleef het. Arthur Maandag verhaalt hoe zijn krant in 1990 lucht
kreeg van de op handen zijnde cocaïnevangst, de grootste in Europa, in
Velsen. De Velsense politie verhinderde de journalisten hun werk te doen.
Ze werden voor informatie doorverwezen naar een ’s avonds te houden
persconferentie. Daarvoor konden ze al op het Journaal zien hoe de
Haarlemse persofficier van justitie ’s middags een cameraploeg had besteld
om dit succes uitvoerig uiteen te zetten.15

Bestond het ene middel dus uit verstrakking en professionalisering van
de voorlichting door het OM aan de reguliere media, het andere middel
bestond eruit om met behulp van de media het beleid van het OM te
verduidelijken. Daarin stond het OM overigens niet alleen. De gehele over-
heid gaf steeds meer geld uit aan reclamecampagnes om het eigen beleid
te legitimeren en te promoten. Ook al was begin jaren negentig het totaal-
bedrag voor mediacampagnes van circa 500 miljoen gulden slechts 0,4
procent van de ‘omzet’ van de overheid, tegen 4 procent in het bedrijfsle-
ven.16

De eigen voorlichting van het OM aan de media werd in de loop der
jaren negentig steeds terughoudender. De druk op de ondergeschikte poli-
tie om dat ook te doen, als het ging om opsporing en vervolging, werd
opgevoerd. Een middel daartoe was het uitvaardigen van claims van scha-
devergoeding aan diverse gemeenten wegens onzorgvuldige uitlatingen en
gedragingen van de politie in die plaatsen. Een justitiewoordvoerder zei
eind 1992 dat deze claims, in totaal honderdduizenden guldens behel-
zend, hopelijk ‘een preventief effect’ zouden hebben en ertoe zouden
leiden dat de politie niet langer uitspraken deed tegenover de media die
later niet hard konden worden gemaakt.17

Het OM voelde zich ook om financiële redenen gedwongen tot deze
nieuwe maatregel. Zelf werd het ministerie van Justitie geconfronteerd met
rechterlijke uitspraken, zoals die van de rechtbank in Den Haag. Die had in
1991 bepaald dat in alle gevallen waarin een vervolging van verdachten
niet leidt tot een onherroepelijke veroordeling, justitie verplicht is verdach-
ten schadeloos te stellen wegens onrechtmatig handelen.18
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3.5 Marketing Openbaar Ministerie

Tegelijkertijd verhoogde het OM de pr-activiteiten om het eigen imago te
verbeteren en zo de onbekendheid van het OM, dat toch een sleutelpositie
inneemt in het strafproces, te verminderen. Het wilde aan de bevolking
laten weten dat het OM werkt aan een veiliger samenleving – iets waar de
publieke opinie steeds nadrukkelijker om vroeg – en tegelijkertijd wilde
het voorkomen om overvleugeld te raken door de steeds prominentere
aanwezigheid van de politie op straat en in de media.

Zo liet het ministerie van Justitie in 1993 weten van plan te zijn om
requisitoiren van officieren van justitie via bioscoopfilmpjes en in uitzen-
dingen van lokale televisiestations bij een groter publiek onder de
aandacht te brengen. Het standpunt van het OM inzake de aanpak van
criminaliteit bleef maar al te vaak binnen de vier muren van de rechtszaal,
aldus Justitie-directeur criminaliteitspreventie dr. J.J.M. van Dijk. Hij bestu-
deerde in hoeverre ‘de morele verontwaardiging’ uit het betoog van de
officier van justitie – bijvoorbeeld bij de aanpak van winkeldieven – actief
aan de samenleving kenbaar kon worden gemaakt.19

De toenmalige hoofdofficier van justitie in Breda, mr. L.A.J.M. de Wit,
pleitte ervoor dat het OM over zou gaan tot “het bedrijven van public rela-
tions”. Hij dacht aan “een uurtje justitieverslaggeving per week” op lokale
televisie. Hierin moest dan een officier van justitie vertellen “welke zaken
hebben gespeeld en welke lering daaruit kan worden getrokken”. De
boodschap dat het OM krachtig bezig is met de handhaving van normen
en waarden wilde hij aldus in brede kring uitdragen. “Al was het maar om
in de pas te blijven lopen met al die andere functionarissen belast met
veiligheidsbeleid, zoals de korpschefs van politie, die steeds meer aan de
weg timmeren”.20 Uit dit pleidooi van De Wit bleek overduidelijk de
onvrede over de rechtbankverslaggevers die de traditionele taak van
bemiddelaar tussen rechtbank en publiek blijkbaar niet meer voldoende op
zich namen, althans niet naar zijn inzicht. De oplossing was het informe-
ren van de burger zelf ter hand te nemen.

Een andere methode van het OM om de noodzaak en het succes van
de eigen organisatie te verkondigen, waren de spectaculaire publiciteitsac-
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ties die het OM in 1993 in samenwerking met de politie op touw zette in
de strijd tegen de misdaad. Zoals die in de Rotterdamse wijk waar bewo-
nersorganisaties zelf politiemensen ingehuurd hadden om in hun vrije tijd
te surveilleren. Om tegengas te bieden aan dit bewijs van dalend vertrou-
wen in politie en justitie, stelde de politie van de Maasstad een Team
Geweldscriminaliteit samen. Dit team deed een spectaculaire tegenzet:
twintig invallen door 175 agenten in drugspanden, eethuisjes en cafés.
Om de buit was het niet te doen geweest, aldus een politieofficier. “We
willen even laten zien wie hier de baas is en de mensen een gevoel van
veiligheid geven.”21 De media waren dan ook speciaal uitgenodigd en
kregen alle ruimte om de acties te filmen en te verslaan.

Justitiespecialist van NRC Handelsblad, mr. Frank Kuitenbrouwer, uitte
over dit soort acties zijn twijfel. Dat bewust bespelen van de media had
Nederland in de jaren tachtig ook al meegemaakt, toen een stel bevlogen
officieren van justitie zich op de fraude stortte. “Televisiecamera’s bij de
inval in Slavenburgs’ Bank werden het symbool van een justitieel publici-
teitsoffensief dat in de vakpers spottend werd aangeduid als MOM
(Marketing Openbaar Ministerie).”22 Zijns inziens kunnen dit soort pr-
acties gemakkelijk hun doel voorbijschieten, en later in de rechtszaal ook
niet worden waargemaakt. Daarbij, als het politiewerk omschreven kan
worden als “het mobiliseren van de sociale controlemechanismen in de
samenleving zelf”, dan vergt dat nabijheid. “En die wordt om het schema-
tisch uit te drukken, eerder geleverd door de wijksurveillant dan door de
krachtpatsers van het speciale team.”23

De discussie tussen de pleitbezorgers van buurtagenten en preventie
met behulp van de hele veiligheidsketen versus de pleitbezorgers van de
harde, publicitair ondersteunde, aanpak van Shock and Awe om in elk geval
het publiek weer het verloren vertrouwen in politie en justitie terug te
geven, was niet nieuw, en zou tot op de dag van vandaag voortduren.

Een criminoloog als dr. Herman Franke nam voortdurend stelling
tegen de uitlatingen van politie en politici over de toenemende onveilig-
heid. De invloed daarvan op de onveiligheidsgevoelens zou volgens hem
wel eens veel groter kunnen zijn dan de criminaliteit zelf, waarschuwde

3. Mediarichtlijnen en het imago van het OM

95Politiewetenschap nr. 21

21 Ibidem.

22 Ibidem, 30 april 1993, p. 9 ‘Opinie’.

23 Ibidem.



hij in 1994: “Veel van die stemmingmakerij berust – deels bewust, deels
onbewust – op professioneel eigenbelang: men wil meer mensen en
middelen (...), men wil zich politiek profileren (of aan de politieke dood
ontkomen) met stoere uitspraken over hoe stevig het criminaliteitspro-
bleem aangepakt zal worden als de kiezer maar op hen stemt. Men tracht
de omzet in de beveiligingsindustrie te verhogen met bang makende
verhalen over inbrekers en verkrachters. Men wil als afhankelijk onderzoe-
ker met stevige conclusies op basis van slecht onderzoek een vervolgon-
derzoek in de wacht slepen of beleid rechtvaardigen van de opdrachtgever.
Men wil zich journalistiek in de kijker schrijven met zogenaamd realisti-
sche beschouwingen over het paradijs dat Nederland voor de misdadigers
zou zijn: politiemensen zijn onkundig en zitten veel te veel achter hun
bureau, gevangenissen zijn duiventillen, moordenaars worden door cellen-
tekort vrijgelaten, de zware jongens lachen om onze humane straffen, de
slimme misdadigers komen vrij door vormfouten en andere blunders van
het openbaar ministerie. Zo krijgen de burgers die moeten leren leven met
de lasten van criminaliteit ook nog eens het idee dat het bij politie en
justitie in ons land een weergaloos zootje is, terwijl Nederland internatio-
naal gezien nog steeds een justitiële en politionele modelnatie is met
gevangenissen waarbinnen gepoogd wordt de schadelijke effecten te
beperken, met een modern politieapparaat waarbinnen corruptie en onno-
dig geweldgebruik betrekkelijk weinig voorkomen en met een strafrechte-
lijk apparaat dat nog niet helemaal op brute onderdrukking van de maat-
schappelijke onderlagen is ingesteld.”24

De opvatting dat niet de criminaliteit toenam, maar dat deze alleen
maar toenam in de perceptie ervan bij de burgers, met als kwade genius
alle partijen die hier belang bij hebben – politici, justitie, politie en media
– zou tot 2002 in vooruitstrevende kringen de overhand houden.

3.6 Het OM in de verdrukking

Ondanks de toenemende pr-activiteiten van het Openbaar Ministerie,
waarvan sommige voorstellen zoals ‘justitiële Teleac-uitzendingen’ en ‘tv in
de rechtszaal’ het niet verder dan discussiepunten brachten, voelde het
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OM zich steeds verder in het defensief gedrongen. In de IRT-affaire
bestookten politie en justitie elkaar met scherp. De commissie-Donner
leverde kritiek op de organisatie van het OM en stelde een vergaande reor-
ganisatie en centralisering voor. En de media berichtten om de haverklap
over het groeiende cellentekort en het heenzenden van verdachten door
vormfouten.

Het was niet onbegrijpelijk dat het OM zocht naar successen om dit
negatieve beeld te corrigeren, ook als het daarmee inging tegen de zelf in
1990 uitgevaardigde richtlijnen over een terughoudende informatiever-
strekking aan de pers over verdachten in verband met hun privacy. In
1994 maakte het OM in het onderzoek naar de van diverse aanslagen
verdachte RaRa-terroristen, zoals die op het huis van staatssecretaris Kosto,
het ministerie van Sociale Zaken en bedrijven die zaken deden met Zuid-
Afrika zoals de Makro en Shell, de namen bekend van de mensen die
volgens de politie verdacht werden van een lidmaatschap van de RaRa.
Deze verdachten werden overigens niet opgepakt. Dit alles gebeurde, aldus
het OM, “om tactische redenen”.25

Het droeg niet veel bij aan de verbetering van het imago. In een inter-
view in 1994 zei mr. W. Sorgdrager, woordvoerder namens de afstem-
mingsvergadering van de vijf procureurs-generaal, dat het “verkopen” van
het beleid van het OM steeds belangrijker werd door al die tegenslag.
Temeer daar een onderzoek naar het imago van het OM had uitgewezen
dat de bekendheid van het OM “ontzettend” bleek tegen te vallen. “De
politie komt nog steeds als eerste in beeld. Zij boeken de successen. Als
een boef wordt gevangen, komt dat door hen. Als er iets fout gaat in een
procedure, blijkt dat op een moment dat het OM in beeld is gekomen. Wie
die fout heeft gemaakt is dan niet meer van belang; het OM is de regis-
seur. Je komt eerder negatief dan positief in het nieuws (...) Ik hoop wel
dat het negatieve imago eraf gaat. We moeten overkomen als een organisa-
tie die in staat is problemen op te lossen.”26 De eerder genoemde reorgani-
satie van het OM zou meer eenheid in het beleid, maar ook in de voor-
lichting van het OM moeten brengen.
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3.7 ‘Het proces van de eeuw’

In de tweede helft van de jaren negentig werd de mediakoers van het OM
nog duidelijker. Enerzijds werd de ‘richtlijn informatieverstrekking aan de
media’ aangescherpt en uitgebreid, en anderzijds nam het mediabeleid af
en toe tamelijk vrije vormen aan. Zo maakte het OM in 1996 bekend dat in
een nieuw te ontwikkelen ‘richtlijn’ de privacy van verdachten en slachtof-
fers in strafzaken verder zou worden beschermd. Na klachten over zogehe-
ten reality-tv-programma’s, zoals Surveillance (NCRV), Bureau Bijlmer (TROS) en
De Nacht (Veronica), had de Nationale Ombudsman vastgesteld dat het OM
zijn verantwoordelijkheid omtrent de privacy van verdachten in tv-beelden
niet nam, en had aanbevelingen gedaan om hier verbetering in te brengen.

Volgens de nieuwe richtlijn moesten justitie en politie verdachten en
betrokkenen bij bijvoorbeeld ongevallen van tevoren laten weten dat er
opnames werden gemaakt. Als die bezwaar maakten herkenbaar in beeld te
verschijnen, moest dat gehonoreerd worden. De strakkere richtlijnen
betroffen uitsluitend politie- en strafzaken, niet situaties waarin bijvoor-
beeld ambulance- en brandweerpersoneel hinderlijk werden gevolgd door
cameraploegen. Ook daarover werd bij de Nationale Ombudsman
geklaagd: de aanwezigheid van camera’s belemmerde de hulpverlening.
Reality-televisie had sinds de komst van de commerciële omroepen een
hoge vlucht genomen. RTL zond bijvoorbeeld wekelijks het programma
06-11 uit, waarin ongevallen en berovingen die op de politiescanner
waren opgepikt, werden uitgezonden.27

Om belemmering van de hulpverlening tegen te gaan lanceerde
minister van Binnenlandse Zaken H. Dijkstal in 1997 voorstellen, zoals een
gedragscode voor cameraploegen, en het aanbrengen van een ‘calamiteiten-
scherm’ bij ongelukken op de weg – 100 meter lang en 1 meter hoog – om
zowel nieuwsgierige automobilisten aan de andere kant van de vangrail hun
ogen op de weg te laten houden als de begerige camera’s van de ‘zwaailicht-
journalistiek’ het zicht te ontnemen.Tevens wilde hij de plek van het onge-
luk direct tot ziekenhuis uitroepen, zodat het privéterrein werd, en iedere
journalist en nieuwsgierige burger geweerd kon worden. De omroepen en
de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) protesteerden daar fel
tegen als zijnde regelrechte censuur. De voorstellen bleven in de la.
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Intussen groeide het ongenoegen bij justitie over de media, nadat begin
1996 een man was opgepakt die de grootste hasjbende van Nederland zou
runnen, Johan V. bijgenaamd ‘de Hakkelaar’. Hij zou verantwoordelijk zijn
voor de smokkel van zo’n 400.000 kilo hasj. Elk nieuw feit werd gedu-
rende de voorbereiding op de rechtszaak breed uitgemeten in de media.
Justitie was van mening dat de media er alles aan deden om de indruk te
wekken dat de echte boeven toch vooral bij justitie werkten.

Daarom besloot het OM dat het na de IRT-affaire tijd werd dat er in
het proces tegen het ‘Octopus-syndicaat’ van Johan V. een klinkende over-
winning werd geboekt. Zo werd het proces een ‘prestigegevecht’. De erva-
ren crimefighters van het OM, de officieren van justitie mr. F.Teeven en mr.
M. Witteveen, die jaren aan de zaak hadden gewerkt, namen het op tegen
een dreamteam van strafpleiters, mr. G. Spong, mr. P. Doedens en mr.
Moszkowicz sr en jr.28 De extra nieuwswaardigheid was het nieuwe wapen
van de ‘kroongetuige’, een crimineel met wie het OM de deal had gesloten
dat hij in ruil voor belastende verklaringen over Johan V. en zijn kornuiten
vrijuit zou gaan of strafvermindering zou krijgen.

Het proces dat maanden duurde, en op hoogtijdagen werd verslagen
door wel veertig journalisten, werd wegens deze belangstelling, de zeer
actieve rol van de advocaten én het door het OM gepercipieerde belang
voor het eigen imago een ‘mediacircus’, dat heftige discussie losmaakte
over alle mogelijke vragen en twistpunten.29 Over de juistheid van de
bijzondere opsporingsmethoden van het OM als het gebruik van kroonge-
tuigen, een bewijsmiddel dat geen wettelijke basis kent. Over de beste
opstelling van openbare aanklagers. Dienden zij zich, als staande magistra-
ten lid van de rechterlijke macht, waardig te gedragen en daarbij ook nog
de juistheid van het proces in de gaten te houden? Of moesten zij op poli-
tierechercheurs gelijkende crimefighters worden die louter en alleen ‘de over-
winning’, dat wil zeggen de veroordeling, moesten nastreven?

Ook brandde de discussie los over de inschakeling van de media door
het OM, als weerwoord op de steeds actievere mediapolitiek van de straf-
pleiters die in bijna elke talkshow hun pleidooien alvast kracht bijzetten, en
over de functie en bevoegdheden van de televisie bij een geruchtmakende
rechtszaak als deze.
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3.8 Proactief of mediacircus

Tijdens het proces ging het mediaoffensief gewoon door.Teeven en
Witteveen schreven een persoonlijk Hollands Dagboek in NRC Handelsblad met
de jolige uitsmijter “P.S. Alle fouten in dit dagboek en tijdens dit proces
zijn gemaakt door mijn collega”.30 Een joligheid die ze tijdens een van de
rechtszittingen zouden herhalen door een bordje voor de camera te
houden: “Ik kom later thuis. Fred & Martin”. Een journaliste van Vrij
Nederland kreeg toestemming het proces van dichtbij te verslaan, tot in de
kleedkamer van Teeven en Witteveen en het nuttigen van pizza’s en chinees
toe.

Voor dit ongekend actieve mediabeleid had het Amsterdamse OM een
speciale pr-adviseur, Dig Istha, ingehuurd.31 De mediashow, de inschake-
ling en de kosten van de pr-adviseur leidden tot rumoer in het parlement.
Mr. W. Sorgdrager, inmiddels minister van Justitie, moest zich verantwoor-
den in de Tweede Kamer. Het inschakelen van een media-adviseur voor de
Hakkelaarzaak had haar “hartelijke instemming”, al vond ze het “wel erg
veel geld”.32 Bij de zaak-Zwolsman enkele jaren eerder waren officieren
van justitie, zoals J.Valente, ‘afgebrand in de pers’. De media zouden toen
hebben uitgeblonken in het verzorgen van eenzijdige berichtgeving waar-
bij geen wederhoor was toegepast. Dat wilde men niet nog een keer
meemaken.33

De Kamer had niettemin veel kritiek op de manier waarop het OM
zijn publiciteit in de zaak had geregeld. “Ik heb me er aan gestoord”,
aldus VVD-Kamerlid Korthals, “maar ik stoor me ook aan de opstelling die
advocaten hierbij kiezen. We moeten kijken of dit niet te dempen is,
anders krijgen we Amerikaanse toestanden.”34 Sorgdrager zei het belangrij-
ker te vinden of het beeld van het Openbaar Ministerie in het algemeen is
zoals zij dat graag zag: “magistratelijk, professioneel, afstandelijk,
chique”.35 Deze uitspraak leidde tot kritiek van PvdA-kamerlid E. Kalsbeek.
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Zij vond dat de minister van twee walletjes at. Sorgdrager hield het OM
tevreden met het woord ‘magistraat’ en het publiek met het ‘actieve media-
beleid’. Kalsbeek signaleerde dat er door deze onduidelijkheid commotie
was ontstaan binnen het OM, omdat men daar onzeker was geraakt over
zijn identiteit. Was men nu een onafhankelijke magistraat of een gepassio-
neerd misdaadbestrijder? Kalsbeek had zelf een duidelijke voorkeur: “Het
magistratelijke moet er af, het moet meer worden gerelativeerd. Dat offi-
cieren meer crimefighters worden, lijkt me een goede ontwikkeling. Ze
moeten zich meer richten op de politie, geëngageerd zijn, voorop gaan in
de strijd tegen de misdaad.”36

Binnen het OM was er grote verdeeldheid over de actieve en agressie-
vere wijze van voorlichting. Een van de woordvoerders zag Istha’s komst
als een positieve ontwikkeling: “We moesten de afgelopen jaren door
schade en schande ervaren dat de voorlichting van het Openbaar
Ministerie hopeloos achter liep.Vooral als je het afmeet aan de belangstel-
ling voor het werk van justitie en als je het vergelijkt met voorlichtingsap-
paraten bij openbaar bestuur en politie.”37 Daartegenover stonden OM’ers
die ervan gruwden, zoals de toenmalige hoofdofficier van justitie van
Breda mr. J.W. Wabeke: “Ik vind dat we doorslaan. Ons strafrechtelijk
bedrijf is handel geworden. De soapserie justitia.”38 Wabeke’s pleidooi voor
de terugkeer naar de magistratelijke houding van het OM zou, met de
komst van de opvolger van Docters van Leeuwen, mr. J.L. de Wijkerslooth
de Weerdestein in 1999, officieel beleid gaan vormen. Maar ook de laatste
zou, als het noodzakelijk werd geacht voor het eigen imago of om de rust
in de samenleving te herstellen, diverse malen uitzonderingen op dit
‘magistratelijke’ beleid maken. Het OM benadrukt dat het altijd om
hetzelfde beleid is gegaan, maar dat de afwegingen soms verschillend
uitpakken.

Tegen het einde van het proces, dat het OM ‘won’, zei oud-rechter en
voormalig advocaat-generaal bij de Hoge Raad, mr. J.C.M. Leyten, een
aantal zinnige dingen over het verloop van dit ‘proces van de eeuw’. Op
de vraag van Trouw of een aantal journalisten zich door een van de partijen
had laten gebruiken door informatie op een bepaald moment naar buiten
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te brengen, zei hij: “De procesgang is in hoge mate beïnvloed door de
media en het rumoer om het proces heen.” Hij had wel een verklaring
voor al het kabaal. “In een normale procesgang is het de verdachte die
terecht staat. Door de officier moet bewezen worden dat hij schuldig is.
Hier was de zaak niet of Johan V. schuldig was, maar of de waarheid op
fatsoenlijke manier was verkregen. De verdediging werd zo aanvaller en de
aanvaller zat in de verdediging. En als de overheid zich moet verdedigen,
dan gaat het altijd hard tegen hard. Dat zie je al als een burgemeester in
diskrediet is gebracht. Er staat dan veel op het spel: het rechtsgevoel der
natie, zeg maar (...) Je hoort mij niet zeggen dat het alleen aan de pers lag
dat de zaak zo buiten zijn oevers is getreden. Hier zag je na afloop ook de
officieren en advocaten op de pers afstormen. Dat is een nieuwe factor: de
kranten, de tv, de advocaten, het OM, ik weet niet wie het gretigst was
(...) Zo wordt het een vertoning. De openbaarheid van de rechtszitting
heeft zich hier in Nederland altijd in beslotenheid voltrokken.”39

3.9 Camera in de rechtszaal?

Het mediacircus rond de zaak van De Hakkelaar gaf opnieuw aanleiding tot
een debat over de vraag of de camera tot de rechtszaal moet worden toege-
laten of niet. En zo ja, principieel en permanent? En wiens camera’s? Die
van de omroepen of van de rechtbank zelf? Of diende de rechter per geval
te bekijken of de privacy van de verdachte en getuigen, of andere belangen
zoals verstoring van de orde binnen en buiten de rechtszaal, de aanwezig-
heid van camera’s toelaten? Over deze vraag scheidden in 1997 zich net als
eerder – en later bij de zaak tegen Volkert van der G. in 2002 en 2003 – de
geesten: binnen politieke partijen, binnen de rechterlijke macht, binnen de
wetenschap maar óók – en dat is het opvallendst – binnen de media zelf.

De rechtbank verbood de cameraregistratie van de zittingen van het
proces tegen De Hakkelaar. Dit zou volgens het OM de veiligheid van het
zwaar bewaakte proces bedreigen. In werkelijkheid, zo schreef justitiejour-
nalist Marcel Haenen, wilde het OM alleen het filmen van requisitoir en
pleidooien toestaan en niet het horen van getuigen, omdat men bang was
dat tv-journalisten anders alleen incidenten zouden uitzenden. “Volledige
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openheid gaat justitie nog te ver.”40 Van een “definitieve doorbraak van de
Amerikanisering van het Nederlandse strafproces”, zoals het proces werd
genoemd, was dus niet geheel sprake.

Tegen dit besluit verweerden sommige tv-omroepen zich, zoals de
NOS en NPS/Vara. “De kijker verliest, maar de advocaten van de verdedi-
ging profiteren”, schreef Nova-redacteur Ed Ribbink in de Volkskrant.41 De tv-
kijkers moesten het doen met stiekem gemaakte opnames van landende
helikopters, wegrijdende bussen en verslaggevers die vertelden wat zij
gezien en gehoord hadden. Zodoende werd de inhoud van de zitting,
namelijk het verhoor van de kroongetuige, overschaduwd door het gedoe
rond de ‘geheime’ locatie.Volgens Ribbink kon het OM hiermee toch niet
gelukkig zijn. Immers, de advocaten van De Hakkelaar waren overal te zien
en te horen om de zaak van hun cliënten te behartigen. Maar het weer-
woord van het OM, de kritische ondervraging door de rechtbank, daarvan
bleef de kijker zo goed als verstoken. Aangezien eerder, bij het hoger
beroep van de drugscrimineel Charles Z., de camera’s wel waren toegela-
ten, kon het niet anders zijn dan dat het OM nu te bang was dat er iets
mis zou gaan, en dat het publiek daarvan getuige zou zijn. “Hoezo open-
bare rechtszitting?”, concludeerde Ribbink. “Wat de televisieverslaggeving
betreft zijn we terug in het stenen tijdperk.”42

Hij suggereerde een oplossing: organiseer het zoals bij het Joegoslavië
Tribunaal. Laat de audiovisuele dienst van de rechtbank de zaak registre-
ren, waarbij de rechtbank zelf in de hand heeft wie herkenbaar of onher-
kenbaar in beeld komt. En laat tv-verslaggevers aan de hand van die opna-
mes hun eigen journalistieke verslag maken. Zo voorkom je tegelijk dat te
veel cameraploegen in de rechtszaal voor overlast zorgen.

Ook redactiechef van het NOS Journaal, Hans Laroes, pleitte voor toelating
van de camera’s. Dat was immers in de Tweede Kamer al decennia lang het
geval: sinds maart 1955. Laroes was het beu zich elke keer met de pet in de
hand bij de rechter te melden. Hij zag de bezwaren wel, maar het beginsel
van openbaarheid behoorde overheersend te zijn. Hij vond het vreemd dat
er een onderscheid werd gemaakt tussen de aanwezigheid van schrijvende
en visuele pers. Hij eiste dat de tv met eigen camera’s kon komen.Tenslotte
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waren die tegenwoordig erg licht, en over het hoe en wat konden afspraken
worden gemaakt. Moest dan elke camera worden toegelaten? Dat niet. “Ik
heb er geen enkel probleem mee een onderscheid te maken tussen echte
verslaggeving en de pseudo-programma’s van de reality-tv-makers.”43

Van een principieel standpunt of onderlinge solidariteit binnen de
media was dus geen sprake. Net als voorheen drong de vooral door de
schrijvende pers gedomineerde NVJ zelden of nooit aan op toelating van
camera’s tot de rechtszaal. En tv-journalisten als Laroes schaarden zich niet
achter de logische oplossing van collega Ribbink, maar zeiden eigenlijk:
‘Hé toe, laat ons nou binnen, en de rest buiten’. Dergelijke, door emoties,
eigenbelang en ideologische motieven gedreven gelegenheidsargumenten
zouden zich herhalen bij het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima
en de geboorte van hun dochter Amalia, en bij de rechtszaak tegen de
moordenaar van Pim Fortuyn,Volkert van der G. Bij de koninklijke festi-
viteiten slaagden journalisten van de kwaliteitskranten, die overigens voor-
heen al het niet-politieke koninklijke te min vonden om over te berichten,
erin om een wig te drijven tussen hen en de collegae van de roddelpers.
Ze richtten een speciale club van royaltyverslaggevers op, sloten de gemin-
achte collega’s van de pulpbladen uit, en gingen met succes voor zichzelf
onderhandelen over toegang tot de aankondiging van de geboorte. Bij de
zaak tegen Volkert van der G. drong bijna niemand binnen de media aan
op toelating van de camera. Sterker, toen de Rechtbank, op verzoek van het
OM, besloot om de eerste pro forma-zitting, op 9 augustus 2002, live uit
te zenden op televisie, vroegen sommige radiocommentatoren zich open-
lijk af of de camera er op deze manier geen ‘volkstribunaal’ van zou
maken dat das gesundes Volksempfinden zou versterken.44

Ook communicatiewetenschappers, zoals dr. Otto Scholten, meenden
in dit geval dat eerlijke rechtspraak en tv-camera’s niet samen gaan, daar
deze de tendens zouden versterken dat in de samenleving de emoties de
overheid krijgen. “We doen er goed aan de abstractie, afstandelijkheid en
kunstmatigheid van de rechtspraak in ere te houden en niet te laten
wegspoelen door de vaak even heftige als kortstondige golven van
emotie.”45 In dit soort redeneringen werd nooit de vraag opgeworpen
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waarom we dan wel voortdurend naar beelden mochten en mogen kijken
van het proces tegen verdachten als Miloseviç in het Joegoslavië Tribunaal.

De Tweede Kamer was in een debat in april 1997 verdeeld over het
plaatsen van een televisiecamera in de rechtszaal. Het voorstel van D66-
kamerlid mr. B.O. Dittrich om bij rechtszittingen altijd een camera te
plaatsen, kon alleen op de steun van de PvdA rekenen. Ook zijn partijge-
note minister Sorgdrager van Justitie zag weinig heil in het plan.Volgens
Dittrich moest altijd kunnen worden gefilmd, tenzij de registratie een te
grote inbreuk vormde op de privacy.Verwijzend naar het Hakkelaar-proces
antwoordde de minister dat “het nu soms al een spektakel is en het dan
helemaal een spektakel wordt.” De VVD vond een wettelijke regeling niet
nodig, omdat de huidige regeling waarin elke rechter voor zichzelf kan
bepalen of camera’s worden toegelaten, volgens hen voldeed. Het CDA
was überhaupt tegen toelating van de televisie en wilde haar aanwezigheid
wettelijk verbieden, op één uitzondering na: de uitspraak van de rechter
zou wel mogen worden gefilmd.46

Slachtofferhulp Nederland mengde zich opnieuw in het debat, dit keer
met de eis dat slachtoffers van misdrijven een vetorecht behoorden te krij-
gen wanneer tv-camera’s tijdens de zitting opnamen zouden willen
maken. Medewerkster mr.Y.H. Heslinga voegde nog een argument aan de
discussie toe. Getuigen die voor een camera hun verhaal moeten doen,
weten dat hun persoonlijke relaas het hele land doorgaat, en daarom
zouden ze minder onbevangen kunnen zijn. Ze zullen zich wel twee keer
bedenken voor ze aangifte doen. Heslinga: “Onder invloed van camera’s
zouden cruciale elementen van eerdere verklaringen kunnen worden
weggelaten (...) De waarheidsvinding in het strafproces kan onder druk
komen te staan.”47

Sinds de richtlijnen van het OM in 1990 van kracht werden, waren de
tijden evenwel aan het veranderen. Steeds vaker kwam het voor dat slacht-
offers juist de publiciteit opzochten om hun verhaal te doen, in de krant,
in talkshows. Sommige van hen eisten spreekrecht in strafzaken, ten behoeve
van het strafproces zelf, maar ze meenden zelf ook psychotherapeutische
baat te hebben bij uitzending van de strafzaak omdat anderen zo konden
zien hoe ernstig het misdrijf en de gevolgen waren. “Maar dan moeten ze
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wel de vrije keus hebben om, al dan niet vermomd, in beeld te komen.”
De rechter moest de beslissende stem dus houden, en goede afspraken
maken. “Eén van deze afspraken moet zijn dat slachtoffers en getuigen een
vetorecht hebben ten aanzien van camera’s”, aldus Heslinga.48

Binnen de rechterlijke macht bleef slechts een minderheid, aangevoerd
door mr. U. van de Pol, voor principiële toelating van de camera. Zijn
redenering was tweeërlei: de tv-camera hoort in de rechtszaal thuis, en er
mag geen onderscheid gemaakt worden tussen tv-verslaggeving en
geschreven berichtgeving. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden zou
de rechter een uitzondering op deze regel mogen maken.Tegenstanders
miskennen zijns inziens de wezenlijke functies van de openbaarheid van
de rechtspleging die, ontstaan toch uit afkeer van de geheime justitie na
de Franse Revolutie, ook in Nederland al ruim 150 jaar grondbeginsel
was.Van de Pol herinnerde eraan dat het juist het feit was dat politie en
justitie zich in de IRT-zaak hadden bediend van geheime opsporingsme-
thoden, die zelfs buiten het strafproces werden gehouden, de aanleiding
was geweest voor het instellen van de parlementaire enquête.

Kernelement in het proces tegen De Hakkelaar was de vraag naar de
toelaatbaarheid van de kroongetuige. En uitgerekend het optreden van
deze kroongetuige werd niet in beeld gebracht. Nu was er wel de pers om
de controle uit te oefenen op het overheidsoptreden, maar in een strafpro-
ces gaat het, aldus Van de Pol, om een reactie van de overheid op onrecht
dat de maatschappij is aangedaan. Dat onrecht, dat criminaliteit veroor-
zaakt, heeft schade, leed en in veel gevallen publieke onrust veroorzaakt.
Daarom hoort de overheid het publiek te informeren over de manier
waarop op deze criminaliteit wordt gereageerd.

De praktijk dat alle betrokkenen akkoord dienen te gaan met uitzen-
ding, achtte hij principieel onjuist. Zowel in internationale verdragen als
in het eigen Wetboek van Strafrecht wordt met betrekking tot de open-
baarheid van de rechtspraak de pers apart genoemd.Televisie en radio zijn
een deel van de pers. Onderscheid maken tussen ‘fatsoenlijke’ en ‘onfat-
soenlijke’ journalisten, zoals de chef redactie van het Journaal betoogde, was
juridisch onhoudbaar. Een rechter die op dergelijke gronden zou selecte-
ren, zou de vrijheid van meningsuiting schenden.

Kortom, de openbaarheid dient uitgangspunt te zijn, al kan deze door
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de rechter worden beperkt, vooral vanwege privacywetgeving. “Zijn afwe-
ging kan leiden tot de beslissing de deuren helemaal of voor een deel van
het proces te sluiten of om alleen het maken van televisie- en radio-opna-
men te verbieden”, aldus Van de Pol.49 En zo kwam ook deze principiële
voorstander met zijn ‘ja, tenzij’-standpunt dicht bij het ‘nee, tenzij’-stand-
punt dat in de praktijk reeds uitgangspunt was: de rechter beslist per indi-
vidueel geval. En veel betrokken partijen – OM, advocaten, slachtofferhulp,
journalisten – hadden hier, zo kunnen we concluderen, ook wel vrede
mee. Per geval konden ze, als het hen uitkwam, eisen dat de rechtszaak in
de volle openbaarheid van radio en tv moest worden uitgezonden, of dat
deze in het belang van privacy, ethiek of wat ook, juist niét mocht worden
uitgezonden. In de meeste kringen was de houding in deze kwestie dus
puur pragmatisch, om niet te zeggen opportunistisch.

De enige blijvende scheidslijn was die tussen de voorstanders binnen
de rechterlijke macht en de strafrechtadvocaten die tegen grotere open-
baarheid bleven.Vice-president mr. F.C. Lauwaars van de Amsterdamse
rechtbank verwees het argument van zijn collegae dat de tv zorgde voor
aantasting van de privacy en verstoring van de rechtspleging, naar de prul-
lenmand. De reden voor het verzet was volgens hem banaler: “Voor
sommige rechters is het makkelijk en gerieflijk om de tv buiten de deur te
houden (...) Zo van: de tv gaat vast 25 keer herhalen dat ik in mijn neus
zat te peuteren.”50 Lauwaars gaf twee belangrijke voordelen van tv-verslag-
geving die in het perspectief van ‘de mediamaatschappij’ waarin we tegen-
woordig leven van belang zijn: “De schrijvende pers heeft sterk de
behoefte een subjectieve weergave van de gebeurtenissen te maken. Het
voordeel van audiovisuele registratie is dat die objectiever kan zijn. Je ziet
wat er is gebeurd. Een koele registratie is veel informatiever.” Bijkomend
voordeel was volgens hem dat officieren van justitie en advocaten voor en
na de strafzaak hun interpretatie van de werkelijkheid niet langer hoefden
te schetsen. “Het strafproces speelt zich dan weer echt af op de plek waar
het ook moet gebeuren. Laat het dreamteam van advocaten en de crimefighters
van justitie maar hun waarde bewijzen in de rechtszaal. We hoeven toch
niets te verbergen”, aldus Lauwaars.

Het OM bleef er anders over denken. Het ‘opportuniteitsbeginsel’ ten
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aanzien van de media bleef bij opsporing en vervolging de boventoon
voeren, volgens het simpele uitgangspunt: als het OM er voordeel in zag
voor zichzelf of voor ‘de rust in de samenleving’ dan waren de camera’s
welkom. Als dit niet het geval was, en tv-registratie de belangen van
slachtoffers, getuigen en verdachten zou kunnen schaden, dan eiste het bij
de rechter een verbod op opnamen. En OM en rechter zijn het zelden
oneens geweest, althans daar is weinig over naar buiten gekomen.

Gezien pleidooien binnen de zittende rechterlijke macht voor toelating
van de camera in de rechtszaal, en gezien het verzet van ministers van
Justitie ertegen, is het vermoeden gerechtvaardigd dat bij dergelijke
conflicten het OM en justitie de doorslag geven, en niet diegene die hier-
over als enige wettelijk bevoegd is, de rechter.

3.10 Kritiek op OM-voorlichting houdt aan

Het probleem van het OM inzake de mediavoorlichting was en is dat het
altijd uitleg moet geven. Het moet uitleggen waarom tot vervolging wordt
overgegaan, én waarom niet tot vervolging wordt overgegaan. Daarvoor
bestaan de persofficieren. Nog voor het officieel beleid was, stelde de
Amsterdamse rechtbank als eerste zo’n persoon aan in de jaren zeventig,
mr. L. de Wit. In andere parketten bestonden ze begin jaren negentig nog
niet. En de zaaksofficier had geen belang bij publiciteit vooraf. Die had en
heeft maar één doel: een zaak moet op het podium komen waar die hoort
en dat is in de zittingszaal. Daarom was de reactie tegenover journalisten
doorgaans: wacht u maar tot de zitting en dan zit daar uw rechtbankver-
slaggever. Het publiek accepteert het echter niet meer wanneer het OM
zegt: ‘Wacht u maar tot in de rechtszaal’.

Deze houding werd in de jaren negentig steeds riskanter voor het OM.
De belangstelling van media en publieke opinie nam elk jaar toe. En de
incidenten die tot golven van publiciteit leidden eveneens. Een kleine
greep sinds De Hakkelaar: het doodschoppen van Meindert Tjoelker in
Leeuwarden, de fraude op de beurs (het Clickfonds-schandaal) in
Amsterdam, de verkrachtingsmoord op Marianne Vaatstra in
Zwaagwesteinde, de moord op Pim Fortuyn, de hardhandige aanhouding
door personeelsleden van Albert Heijn van een winkeldief in Amsterdam,
het doodschoppen van de Amsterdamse Anja Joos door Marokkaanse
jongeren. Dit is niet zo maar een greep uit de veel grotere reeks van geval-
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len van ‘zinloos geweld’, moorden of aanslagen. Elk van deze incidenten
en/of rechtszaken leidde tot grote onrust onder de bevolking en tot
verwarring bij het OM. En als gevolg daarvan tot bijstelling van het media-
beleid. Soms was er sprake van meer openheid en toelichting, een andere
keer juist minder. De toegenomen kracht van de media en de toegenomen
aandacht voor de publieke opinie – waardoor kritiek van politici in media
én parlement op het OM leek toe te nemen – werd de belangrijkste factor
voor het omgooien van het roer in de mediavoorlichting.

Bij het OM was er tot de komst van de eerste ‘super-PG’ Docters van
Leeuwen in 1995 nagenoeg helemaal geen georganiseerd voorlichtingsbe-
leid: “Wat ik aantrof bij mijn komst was versplintering. Het was verschil-
lend per parket hoe met de pers omgegaan werd. Het ene parket zat
potdicht, het andere had een inloopspreekuur.”51 Het gebrek aan professio-
naliteit binnen de eigen organisatie uitte zich daarnaast in het feit dat
medewerkers gemakkelijk naar de pers stapten als er iets niet naar hun zin
was. Zo kon een journalist als Marcel Haenen het hele dossier in de straf-
zaak tegen Bouterse te pakken krijgen. Docters van Leeuwen zette naar
eigen zeggen drie routes uit:
1. “Het overleg met hoofdredacteuren werd nieuw leven in geblazen. De

hoofdredacteur van Trouw was voorzitter. Dat ging heel aardig. Ik zei:
’Als het nieuws is, dan is het nieuws. Nooit tegen een journalist
zeggen dat hij niet mag publiceren’.”

2. Het voorlichtingsapparaat verbeteren: meer geld, meer middelen, meer
training. Motto: “of je nou nieuws brengt of niet, ze schrijven iets op.
Dus zorg dat je zelf nieuws geeft.”

3. Professionaliseren, zoals het gedrag van lekkende OM’ers verbeteren.
“Dat deden we door een knipselkrant te maken. Altijd met negatief
nieuws, dat spiegelden we terug zonder commentaar. Langzaamaan
kwam er verandering van opvatting.”

De onderliggende filosofie van Docters van Leeuwen was dat het OM
nooit beleidsmatig met de waarheid mag omgaan, alleen utilitair. Dat bete-
kende dat het OM de pers niet mag gebruiken voor procesverbetering. Het
OM is deel van de magistratuur, dus ook verantwoordelijk voor het belang
van de slachtoffers, daders en getuigen. Er dient een beredeneerde afwe-
ging gemaakt te worden over de vraag of er direct voorlichting moet
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worden gegeven of niet. “Als er een moord in de buurt is gepleegd, en we
hebben de verdachte, dan kun je niet zeggen dat je niets kunt zeggen.”Ten
slotte was hij van opvatting dat het OM beweringen in de media actief
mag weerspreken.

3.11 Mediaoffensief als politiek signaal

Ondanks de door Docters van Leeuwen ingezette professionalisering bleef
het voorlichtingsbeleid lijken op de processie van Echternach: drie stappen
vooruit en twee achteruit. Met dit verschil, dat bij het OM de regelmaat in
de tred vaak werd onderbroken. Als het OM het niet in het belang van de
zaak of van de eigen organisatie achtte, dan hoefde alleen beleefd gezegd
te worden dat er niets mee te delen was.52 Als het OM het wel nodig en
mogelijk achtte, was het bereid meer voorlichting te verschaffen, of zelfs
een nieuw mediaoffensief te starten. Het OM stelt dat steeds een individu-
ele afweging van alle belangen is gemaakt.53

Zoals in april 1996 bij de arrestatie door zes agenten (die zich niet per
boot maar per helikopter vervoerden) van politieman René Lancee op
Schiermonnikoog, die incest zou hebben gepleegd met zijn dochter
Bianca. En bij de Clickfonds-zaak eind 1997, waar mensen werden opge-
pakt die gehandeld zouden hebben met voorkennis op de beurs, en waar-
van de media ook enige ‘voorkennis’ hadden verkregen. In de affaire-
Lancee kreeg het OM het verwijt publicitair wat al te actief te zijn geweest.
“De rechtsorde zou gediend zijn met wat minder public relations en wat
meer beginselvastheid”, oordeelde de jurist Kaptein.54 Lancee moest later
gerehabiliteerd worden, maar voelde zich door alle aandacht van media en
publiek zo vernederd dat hij naar Spanje emigreerde. In de Hakkelaar-zaak
tikte het Amsterdamse Gerechtshof het OM op de vingers wegens al die
OM-publiciteit en het ‘niet-magistratelijke’ gedrag van de crimefighters
Teeven en Witteveen in de rechtszaal: het Hof verlaagde daarom de straf
die de rechtbank had opgelegd.

Nog nadeliger pakte het mediaoffensief uit in de Clickfondszaak. De
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verdachte beurshandelaren werden met draaiende camera’s in de buurt
van hun bed of kantoorstoel geplukt. “Verdachten worden opgepakt –
soms met secretaresse of echtgenote – en overladen met allerlei aanklach-
ten zoals lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen en steek-
penningen. Maar als de zaak daadwerkelijk wordt geanalyseerd, is het niet
meer dan een belastingaffaire”, zo hekelde mr. O. Hammerstein, bestuurs-
lid van de vereniging voor strafrechthervorming Coornhert Liga, de gang
van zaken eind 1997.55 De wijziging in het persbeleid van het OM was al
te zien bij de Hakkelaar-zaak. “Nu worden alle remmen losgegooid, terwijl
justitie weet dat het gaat om mensen met een hoge maatschappelijke posi-
tie die één, twee, drie worden gesloopt.” Het OM maakte zich volgens
hem schuldig aan mediajustitie en persconferentierechtspraak.56 Sterker
nog: het OM zou zich hebben schuldig gemaakt aan “het ophitsen van de
publieke opinie. Mensen zijn maatschappelijk ausradiert voor er een rechter
aan te pas is gekomen”, aldus Hammerstein.57

Daartegenover stond de ook niet geheel terughoudende en subjectieve
wijze van verslaggeving door sommige media. In processen als tegen
drugsbazen als De Hakkelaar of Etienne U. werd actualiteitenrubrieken als
Netwerk verweten dat zij welhaast optraden “als publiciteitsagent van de
verdediging”, zoals publicist Herman Wigbold het omschreef. Hij zag juist
grote voordelen in het mediaoffensief in de Clickfonds-zaak: “Veel burgers
in dit land zagen met toenemende ergernis dat justitie weliswaar veel werk
maakte van het vervolgen van mensen die de sociale verzekeringen hadden
opgelicht, maar belastingfraudeurs ongemoeid liet. Dat nu ook belasting-
fraude wordt vervolgd, is een bijdrage aan het herstel van vertrouwen in
onze rechtsstaat.”58

Het gevaar van politisering van de rechtspraak werd in elk geval in de
laatste jaren van de vorige eeuw onderkend, ook al moeten veel besluiten
bij het OM over de vraag ‘wel of geen mediavoorlichting’ gezien worden
in het kader van het toenemende gevoel af en toe genoodzaakt te zijn een
vorm van ‘management van de publieke emotie’ te bedrijven. Het behoort
tenslotte ook tot een van de formele taken van het OM en de rechterlijke

3. Mediarichtlijnen en het imago van het OM

111Politiewetenschap nr. 21

55 De Volkskrant, 6 december 1997, p. 2.

56 Ibidem.

57 Trouw, 27 december 1997, ‘Podium’, p. 11.

58 Ibidem.



macht om bij het publiek het rechtsgevoel te herstellen na een schokkend
incident. Dit ‘emotiemanagement’ is immers niet onverenigbaar met de
symboolwerking van het strafrecht.

Eind 2003 zou op de Amsterdamse politie eenzelfde soort kritiek uitge-
oefend worden dat ze informatie om ‘politieke redenen’ naar buiten had
gebracht. Dit gebeurde nadat in De Telegraaf werd gemeld dat de politie een
aantal bekende Nederlanders had aangehouden, zoals wethouder Rob
Oudkerk, advocaat mr. Peter Nicolaï en oud-directeur van de Europese Bank
dr. Wim Duisenberg, wegens respectievelijk rijden zonder achterlicht en
rijden onder invloed, en in de eerste twee gevallen ook nog wegens beledi-
ging van een ambtenaar in functie. In kranten werd gesuggereerd dat dit
nieuws gelekt was uit het Amsterdamse korps zelf, met als doel de burgerij
te laten weten dat het niet alleen de doorsnee-Amsterdammer in de zero tole-
rance-aanpak bekeurde voor een niet werkend achterlicht. Het korps
ontkende overigens zowel het lekken, als een dergelijke ‘politieke’ opzet.

Het werd steeds duidelijker dat het OM, maar ook de politie, steeds
meer worstelde met de vraag of en in hoeverre symbolische acties dienden
te worden ondernomen die primair ingegeven werden door het verlangen
naar ‘een goede pers’ en naar het tevreden stellen van ‘de publieke opinie’
na een geschokt vertrouwen in politie, OM en de rechtspraak in het alge-
meen.

Voor het OM was het besluit van de Amsterdamse rechtbank om het
OM inzake de Clickfonds-zaak niet ontvankelijk te verklaren in elk geval
een harde klap. Men keerde op zijn schreden terug en het bevestigde De
Wijkerslooth in zijn voornemen om het OM te ontdoen van de pr-advi-
seurs en van de crimefighters, en terug te keren naar een orgaan waar ‘de
echte juristen’ het voor het zeggen hebben.

3.12 ‘Mediahypes’

Het proces tegen De Hakkelaar werd weliswaar ‘het proces van de eeuw’
en ‘een mediacircus’ genoemd, maar geen ‘mediahype’. Toch zou zo’n
zaak wel vallen onder de definitie die dr. Peter Vasterman ervan geeft in
zijn proefschrift Mediahype uit 2004: “Een mediahype is een mediabrede,
snel piekende nieuwsgolf die één gebeurtenis als startpunt heeft en die
voor het grootste deel het gevolg is van zichzelf versterkende processen bij
de nieuwsproductie.”59
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Waarom worden De Hakkelaar, het Clickfonds, de aanslag op de Twin
Towers of de oorlog in Irak géén mediahype genoemd? En waarom publi-
citeitsgolven als ‘Oude Pekela-kleutermisbruik’, ‘Yolanda-incest’ of
‘Meindert Tjoelker’, die Vasterman heeft onderzocht, wel? We kunnen hier
een paar redenen voor aanvoeren. De Hakkelaar en het Clickfonds weken
sterk af van het normale, en hadden ook elk iets specifieks nieuws. De
Twin Towers of Irak waren voor de hele wereld belangrijk.Voor Nederland
ook, dat tenslotte na 9/11 bij de eerste bommelding de landmacht in staat
van paraatheid bracht, en in 2003 troepen stuurde naar Irak voor peace
keeping. Daarentegen waren gewelddadigheden tegen mensen als Tjoelker en
Vaatstra (en al die andere slachtoffers van groepsgeweld, verkrachting,
ontvoering en/of moord) gebeurtenissen die altijd zijn voorgekomen en
ook altijd zullen blijven voorkomen.

Het werkelijke verschil ligt hem in het feit dat soms bepaalde, ogen-
schijnlijk niet afwijkende, gebeurtenissen voor velen ineens symbool staan
voor iets veel groters: een grootscheepse bedreiging van de hele bevolking
door een kleine groep mensen, of een structurele morele verandering. In de
literatuur heet dit een aanval van ‘morele paniek’. Het woord ‘mediahype’
komt in de Dikke Van Dale uit 1995 nog niet voor, zo nieuw is het. Dat de
term sindsdien zo vaak gebruikt wordt, moeten we behalve aan de publica-
ties van Vasterman, vooral wijten aan het feit dat het bezigen van deze term
geen wetenschappelijk oordeel maar een waardeoordeel is. Het is een
normatieve term. Alleen mensen die grote mediaopwinding over een
gebeurtenis afwijzen, spreken daar in neerbuigende zin over en noemen
het daarom een ‘mediahype’, een opgeblazen toestand over niks. Het
gebruik van de term zegt meer over de spreker dan over de gebeurtenis.60

Hoe we een ‘snel piekende nieuwsgolf’ ook noemen, en of de media
hier nu wel of niet een doorslaggevende rol in spelen, voor organisaties als
het openbaar bestuur, politie en justitie zijn het gebeurtenissen die het
eigen imago drastisch kunnen beïnvloeden. Ze vereisen een snelle en doel-
treffende crisiscommunicatie. Als deze goed uitpakt, is het een enorme
opsteker voor de organisatie; als deze verkeerd uitpakt dan wordt je
bedrijfsimago, in de woorden van Eric Stolwijk, tot eind 2004 hoofd
voorlichting van het OM, “zomaar weer een jaar teruggegooid”.61
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Leidt geslaagde crisiscommunicatie niet zelden tot nonchalance en
overmoed de volgende keer, half of geheel mislukte crisiscommunicatie
leidt direct tot tijdelijke of structurele wijziging van het voorlichtingsbe-
leid. De voorlichters van zowel OM als politie beseffen tijdens en na de
crisis hoe groot de kloof tussen werkelijkheid en beeldvorming eigenlijk
is. Dat gold zowel voor de zaak Tjoelker als voor de zaak Vaatstra, beide in
Friesland.

De werkelijke toedracht rond de fatale schoppartij in Leeuwarden in
september 1997 was een vechtpartij tussen twee groepen jongeren die 
’s nachts uit het café kwamen. Er ontstond een vechtpartij met dramatische
afloop. Wat sterk bijdroeg aan het verheffen van deze vechtpartij tot een
aanval van morele paniek en het in werking zetten van de mediaspiraal,
was de oproep van districtschef C. Bangma de dinsdag erop in de Leeuwarder
Courant dat het zo toch niet langer meer kon met dat uitgaansgeweld. Hij
riep op tot een stille tocht. Dat was een opmerkelijke oproep, en deze
sloeg aan. De dagen erop raakte het hele land in de ban van Tjoelker, die
binnen een dag in de media tot held werd omgevormd. Een held die het
had aangedurfd op te komen voor het onrecht door een vandaal tot de
orde te roepen, een tragische held bovendien, daar hij op het punt stond
te trouwen.Tijdens de demonstratie op vrijdag in het centrum van
Leeuwarden had burgemeester Hayo Apotheker het niet over ‘de verdach-
ten’, maar over ‘de vier daders’ en over hun ‘schande’.62

Persofficier mr. O. Brouwer zei in 2003 over deze kloof tussen imago
en werkelijkheid: “We hebben die beeldvorming van de witte duif, de
held, nooit meer onze kant opgekregen.”63 Daarom was het later, toen het
Hof had besloten om de verdachten vrij te laten uit voorlopige hechtenis,
onmogelijk voor zijn toenmalige collega, persofficier mr. Michiel Severein,
om op het marktplein van Leeuwarden aan het nog altijd woedende
publiek en de media uit te leggen waarom tot deze vrijlating was besloten.
Het enige wat hij te horen kreeg was: “Het is een schande,Tjoelker was
een heilige en het zijn vier vandalen.” De NOS-verslaggever aan wie
Severein het OM-besluit nogmaals probeerde uit te leggen zei, aldus
Brouwer, alleen maar: “Meneer Severein, het is een mooi verhaal, maar we
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kunnen er niets mee’. De woede onder de Friezen laaide weer op toen de
rechter lagere straffen uitdeelde dan het OM had geëist.64

3.13 Mediahype en de theorie van de vorige keer

Ondanks de normatieve lading van het woord ‘mediahype’ ontkomen we
er niet aan de term te gebruiken om vlagen van mediaopwinding te
beschrijven.Veel politici, commentatoren en ook voorlichters gebruiken
de term. Belangrijker: de meeste voorlichters verbazen zich altijd over de
grote mate van onvoorspelbaarheid van het uitbreken van een ‘media-
hype’. Dat is niet vreemd: ook wetenschappers komen vaak niet ver bij het
vinden van de verklaring. Persofficier Brouwer: “Een anderhalve maand na
de uitspraak in de zaak-Tjoelker had ik een identieke situatie in Grouw.
Twee groepen raken in gevecht, met een dodelijk slachtoffer tot gevolg.
Daar hebben twee journalisten in de zaal gezeten, niet meer en niet
minder. De familie heeft meteen tegen de verslaggevers gezegd:
‘Alsjeblieft, we willen geen publiciteit à la Tjoelker’. Dit is een zaak
geweest die op de zitting anderhalf uur heeft geduurd. De verdachte is
veroordeeld voor geweldpleging, de dood tot gevolg hebbende. Hier zat
net zoveel dramatiek in en voor het slachtoffer met dezelfde gevolgen. En
toch loopt het totaal anders. En waar het aan ligt? Zeg het eens.”65

Als we dat zouden weten, zou het leven voor de voorlichter er een
stuk eenvoudiger op worden. Er is namelijk geen strak omlijnde theorie
voor te bedenken. Wat we er wel over kunnen zeggen is dat in de spiraal-
vorming tot een landelijke opwinding de omgevingsfactoren meestal
belangrijker zijn dan de relatief onopvallende gebeurtenis zelf. Die omge-
vingsfactoren kunnen we ook ‘de stemming onder het volk’ noemen. En
die stemming wordt door al het mogelijke beïnvloed, maar zeker ook
door de ingenomen houding van diverse betrokken partijen tijdens een
vorig, soortgelijk incident.

We zouden dit ‘de theorie van de vorige keer’ kunnen noemen. In
1996 was in Amsterdam student Joes Kloppenburg doodgeschopt, zonder
dat dit leidde tot veel ophef. Daarover zal bij menigeen zekere schaamte
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hebben bestaan. De onthullingen in 1996 over de unieke moorden van de
Belg Marc Dutroux hadden tot een grote schok geleid, en het ruim op
televisie uitgezonden protest ertegen, in de vorm van de ongekend grote
Witte Mars, was indrukwekkend. En vlak voor Tjoelker was er sprake van
een emotionele uitbarsting in heel de wereld over de plotselinge dood van
Lady Diana. De rouwtochten in Brussel en Londen gaven het voorbeeld
hoe elders op een gewelddadige dood werd gereageerd.Tot actie oproe-
pende familieleden en/of gezagsdragers kunnen het verzet sterk aanmoe-
digen. Emotionele besmetting en imitatiegedrag deden de rest.

Gezien de grote onzekerheden die voorlichting tot nu toe kende inge-
val van incidenten – niet weten wat de juiste ‘mediareactie’ zou kunnen
zijn – kan men beargumenteren dat organisaties als politie en het OM baat
zouden kunnen hebben bij de aanstelling van een massapsycholoog en een
maatschappelijke profiler. Deze profiler kan binnen de organisatie fungeren als
radar, als seismograaf van ‘het publieke gemoed’. Bij de minste tekenen
zou hij of zij moeten kunnen inschatten of de spiraalbeweging wel of niet
in werking zal treden, en of er een ‘snelle interventiemacht’ van de afde-
ling crisisvoorlichting in actie moet komen om de media, en de publieke
emoties tijdig in gunstige richting te sturen. We komen hier later op terug.

Het OM kreeg er ook in de media van alle kanten van langs. Mede
dankzij het feit dat OM-vertegenwoordigers in de media in geen velden of
wegen te zien waren om het uit te leggen. Het gevolg van deze afwezig-
heid was volgens tv-recensent Frits Abrahams: “Hoe meer de verantwoor-
delijke autoriteiten terugtreden, hoe groter het speelveld wordt voor de
emoties. De televisie speelt daarin een veel actievere rol dan vroeger. Alleen
al de publieke omroepen wijdden gisteravond ruim een uur zendtijd aan
de zaak-Tjoelker. Er waren shots uit de rechtszaal met die emotionele,
maar glasheldere kreten van een man na de voorlezing van het vonnis:
‘Buitengewoon navrant! Een blamage voor de rechtsorde! Een legalisering
van geweld!’”66

Bij zijn afscheid als hoofdofficier van justitie in Leeuwarden zou mr.
H.N. Brouwer in 1999 ook ruiterlijk erkennen dat hij de zaak verkeerd
had ingeschat. “Wij hadden eerder de nuanceringen en relativeringen die
uit de dossiers bleken, bekend moeten maken. Nu deden we ons verhaal
pas op de zitting, maar het scheve beeld was toen al ontstaan.” Dat was de

deel II Het Openbaar Ministerie en de media

116 Politie en media

66 NRC Handelsblad, 7 januari 1998, p. 23.



reden waarom hij voorstelde om het publiek voortaan wel vóór de zitting
in te lichten over bepaalde aspecten van de zaak.67

3.14 Lessen en kritiek

Getergd door alle kritiek in 1997 in media en parlement besloot Docters
van Leeuwen zelf van zich af te bijten, in een interview in de Volkskrant.
Hij gaf toe: de ontwikkeling in de jaren negentig naar steeds grootscha-
liger aandacht van de media voor strafzaken had de magistraten verrast.
“We moesten leren hoe dat gaat met megazaken. We moesten wennen
aan het publiciteitseffect.”68 Om die reden besteedde het OM al meer
aandacht aan het in de rechtszaal toelichten van bijvoorbeeld de
dagvaarding. En om dezelfde reden was nu besloten alle persofficieren
uit te rusten met een mobiele telefoon. Hij kondigde tegelijk aan dat per
1 februari 1998 een nieuwe ‘Richtlijn Vervolging Opsporing en
Vervolging’ van kracht zou worden, die stelde dat het OM vaker actief
naar buiten zou treden. Die houding was volgens Docters van Leeuwen
ook de opdracht volgens de inmiddels al oude Wet Openbaarheid van
Bestuur (WOB). In de nieuwe richtlijn kwam dan ook te staan: “Een
overheidsorgaan verschaft burgers uit eigen beweging informatie indien
dit in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering.”

De nieuwe openheid kon rekenen op kritiek van Slachtofferhulp, even-
als de Coornhert Liga en de Nederlandse Orde van Advocaten. Secretaris
mr. F. Heemskerk: “Als je veel bombarie maakt over een vangst, en je
vermeldt daarbij gegevens die het makkelijker maken om de identiteit van
een verdachte te achterhalen, dan is er sprake van leedtoevoeging. De
verdachte krijgt een voorschot op de straf die hij soms helemaal niet krijgt
opgelegd, omdat hij bijvoorbeeld wordt vrijgesproken. Het OM moet dan
ook verduveld goed oppassen dat het achteraf geen hoge schadeclaims aan
zijn broek krijgt.”69

De hoogste baas van het OM liet in het genoemde interview niet na de
kwalijke rol van de media in de rechtspleging te hekelen. Niet alleen in

3. Mediarichtlijnen en het imago van het OM

117Politiewetenschap nr. 21

67 Ibidem, 11 mei 1999, p. 2.

68 De Volkskrant, 24 januari 1998, ‘Stroom’, p. 1.

69 Ibidem, 3 februari 1998, p. 11.



incidentele gevallen, zoals het zich laten gebruiken door advocaten die zo
gestolen OM-informatie lieten ‘witwassen’ voor gebruik in de rechtszaal.
Hij bespeurde ook een negatieve verandering over de hele linie sinds de
jaren vijftig en zestig, toen er ook rechtszaken waren waar heel Nederland
over sprak. “Het lijkt op het verschil tussen oude en nieuwe Griekse trage-
dies. De rol van het koor daarin, hier te vergelijken met de journalistiek,
was vroeger statisch. De zang maakte deel uit van het decor. In de nieuwe
tragedies beweegt het koor. Het neemt zelf deel aan de handelingen. Dat
geldt ook voor de journalistiek van vandaag.” Hij voorspelde een verdere
“mediatisering” van het strafproces.70

Door schade en schande wijs geworden in de zaak-Tjoelker, liet het
OM na de moord op Marianne Vaatstra op 1 mei 1999, toen ook hier de
publiciteit zich negatief ontwikkelde, het hoofd voorlichting van het OM
in Den Haag ‘invliegen’ om het OM in Leeuwarden bij te staan.
Desondanks zou ook deze zaak weer andere onvoorspelbaarheden laten
zien, waarvan de bemoeienis van tv-misdaadverslaggever Peter R. de Vries
er een was. Ook deze zaak is illustratief voor wat er fout kan gaan in de
relatie tussen OM en de media.

De moord, na verkrachting, op de jonge vrouw Marianne Vaatstra
maakte direct een golf van woedende emoties los in Zwaagwesteinde, in
West-Friesland. De omwonenden wezen direct naar het asielzoekerscen-
trum (AZC), 1500 meter verderop. Daar zou de moordenaar vast en zeker
zitten. In het eerste buurtonderzoek leek dit AZC echter niet te zijn opge-
nomen, wat de woede van de Friezen alleen maar vergrootte. En terecht
volgens sommige tv-critici. Het was het gevolg van de politiek-correcte
angst voor stigmatisering van allochtonen. “Dat beeld is nooit meer
hersteld”, aldus hoofdredacteur Mulder van de Leeuwarder Courant in 2003.
“Politie en justitie hebben de zaak-Vaatstra onderschat, er was meer voor-
lichting nodig geweest.”71 Pas in juni 2001 werd bekend dat de recherche
na een paar dagen wel in het AZC was geweest, en dat van zes verdachten
in dat asielzoekerscentrum een DNA-test was afgenomen, maar dat ze
onschuldig waren bevonden.

Was het OM zich na 1 mei 1999 bewust van de problemen die rond
het AZC zouden kunnen ontstaan? Volgens Brouwer, toen persofficier, was
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dat zeker het geval. “We hebben gezegd dat we een breed buurtonderzoek
deden en daar valt het AZC ook onder. ‘Er is alleen geen enkele aanwijzing
om specifiek te gaan kijken’, zo is het gezegd.” Hij spreekt tegen dat dit
een inschattingsfout was. “Als we hadden gezegd, we nemen het AZC mee
in het onderzoek en we begrijpen jullie onrust, dan had je misschien een
bestorming van het AZC gehad. Het ligt in een heel opvliegend gebied. De
ME heeft er niet voor niets twee weken paraat gelegen. We hebben intern
gezegd: we laten ons niet sturen door zo’n stelletje van 40, 50 schreeu-
wers.”72

Door deze keuze bleef de kreet: ‘Ze pakken niet het AZC aan’ weken-,
maandenlang rondzingen. Net als bij Dutroux en Tjoelker speelde de fami-
lie van Marianne Vaatstra een zeer actieve rol om het vuurtje van veront-
waardiging levend te houden. Oproepen tot matiging van deze houding
kostte de Leeuwarder Courant enkele tientallen abonnees.73 Uiteindelijk werd
de druk van de publieke opinie, de media en de Haagse politiek zo groot
dat de Friese officier van justitie mr. R. de Graaf in 2001 besloot om een
naar Istanbul gereisde Irakese asielzoeker te laten arresteren en op zijn
DNA te laten onderzoeken.Voor Omrop Fryslân sprak hij over de aanhou-
ding wat onhandige zinnen uit die hierop neerkwamen: hij was voor mij
geen echte verdachte, maar het publiek vond het, dus ik heb het maar
gedaan. Brouwer: “Toen hij de quote had gegeven van: ‘In deze zaak ben
ik misschien eerder overgaan tot aanhouding…’, hebben ze gekopt in hun
journaal: ‘Justitie houdt onschuldige man aan’. En dit direct doorgesluisd
naar Hilversum.”74

Misdaadverslaggever Peter R. De Vries dook uiteindelijk in de zaak die
al snel een landelijke kwestie was geworden. Maar niet onmiddellijk. De
Vries: “Ik doe nooit een zaak die net een maand oud is. Drie dagen nadat
zijn dochter vermoord was, belde Vaatstra al. Ik heb meteen gezegd: ‘laat
de politie haar werk doen, misschien is de zaak over een maand opgelost.
Als dat niet zo is, kom dan over een half jaar nog maar eens terug’.”75 Dat
gebeurde en De Vries spande uiteindelijk namens de familie een kort
geding aan tegen het OM waarin geëist werd dat van duizenden mensen
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in de omgeving het DNA werd onderzocht. Zijn relatie met het OM werd
er niet beter op, wat ook bleek op een persconferentie van persofficier
Brouwer over dit verzoek. Brouwer: “De Vries stelde heel vaak dezelfde
vraag. En na een aantal keren wilde ik niet meer antwoorden. Hij heeft het
zo geknipt dat het lijkt alsof ik de vraag helemaal niet wilde beantwoor-
den. Hij liet bovendien vader Vaatstra binnenlopen, dan is het geen pers-
conferentie meer.”76 De Vries: “Oebele Brouwer heeft een heel selectief
geheugen. Hier heb je de band, dan kan je zien dat er weinig is geknipt.
Hij had stellige verklaringen waarvan ik zei: dat klopt helemaal niet, want
vergelijk het maar eens met die en die zaak. Maar die kende hij helemaal
niet. Ja, toen ging hij af. Er is dus geen sprake van manipulatie. De familie
Vaatstra is ook helemaal niet door ons meegenomen. Die is nota bene
door de parketleiding uitgenodigd om aanwezig te zijn. Kennelijk weet de
één niet wat de ander doet.”77

De zaak laat zien welk een geduchte concurrent sommige mediajour-
nalisten waren geworden bij de definiëring van de werkelijkheid rond een
kwestie en hoezeer de media het OM in het defensief konden dringen.

3.15 Speelbal van de publieke opinie

“Life is a learning process.” Met deze zin wist een handige Amerikaanse
legervoorlichter zich te redden uit een persconferentie na een even onver-
wachte als dodelijke aanslag op een VS-basis in het bevriende Saoedi-
Arabië. Datzelfde geldt voor voorlichters van justitie. En voor de bijzonder
ervaren Brouwer. Die zegt in 2003: “Nu wil ik eerst weten wat het item
gaat worden, de vormgeving ervan, en wat de kern van de boodschap is.
Dat kun je alleen door ervaring leren. Daarom is het zo slecht dat het pers-
officierschap erbij wordt gedaan. Dit werk zou je zeker zes jaar moeten
doen.”78 Hij geeft, wijzer door de ‘voorlichtingsfoutjes’ bij Tjoelker en
Vaatstra, een voorbeeld hoe het óók kan: de zaak van de bewaakster die in
de Marwei-gevangenis door een tbs’er werd doodgestoken met een guts.
Om publieke vragen te voorkomen – hoe komt een tbs’er aan een guts? –
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koos hij voor het snel en actief naar buiten brengen van de toedracht. “Als
je snel alles vertelt, is het ook snel weer over. Maar de privacy van deze
verdachte is wel opgeofferd vanwege dit maatschappelijke belang.”

Deze drie, toevallig Friese, zaken – Tjoelker,Vaatstra en Marwei – laten
zien hoezeer ‘de publieke opinie’ een rol is gaan spelen in de rechtspraak.
En hoeveel moeilijker het hierdoor is geworden voor het OM aan het
voorlichtingsfront. Soms is de verstrekte informatie te gebrekkig
(Tjoelker), dan weer onhandig geformuleerd of onvolledig (Vaatstra). En
wanneer de voorlichting snel en accuraat te noemen is, zoals in Marwei,
gaat dit ten koste van de privacy van de verdachte. Het gevaar, in de woor-
den van hoofdredacteur R. Mulder, dat “de rechtspraak de speelbal wordt
van de publieke opinie” dreigde inderdaad.

Ook justitiespecialist mr. F. Kuitenbrouwer waarschuwde hiervoor naar
aanleiding van de opgepakte, maar onschuldige Vaatstra-verdachte:
“Publiciteit is echter een gevaarlijke danspartner voor vrouwe Justitia, want
zij kan ook met haar op de loop gaan.”79 De paradox wordt des te beklem-
mender, gezien het feit dat het OM, van oudsher de spil in het strafproces,
steeds meer macht krijgt. Immers, na en door de IRT werd het gezag van het
OM over de politie versterkt. Intern werd het OM een gestroomlijnde,
centraal aangestuurde organisatie. Kuitenbrouwer signaleerde ook een
onmiskenbare trend in de wetgeving om de positie van het OM tegenover
de (onderzoeks)rechter te versterken. Bijvoorbeeld inzake huiszoekingen,
telefoontaps of het doorzoeken van computerbestanden.

Tegelijkertijd kondigde minister van Justitie B. Korthals aan dat het OM
‘omgevingsgericht’ dient te zijn, dus meer naar de samenleving moet luiste-
ren. Een voorbeeld hiervan is de invoering van de mogelijkheid voor slacht-
offers of nabestaanden om een second opinion aan te vragen als de officier van
justitie hun zaak afblaast. En op het spreekrecht van slachtoffers of nabe-
staanden in de rechtszaal drong Slachtofferhulp al jaren aan. Dit voorstel zou
in 2004 door het parlement worden goedgekeurd. “Omgevingsgerichtheid
vergroot ook de kwetsbaarheid van een justitieel onderzoek voor een hype
die zich ontplooit in de publieke opinie”, aldus Kuitenbrouwer. “De
moderne officier van justitie moet een rechte rug hebben.”80
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3.16 OM weer ‘op slot’, nieuwe kritiek

Sinds 1999 kenmerkt het OM zich tot op heden, wat betreft voorlichting
en imago, door incidenten en mediaopwinding enerzijds en steeds terug-
houdender voorlichting naar de media over ‘gewone’ zaken anderzijds.
Daarbij is het streven naar een grotere greep op de politie gegroeid –
zowel ten aanzien van de politiewoordvoering als de taken van de politie
zelf. Dit streven naar controle over de politie zou in 2004 tot een openlijk
conflict komen toen de Groningse en de Amsterdamse korpschef via de
kranten De Wijkerslooth aanvielen nadat deze in het OM-tijdschrift
Opportuun had geschreven zijn vraagtekens te zetten bij de nieuwe priori-
teitstelling – tegenhouden – van de politie.

Wat betreft de mediavoorlichting zouden het na 1999 incidenten zijn
die het OM tot wijziging in het mediabeleid brachten. De meest in het oog
springende hiervan werd gevormd door de uitlatingen van prins Bernhard,
toen deze aangaf de boete te willen betalen voor de door het OM vervolgde
Albert Heijn-medewerkers die een winkeldief te hardhandig zouden
hebben aangehouden.

Toen De Wijkerslooth in oktober 1999 zijn maidenspeech hield op een
congres over strafrecht en media in Utrecht, toonde hij zich er voorstan-
der van dat het OM in geruchtmakende zaken meer opening van zaken
zou geven. Dat had de zaak-Tjoelker geleerd. Hij citeerde een illustere
ambtgenoot, wijlen mr. G. Langemeijer, die ooit adviseerde het uiterste
risico te nemen bij het schenken van vertrouwen aan de pers. “Nemen wij
het uiterste risico dat verantwoord is? Ik aarzel of wij voldoen aan die
norm”, aldus de nieuwe PG.81

Goed anderhalf jaar later kwam er een heel ander geluid uit Den Haag.
De Wijkerslooth liet in juli 2001 weten dat het OM zich veel terughou-
dender zou gaan opstellen. De opgegeven reden: de Amsterdamse recht-
bank bekritiseerde in juni 2001 de voorbarige informatievoorziening door
het OM over verdachten in de Clickfondszaak, en verklaarde onder andere
daarom het OM niet ontvankelijk. De Wijkerslooth vond het mediabeleid
in deze zaak ‘ongelukkig’. Met als gevolg dat politie en OM voortaan niet
meer mochten initiëren dat er camera’s aanwezig zouden zijn bij arresta-
ties, zoals in die Clickfondszaak. Minister van Justitie Korthals herhaalde
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naar aanleiding van de zaak-Vaatstra dat hij de mogelijkheid van een
publicatieverbod door advocaten en media bij lopende strafzaken onder-
zocht.82 De Wijkerslooth acht zo’n onderzoek geen slecht idee.83

Deze uitlatingen accentueerden de moeizame relatie tussen het OM en
de media. Enerzijds moet het OM de privacy van de verdachte zoveel
mogelijk beschermen. Anderzijds moet het OM soms wel informatie
verschaffen om mogelijke speculaties van de media en het publiek te voor-
komen. Dat leidt bij het OM tot constante belangenafweging rond speci-
fieke zaken. De verdachten en advocaten zelf zijn immers niet te beroerd
om in de media hun zegje te doen of te lekken uit bepaalde strafdossiers.
Die scheve situatie leidde tot eenzijdige berichtgeving. De Volkskrant noemde
de terughoudendheid met informatie van het OM over verdachten, tot de
rechter de rechtmatigheid ervan heeft vastgesteld, in een commentaar een
‘wijs’ besluit. “Zo’n houding is geen persbreidel, maar erkenning van het
aloude beginsel van de onschuldpresumptie: iemand is pas schuldig als de
rechter dat vindt.”84

Toen de inhoud van de nieuwe richtlijn voorlichting begin 2002
bekend werd, was er van begrip in mediakringen geen sprake meer. De
Nederlandse Vereniging van Journalisten sloeg alarm. De bond wilde snel
praten met de minister van Justitie omdat men vreesde dat de persvrijheid
in het geding zou komen. De media zouden, aldus de conceptrichtlijn, pas
in een laat stadium worden ingelicht over aanhoudingen en strafonderzoe-
ken. De Wijkerslooth liet weten dat er niet aan die nieuwe richtlijnen
getornd zou worden. “Justitie en politie moeten volgens hem op slot,
vanwege een verwachte toename aan schadevergoedingen. Die zouden
worden ingediend door verdachten die in de publiciteit komen, maar later
ten onrechte blijken te zijn gearresteerd”, aldus Trouw.85 De OM-topman
verwachtte een toename van claims, omdat in september 2001 een
nieuwe wet in werking was getreden die de privacy van de burgers beter
beschermde: de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De invoering
van de WBP had wel enige restrictieve wijzingen van de WOB tot gevolg.

Felle kritiek uitte de voorzitter van het Nederlands Genootschap van
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Hoofdredacteuren, Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Broertjes, op de nieuwe
informatieregels. Hij signaleerde de dreigende “terugkeer naar de oude
oestercultuur”.86 In de oude situatie konden persoonsgegevens soms wèl
worden verstrekt als politie of OM daar enig eigen of algemeen belang in
zagen. Als de journalist informatie wilde, moesten opsporingsbelang en
privacybelang worden afgewogen tegen het belang van de vrije nieuwsga-
ring. Nu persoonsgegevens geheel buiten de WOB geplaatst werden, was
er van belangenafweging geen sprake meer. Broertjes vermoedde dat het
OM wel blij was met dit spreekverbod. “Wie niets zegt, kan ook niets fout
zeggen en kan ook geen claims aan de broek krijgen wegens beschadiging
van personen door vroegtijdige, voorbarige of onware publiciteit.” Hij
noemde het besluit opnieuw een bewijs van de moeizame relatie tussen
OM en media. “Hij past in het klimaat waarin de overheid bezig is de
regie over openbaarheid, over berichtgeving naar zich toe te trekken. Hij
past in de praktijk van inbeslagneming van journalistiek materiaal, zoals
tv-opnamen en foto’s, van het opvragen van printgegevens van telefoon-
contacten tussen journalisten en personen die justitiële aandacht genie-
ten.”

Als Justitie en OM de richtlijn strikt zouden gaan toepassen, zou er
“een onaanvaardbare situatie” ontstaan, aldus Broertjes: “De Aanwijzing
belemmert de media in het vervullen van een plicht, de waakhond van de
samenleving te zijn. Een verborgen rechtsstaat is geen rechtsstaat.”87 Niet
alleen de voorzitter van ‘de media’ uitte felle kritiek, ook de politie was
tegen deze nieuwe richtlijn. Zij was van mening dat het algemeen belang
zwaarder weegt dan de belangen van justitie. De Raad van
Hoofdcommissarissen liet direct weten dat mensen het recht hebben te
weten wie er is aangehouden en waarom.88

Belangwekkend is het opinieartikel dat mr. U. van de Pol, lid van het
College Bescherming Persoonsgegevens, schreef in reactie op de nieuwe
richtlijn van De Wijkerslooth. Het OM stelde ten onrechte dat persoonsge-
gevens van verdachten niet langer aan de media zouden mogen worden
afgestaan. Een dergelijk verbod staat niet in de wet. “De Aanwijzing die
het OM heeft opgesteld is gebaseerd op een onjuiste uitleg van deze
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wettelijke bepalingen en leidt daardoor tot een onaanvaardbare verstoring
van de balans tussen openbaarheid en privacybescherming in strafzaken.”89

Wat zegt het OM in die richtlijn? “Waar ten aanzien van de persvoor-
lichting op basis van de WOB eerst een belangenafweging plaatsvond, kan
deze niet meer plaatsvinden ten aanzien van strafrechtelijke persoonsgege-
vens. Het is het OM en de politie verboden om deze gegevens te verstrek-
ken wanneer deze verstrekking kan leiden tot de identificatie van de
persoon. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat een
journalist over veel meer bronnen beschikt en dat die bronnen, gecombi-
neerd met de door het OM of de politie verstrekte informatie, kunnen
leiden tot identificatie.” Dat algemene verbod bestaat dus niet, aldus Van
de Pol.Voor de politie geldt immers niet de WOB, maar de Wet
Politieregisters als wettelijk kader voor de verstrekking uit politieregisters.
En deze wet zegt dat de politie gegevens aan pers of publiek mag verstrek-
ken als dat voor een goede uitvoering van de politietaak nodig is. De vraag
is dus niet óf de politie informatie mag verschaffen, maar welke.

Van de Pol vroeg zich af of de beleidsomslag van het OM niet vooral
was ingegeven door het groeiend aantal schadeclaims dat het OM
verwacht, en door de strafzaken waarin de ontvankelijkheid van het OM
ter discussie wordt gesteld vanwege de voorafgaande publiciteit. Deze
vooruitzichten rechtvaardigen een grotere zorgvuldigheid, maar zij
vormen “geen rechtvaardiging om dan maar onder het aanroepen van de
privacybescherming de voorlichting aan pers en publiek te staken”, aldus
Van de Pol.90

3.17 OM zoekt zelf weer de publiciteit: Pim Fortuyn en prins Bernhard

Het OM was zelf de eerste die, twee maanden later, een andere belangen-
afweging maakt bij het verstrekken van persoonsgegevens. Maar het was
ook niet de minste zaak die hiertoe de aanleiding vormde: de moord op
Pim Fortuyn op 6 mei 2002. Anderhalf uur nadat de politicus was
vermoord, deelden de woordvoerders van politie en justitie mee dat de
aangehouden verdachte een blanke man was van rond de dertig. Hiermee
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wilde men, te midden van de opgewonden sfeer in het land, voorkomen
dat de woede over de moord zich kon keren tegen moslims of allochtonen
in het algemeen, groepen waarover Fortuyn zich zo kritisch had uitgelaten
tijdens de verkiezingscampagne. Het OM verdedigt het geven van deze
informatie met het argument dat het woord ‘blanke’ niet kan leiden tot de
identificatie van de verdachte, en dat de Aanwijzing erop is gericht dat te
voorkomen.91

De grote en emotionele nasleep van de moord noopte ‘politiek Den
Haag’ ertoe bij de Amsterdamse rechtbank te bevorderen om de pro forma
zitting semi-live uit te zenden op televisie. Landelijk gezien was dit geen
primeur, want regionaal was RTV-Oost de NOS voorgegaan bij het live
uitzenden van de veroordeling in april van dat jaar van de directeuren van
de ontplofte vuurwerkfabriek S.E. Fireworks in Enschede.

Er werd rond deze tv-registratie van de eerste zittingsdag niets aan het
toeval overgelaten. Met de NOS was contractueel vastgelegd dat van de
aanwezige personen alleen de officier van justitie en de rechters mochten
worden gefilmd.

Er was een precieze mediastrategie uitgestippeld voor het proces.
Officier van justitie mr. Koos Plooy liet zich portretteren in interviews en
life style-portretten als ‘de aanklager’: menselijk, maar degelijk, precies en
zakelijk. Het OM besefte dat het te riskant zou zijn als tegenover de
bekende advocaten van Van der Graaf, mr. Britta Böhler en mr. Stijn
Franken, die ook in menig krant en tv-programma optraden, een onbe-
kende aanklager de arena zou betreden, hoezeer hij zijn sporen ook had
verdiend als crimefighter.

Er zou kritiek komen op de keuze van de rechters als bevooroordeeld, er
zou grote kritiek komen op de uitspraak, maar de lof was unaniem over de
wijze waarop Plooy zijn requisitoir had opgebouwd en verwoord. Over zijn
eis, levenslang, verschilden de meningen: aanhangers van Fortuyn riepen
hoera, tegenstanders vonden de eis veel te hoog voor een enkelvoudige
moord, ook al was het een politieke moord. Hoe dan ook, na de uitspraak in
maart 2003 kon het OM terugzien op een geslaagde handelwijze.Technisch-
juridisch, maar ook ten aanzien van de media en de burger.

Het zou opnieuw een ogenschijnlijk futiele zaak worden die het OM
later in problemen bracht, en tot bezinning noopte over de nadelen van de
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strakke voorlichtingsrichtlijnen. Op 30 oktober 2002 kwam De Telegraaf met
het bericht dat prins Bernhard woedend was over de vervolging door
justitie van twee Amsterdamse medewerkers van Albert Heijn die een over-
valler hadden overmeesterd. In een telefoongesprek met de hoofdredactie
van die krant liet hij weten bereid te zijn een eventuele boete voor het
tweetal te betalen. “Ik ben echt kwaad”, aldus de prins. “Ik vind het
schandalig wat hier gebeurt. Dat mag u publiceren, want iedereen mag
weten hoe ik hierover denk.” Hij wilde niet uitsluiten dat de twee super-
marktmedewerkers te veel geweld hadden gebruikt. “Ik weet natuurlijk
ook wel dat bepaalde dingen niet mogen, maar aan de andere kant zeg ik
‘Goed zo, goed zo’. Ik vind het fantastisch wat deze mannen hebben
gedaan.”92

De uitlatingen van prins Bernhard plaatsten het OM voor de noodzaak
over te gaan tot acute crisiscommunicatie. Die crisiscommunicatie kwam
bij prins Bernhard niet direct op gang, ongetwijfeld ook door het staats-
rechtelijke aspect van de politieke verantwoordelijkheid voor diens
uitspraken.Toen die communicatie dagen later alsnog werd ingezet,
mislukte die.Tegen die tijd was de beeldvorming nauwelijks meer terug te
draaien.

In de zaak-Van der G. was het besluit om over te gaan tot een proactief
mediabeleid niet zo moeilijk uit te voeren. Anne-Marie van het Erve, van
de afdeling Voorlichting van het OM: “We vroegen het NOS Journaal of we
niet af en toe eens iets konden duiden. We zagen al die advocaten in lange
colonnes voorbij trekken over het scherm, en vonden dat tegengas nodig
was. Dat is aardig gelukt. En we hebben de website direct interactief
gemaakt. We zeiden: mensen, kom met vragen want we kunnen ons voor-
stellen dat… Nou, dat hebben we geweten, we kregen in één week 350
vragen extra.Toen zaten we met onze handen in het haar. Maar goed, we
hebben toen alle verloven ingetrokken en met z’n allen vragen zitten
beantwoorden.”93 ‘Met z’n allen’ betekent bij het college van PG’s in Den
Haag overigens twee persvoorlichters en één publieksvoorlichter die ook
de website erbij doet.

Na de prins Bernhard-zaak drong het besef door dat er bij grote zaken
en bij onverwachte zaken veel meer uitgelegd zou moeten worden aan het
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publiek. Er werd een persplan gemaakt. Hoofd OM-voorlichting E.
Stolwijk: “Dat is getriggered door de AH-zaak. We hadden best een goed
verhaal, we hadden alleen de makke dat De Telegraaf het niet wilde publice-
ren, dat kwam ze gewoon niet uit. Misschien ook omdat we niet snel
genoeg reageerden. Er was intern een discussie gaande over wat we er nou
mee moesten. En toen was de publieke discussie al zo gedraaid dat we er
niks meer aan konden verhelpen. Het beeld was: er waren een paar helden
en die worden nog vervolgd ook.Toen kwam prins Bernhard er ook nog
eens overheen. Het OM was echt het debiele jongetje van Nederland.”94

3.18 Van reactief naar proactief

Wederom door schade en schande wijs geworden besloot het OM meer
‘de boer op te gaan’. Officieren van justitie worden tegenwoordig aange-
moedigd om lezingen te geven in het land en deel te nemen aan publieke
discussies.Voor de media is een soort snelle interventiemacht opgezet, een
perspool van acht of negen ervaren OM’ers “die nog meer dan nu de persof-
ficieren hun woordje kunnen doen.”95 Een zaaksofficier of een persofficier
van het parket waar een media-aandacht trekkende zaak speelt, mag van
het OM niet voor de tv. Stolwijk: “Zo’n parket weet er dan te veel van. En
je gaat niet een voorgerecht voor de zitting serveren als OM, dat kan niet.
Als er nu iets is, plukken we iemand uit die perspool van bovenregionale
officieren, en sturen hem of haar naar de studio. En die tilt de discussie
dan uit boven het incident – zoals die AH-zaak – naar het algemene vraag-
stuk van het eigenhandig optreden. Bijvoorbeeld, toen een agent op het
Amsterdamse Mercatorplein die man van Marokkaanse origine doodschoot
hoorden wij dat in Nova de advocaat Meijerink zou komen praten over het
onderzoek van de Rijksrecherche. We kennen hem, dus die man zou wel
weer gaan vertellen hoe onafhankelijk-maar-niet-heus die Rijksrecherche
is. Toen hebben we Nova gebeld, dat we iemand wilden leveren om met
Meijerink in discussie te gaan, en stuurden de rijksrechercheofficier mr.
Paul Frielink. We zijn dus van reactief naar proactief gegaan.”

De Wijkerslooth gaf er publiekelijk zijn zegen aan, in het huisorgaan
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Opportuun, eind 2002.Volgens hem was de nieuwste richtlijn Voorlichting
Opsporing en Vervolging door de voorlichters van politie en justitie verkeerd
begrepen.Te vaak, betoogde hij, kiezen justitie en politie nu voor de
Pavlov-reactie als ze vragen krijgen over strafzaken. Ze hullen zich dan in
totale zwijgzaamheid, uit angst de opsporing te belemmeren. “Algehele
radiostilte keert zich op de lange duur tegen ons. Mensen denken dan al
gauw dat er te weinig aan opsporing wordt gedaan en dat versterkt de
gevoelens van onveiligheid. Het OM moet veel scheutiger worden met
informatie als het maar niet gaat strooien met persoonlijke gegevens van
verdachten.”96

Het mediabeleid is sinds deze koerswijziging verscherpt twee richtin-
gen opgegaan. De kennis van journalisten over het OM wordt verbeterd
door middel van gratis cursussen, en deze zijn volgens deelnemers een
groot succes.97 De kennis van het publiek wordt vergroot via de website en
via optredens in de media.

Stolwijk: “Het OM hoeft echt niet zo bekend te worden als
McDonald’s, maar we moeten wel uitleggen wat we doen. Het gaat ons
erom dat het beeld van het OM en de belangen waar we voor staan, in elk
geval zo’n goede naam hebben dat we ons werk kunnen doen. Wij merken
gewoon dat zodra het publicitair slecht gaat en we krassen krijgen, dat de
speelruimte van het OM kleiner wordt. Als de kritiek het land doorgiert,
dan merken politieagenten dat op straat, officieren op de zitting. Dan is de
acceptatie van wat het OM doet kleiner. De rechtsstaat bestaat ook bij de
gratie van het publiek vertrouwen. Mensen hoeven niet precies te weten
wat rechters en officieren doen, als ze maar een beeld hebben dat wat er
gebeurt, goed is. Dat het geen achterkamertjespolitiek of klassenjustitie is.
Als er zich weer een affaire voordoet, dan is je hele imago naar de maan;
dan word je zomaar weer een jaar teruggegooid.”98

Deze nieuwe mediapolitiek heeft haar grenzen. Niet alleen blijft de
Aanwijzing van 2002 gewoon van kracht, het OM bepaalt zelf wanneer
het informatie wil geven of actief de publiciteit opzoekt. Overwogen werd
of het inzetten van ‘een bekend gezicht’ niet een extra pr-middel kon zijn.
Het vinden van zo’n gezicht viel niet mee, onder andere omdat zo’n
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ondergeschikte persoon het instituut van het OM te veel zou verpersoon-
lijken.Veel officieren willen helemaal niet in de publiciteit, en ‘een Klaas
Wilting’ wil het OM zelf niet.Vandaar dat De Wijkerslooth, na vier jaar in
functie te zijn geweest, in 2003 besloot zelf die rol op zich te nemen. In
dat jaar kwamen kijkers en lezers hem overal tegen, dat wil zeggen in tv-
programma’s als Buitenhof en Nova, in Opzij, in de Volkskrant, in NRC Handelsblad,
kortom met name in ‘de betere media’.

Stolwijk in november 2003: “En nu zijn we verder dan ooit. Maar we
zijn er nog niet. En het wordt er niet makkelijker op. De samenleving
wordt steeds meer gedomineerd door beelden en steeds minder door hoe
het echt zit. Misschien is dat wel Amerikaans. Het wordt voor ons steeds
moeilijker om een genuanceerd beeld neer te zetten. Dat probleem loopt
van de media tot aan de politiek. Want ook daar worden op basis van een
krantenverhaal Kamervragen gesteld. En als er een beeld is neergezet, dan
heb je wel een verrekt krachtig beeld nodig om dat te veranderen. Onze
boodschap is te genuanceerd om een krachtig tegenbeeld neer te kunnen
zetten. Nu proberen we het dus maar heel váák te doen. In B&W snel
iemand neerzetten die vertelt dat je niet voor elke klap ‘voor het hekje’
komt. Daar moet je heel snel en creatief mee bezig zijn. Gewoon vaak en
veel pluggen.”99

Dat je ook té snel de media kunt opzoeken om je boodschap ‘te plug-
gen’, ondervond De Wijkerslooth begin 2004 toen hij veel kritiek kreeg
op zijn mediaoptreden waar hij uitleg gaf over een incident in Irak waar-
bij een Nederlandse soldaat tijdens een plundering een Irakees onrechtma-
tig zou hebben doodgeschoten. Nog voor de zaak voor de rechter-
commissaris was geweest of het eigen onderzoek was afgerond, legde De
Wijkerslooth zijn vermoedens bij Nova op tafel: het betrof dood door
schuld dan wel moord.100 Hiermee wekte hij de woede op van de militaire
vakbonden en diverse media, zoals De Telegraaf.

Ook in de Tweede Kamer werd alom kritiek geuit op dit voorbarige en
dus ‘ongepaste’ mediaoptreden. Gevoegd bij de interne kritiek op De
Wijkerslooths ‘regenteske houding’ en het aan hem toegeschreven besluit
om geen kroongetuigen in te schakelen om de bedreigers van crimefighter
mr. K. Plooy in de kraag te kunnen vatten, ontstond in de media het beeld
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dat de OM-top niet bereid was zijn eigen mensen in het veld te bescher-
men tegen criminelen en de Nederlandse militairen het gebruik van
wapens wilde ontzeggen. “De Wijkerslooth en zijn imagoprobleem”, zo
vatte de invloedrijke Telegraaf-commentator Kees Lunshof dit beeld
samen.101 Met de kritiek op het OM van de outgoing korpschef J. Kuiper en
coming man in Amsterdam, drs. B. Welten, leek in de lente van 2004 de
aloude strijd van ‘Amsterdam’ tegen ‘Den Haag’ weer even op te laaien.
Met wederom de media als wapen. De minister van Binnenlandse Zaken
moest eraan te pas komen om de zaak te sussen.102

3.19 De mening van journalisten over het OM

Het oordeel in journalistieke kring over het voorlichtingsbeleid en de rela-
tie tot het OM verschilt. Hoe verder van Den Haag verwijderd, hoe beter
het oordeel lijkt te zijn, zo blijkt uit ons onderzoek. Misschien komt dit
omdat de hoofdrolspelers in de kring van media, justitie en politie elkaar
– als de notabelen van een provinciestad – vaker ontmoeten dan in de
Randstad. “De contacten met justitie lopen al jaren behoorlijk goed”, aldus
R. Mulder van de Leeuwarder Courant.103 Hetzelfde geluid is elders in ‘de
provincie’ te horen, maar ook bij enkele grootstedelijke kranten als het
Utrechts Nieuwsblad.104

Echter, uit de door ons gevoerde gesprekken met journalisten blijkt het
eindoordeel over het OM negatief. Onder veel gesprekspartners wordt
geklaagd over de toenemende centralisering, bureaucratisering, onbereik-
baarheid en onbegrip. Bas Haan, onderzoeksjournalist bij Netwerk: “Je
merkt de laatste tijd dat persofficieren onder grotere druk staan van de
publieke opinie. Die druk voel je ook in de communicatie met het OM.”105

“Bij het OM is het erg verambtelijkt de laatste jaren”, zegt Peter R. de
Vries. “Daardoor is het verslechterd. Mensen durven geen verantwoorde-
lijkheid meer te nemen. Woordvoerders zijn marionetten van bovenaf
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geworden. Dat heeft toch een wat verlammende werking. Men wil alles
professionaliseren. Er worden afdelingen voorlichting opgericht en allerlei
mensen van buiten aangetrokken. Die hebben in mijn ogen een enorme
kennisachterstand. En weinig kennis van het verleden. Soms denk ik wel
eens dat ik eerder hen moet voorlichten dan dat ze mij iets kunnen vertel-
len. En als je een persofficier, die dat er vaak bij doet, belt, dan krijg je te
horen: ‘Nee, die is op zitting/cursus/atv’.Vaak zit je ook al 20 minuten in
de wacht bij de telefooncentrale. Wij worden er hier af en toe gek van!”106

Onderzoeksjournalist Jos Slats van KRO’s Reporter deelt deze mening.
“Als je de afdeling voorlichting belt, is de persofficier er niet. Die is daar
niet voor vrijgesteld, en draait ook gewoon strafzaken. Dat hebben ze nu
ondervangen door bij elk parket voorlichters aan te stellen. Geen OvJ’s,
gewone mensen. Zo’n persvoorlichter moet negen van de tien keer de
vraag voorleggen aan de persofficier. Dan word je een paar dagen later
teruggebeld door die voorlichter, en krijg je het antwoord van de persoffi-
cier. Maar een vraag is vaak aanleiding voor een volgende vraag. Daar heeft
die parketvoorlichter dan weer geen antwoord op. Het is zo’n logge, trage
bedoening geworden.” De kans is volgens Slats groot dat er in de tussen-
tijd ook met Den Haag is gebeld. “Als ik ergens in het land een persoffi-
cier bel, dan word ik soms teruggebeld door de persofficier van het
parket-generaal. Daaraan merk je dat gepoogd wordt de autonomie van de
parketten door centrale sturing te vervangen.”107

“Het werken met persofficieren en persrechters is vaak een drama”,
zegt Harm Taselaar, hoofdredacteur van het RTL Nieuws. “Het OM wil wel
een persbericht sturen, maar wil niet voor de camera. Ja zeg, we leven niet
meer in pinkeltjesland. Een persbericht van het OM is nu uniform voor
alle media. Dat is hooghartigheid én amateurisme. Ze doen alsof het nog
1960 is. Die PG’s moeten eens een weekje meedraaien bij ons, de dyna-
miek voelen. Ik vind dat je in de rechtszaal te allen tijde moet kunnen
draaien. Het is nu per rechtbank en geval verschillend of je er mag filmen
of niet. Politie en justitie houden er veel te weinig rekening mee dat
mensen zich voor 80% baseren op wat ze zien. Ze moeten gewoon voor
de camera zeggen waar het over gaat.”108
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Peter R. de Vries: “Verkrampt zijn ze. Een voorbeeld. Ik ga een uur
uitzending besteden aan een oude, onopgeloste zaak. Ik fax het OM met
het verzoek om een telefoonnummer dat we aan het einde kunnen laten
zien. Dan hebben er toch anderhalf miljoen mensen gekeken: in de bajes
is de kijkdichtheid 100%. Dan heb ik graag een nummer waar mensen
met hun tips naar toe kunnen. Maar dat krijg ik dan niet. Men hangt in
postkantoren en op politiebureaus wel formulieren op met ‘Beloning’ en
‘Inlichtingen gevraagd’. En dan wordt me gezegd dat de opsporing via
televisie alleen verloopt via Opsporing Verzocht. Als ik dan vraag of dat
programma nog aandacht zal schenken aan deze oude zaak, is het
antwoord ontkennend. Dat geeft de verkramptheid aan van het opspo-
rings- en justitieapparaat.”109

Voormalig misdaadjournalist bij Het Parool, Bart Middelburg, zegt
hetzelfde in sterkere bewoordingen: “Politie en justitie hebben de media
nooit echt nodig gehad bij de opsporing. De rol van de media in dit
opzicht was al heel klein. En die is nu nog kleiner geworden. Nu zijn er
hekken om politie en justitie gezet, en dat is erg. Heel erg. Het ‘mond
dicht’ is tot in alle geledingen doorgedrongen, tot de simpelste officier en
rechercheur.”110

Sommige journalisten steken ook de hand in eigen boezem.
“Journalisten en de kranten hebben de tijd niet meer om dingen na te
gaan of uit te zoeken. Daar maakt de advocatuur heel dankbaar gebruik
van. Eén stuk uit een strafdossier is gewoon een snoeihard feit, want er
staat een stempel van justitie op. En als je dat laat lekken, is dat een
nieuwsverhaal. Maar het trekt het verhaal natuurlijk helemaal uit zijn
context, in het voordeel van de advocatuur.”111

Peter R. de Vries relativeert dit voordeel. “Het OM probeert vaak het
beeld te scheppen van die handige advocaten die veel meer mogelijkheden
hebben tegenover het OM, dat daar vrij machteloos tegenover staat. Maar
de werkelijkheid bij serieuze zaken is dat advocaten pas op het laatste
moment ingeschakeld worden.Vaak pas wanneer het OM al een jaar of
langer aan een zaak heeft gewerkt met een rechercheteam van 90 mensen.
Ze hebben dan al allerlei bankgeheimen doorgelicht, documenten gelicht,
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telefoons afgeluisterd enzovoort. En ze hebben dan een flinke voorsprong.
Dan beklagen ze zich dat die ene advocaat met hooguit één assistent iets
gaat roepen. Een advocaat is vaak nauwelijks partij.”112

Niet alleen journalisten en advocaten hebben last van gebrek aan tijd
of mankracht, ook de rechterlijke macht. “De rechter doet door tijdgebrek
steeds minder aan waarheidsvinding”, aldus Hans Moll van NRC Handelsblad.
“Al die telefoontaps die de officier van justitie aandraagt. In dit digitale
tijdperk kun je nauwelijks nog de echtheid ervan bewijzen. Maar niemand
die er meer over zeurt.”113 Slats voegt hieraan toe: “Tijdens de zaak zelf
worden stukken voorgehouden, bijvoorbeeld zes meter dossier over tele-
foontaps. Dan zegt de rechter: dat hebben we allemaal gelezen, dus dat
gaan we niet allemaal behandelen. Als journalist weet je dan helemaal niet
waar het over gaat. En achteraf kom je er ook niet achter. Zo kon ik een
keer niet bij een rechtszaak zijn. De verdachte was veroordeeld, er was
geen hoger beroep aangetekend, en de zaak was dus afgedaan. Bel ik het
OM of ik de stukken mocht inzien. Het antwoord was dat de openbaar-
heid zich beperkte tot de rechtszaak, en dat ze de stukken niet mochten
geven.”114

Achteraf meer over een zaak te weten te komen valt ook al niet mee,
aldus Bas Haan. “Met rechters kun je achteraf rustig praten over hun zaak.
Alles off the record, maar daar zijn rechters toe bereid. Officieren nauwelijks.
Dat is ook wel begrijpelijk, omdat ze publiekelijk onder enorme druk
staan.”115 Haan draagt het OM wel een oplossing aan om de onwetendheid
bij het publiek te verminderen. Die onwetendheid is zijns inziens niet echt
het gevolg van de slechte bereikbaarheid van de persofficier van justitie.
“Dat zit hem ergens anders in. Politie en justitie zijn partijen in het
conflict. De enige die een beetje boven de partijen staat, is de rechter. En
noem mij één bekende zegsman van de rechtspraak in Nederland. Bert van
Delden van de Raad van de Rechtspraak, die kent niemand. Zo iemand zou
actiever voorlichting moeten geven. Om het publiek meer bekend te
maken met de werking van het justitiesysteem in Nederland. Of om uit te
leggen waarom justitie af en toe iemand vrij moet laten. Of waarom de
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politie die verkrachting van dat meisje niet grootscheeps kan aanpakken
omdat ze met duizend drugszaken zitten – al die dingen dus waar mensen
woedend om worden – daarvoor zou je juist van die hoogste onafhanke-
lijke instantie, de rechtbank, eens wat meer informatie moeten krijgen.

3.20 Conclusies

Het Openbaar Ministerie heeft sinds het aantreden van de eerste ‘super-PG’
in 1995 een lange, en vaak kronkelige weg afgelegd met betrekking tot
het mediabeleid. De ‘weg van de media’ zat vol onverwachte hobbels en
kuilen die vaak te hoog of te diep waren om het vehikel van het eigen
beleid en imago er ongeschonden overheen te chaufferen. Het OM werd
in de afgelopen tien jaar geconfronteerd met een bijna exponentieel
toenemende belangstelling voor criminaliteit en strafzaken van het
publiek, en met een al bijna even exponentieel toenemend aantal tv-
programma’s en journalisten die zich – meer incidenteel dan structureel –
met criminaliteit bezig houden.

Op de alom als veel te pover gekenschetste kennis van het OM en het
strafrecht bij journalisten op te vijzelen, is het OM sinds een paar jaar
bezig met een grote inhaalmanoeuvre door middel van bijscholing via
gratis cursussen. Ook levert men cursussen voor speciale doelgroepen,
zoals SBS-journalisten, bij wie de snelheid van de zwaailichtjournalistiek
vaak groter was dan de juridische kennis. Deze cursussen worden zeer
gewaardeerd. Ook de digitale informatievoorziening aan het publiek is
sterk toegenomen. Op de sites openbaarministerie.nl en om.nl wordt een selectie
van requisitoirs geplaatst (net zoals rechtspraak.nl dat doet met sommige
rechterlijke uitspraken). De OM-site beantwoordt ook publieksvragen,
soms zelfs (semi-)live, zoals na de moord op Fortuyn.

De geschreven pers en audiovisuele media worden nog altijd verschil-
lend behandeld. De wereld van justitie is van oudsher de wereld van ‘de
kwaliteitskranten’ en pas sinds een jaar of tien ook van enkele kwalitatief
hoogstaand geachte actualiteitenrubrieken op de televisie, het NOS Journaal
en RTL Nieuws, Netwerk, Nova en Buitenhof op zondag. Dit is de tv-wereld
waarin de top van het OM en justitie zich enigszins thuis lijkt te voelen,
en waar men, als het niet anders kan, verantwoording wil afleggen. Dat is
een hele vooruitgang. De overige tv-programma’s, zoals talkshows en zeker
de programma’s van de commerciële omroepen – zoals Hart van Nederland
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waarin criminaliteit elke avond aan de orde komt – lijken niet op veel
aandacht van de top van het OM te kunnen rekenen. Wel zijn de verschil-
lende persofficieren van justitie welkome gasten in de programma’s van
deze omroepen.

Al die tientallen kleine en grote rechtszaken, kleine en grote inciden-
ten die in de afgelopen tien jaar voor grote mediaopwinding zorgden
overziend, is de ‘score’ van het OM niet erg best te noemen. Het zat
meestal in de hoek waar de klappen vielen. Het is dan ook de vraag
waarom het tot 2002, 2003 moest duren voordat de crisiscommunicatie
ten aanzien van vooral de media radio en televisie steviger ter hand werd
genomen. Eén reden lijkt de traditionele afkeer van dat moeilijke massa-
medium televisie te zijn. Het alziende oog van de televisie staat haaks op
de beslotenheid van de rechtszaal, die de Nederlandse rechtspraak nog
altijd kenmerkt. Ook al is de tv al meer dan een halve eeuw onder ons, en
de commerciële televisie al weer vijftien jaar.

Deze mogelijke afkeer mag zijn redenen hebben, het zou niettemin
van een groot en misplaatst conservatisme getuigen. Sommige staande of
zittende magistraten vertelden De Vries zelfs in 2002 nog nooit van zijn
programma te hebben gehoord. Het is illustratief voor de trage en terug-
houdende manier waarop het OM en de zittende magistratuur erkennen
dat we inmiddels in een mediamaatschappij leven.

Waar het OM beter in slaagde was het centraliseren van de mediavoor-
lichting en het terugdringen van de autonomie van de parketten op dit
punt. Het accent in het beleid werd verlegd naar de meer juridische,
magistratelijke manier van opereren. Dit leidde tot een zwijgcultuur die in
2003 ook binnen de eigen organisatie verzet begon op te roepen. Er
waren echter nog maar weinigen die ook hardop protest durfden aanteke-
nen tegen het toenemende topdown beleid van de voorzitter van het College
van Procureurs-Generaal in Den Haag. Uitzondering daarop was de ooit
gevierde crimefighter Fred Teeven: “Wie wat wil worden binnen het OM,
zegt niets meer hardop. Zo diep zijn we al gezakt.”116

In de kring van gerenommeerde journalisten die zich toeleggen op
criminaliteit en justitie, is de mening over het OM allesbehalve gunstig.
Sterker, slechts een enkeling zegt uit eigen beweging iets gunstigs.

Welke gevolgen heeft de toenemende terughoudendheid in de regu-
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liere persvoorlichting gehad voor de media, en voor het grote publiek?
Hierover kunnen we niet anders dan somber zijn. Ook al is het OM op
sommige punten niet de enige organisatie die verwijten gemaakt kan
worden. Ook de media zelf gaan niet vrijuit. Ten eerste hebben de NVJ en
het Genootschap van Hoofdredacteuren zelf in 1990 besloten uit het over-
legorgaan met justitie en politie te stappen uit onvrede met de nieuwe
richtlijnen over persvoorlichting. Die breuk is veel later hersteld. Maar
meer dan één keer per jaar gebeurt het niet.

Ten tweede hebben ‘de media’ nooit enige bereidheid getoond om in
overweging te nemen of het, gezien het explosief toenemende aantal
media, niet raadzaam was om in sommige gevallen te kiezen voor ‘pools’
van journalisten om bepaalde rechtszaken bij te wonen: van een neiging
tot zelfregulering was weinig te bespeuren. De media slaagden er dus niet
in om tot een gezamenlijke opstelling te komen in wat voor zaak ook.
Ondanks het feit dat ze hierover wel steeds meer klachten kregen, of het
nu de politieperskaart betrof of inbeslagneming van journalistiek materi-
aal.

Ten derde legde de journalistiek zich wat betreft de privacy van
verdachten in de jaren negentig in toenemende mate een zelfcensuur op
die nagenoeg overeenkwam met de richtlijnen daarover. Privacy werd door
steeds meer kranten en andere media als een groot goed beschouwd, ook
als het verdachten betrof. De komst van de multiculturele samenleving
versterkte bij menig regionale of landelijke kwaliteitskrant de al veel langer
bestaande tendens om schaarser te worden met achternamen en gegevens
over misdrijf, verdachte en slachtoffer, ja, om sowieso minder aandacht te
besteden aan alledaagse criminaliteit. Dit gebeurde ongetwijfeld ook om
zich te onderscheiden van ‘massakrant’ De Telegraaf. De angst voor stigmatise-
ring van allochtonen woog zwaarder dan de overtuiging dat openheid
doorgaans het beste middel is om zaken te analyseren en te bespreken.

Nagenoeg alle gesprekspartners waren van mening dat het ‘tegenwoor-
dig allemaal om beeldvorming’ gaat. En bijna allemaal – behalve Pollo de
Pimentel, de schrijver/producer van hitprogramma’s als Baantjer zelf117 –
dichten televisie en Amerikaanse tv-series over politie en justitie een feno-
menale kracht toe bij de verdraaiing en vertekening van de werkelijkheid.
Dat geldt voor Docters van Leeuwen, maar ook voor Peter R. de Vries. De
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Vries: “Als je het aantal moorden bekijkt in de afgelopen dertig jaar, dan
zit daar helemaal niet zo’n stijgende lijn in. In liquidaties ook niet. Ik
herinner me nog goed dat er dertig jaar geleden in Amsterdam allemaal
Chinese moorden waren. De meest verschrikkelijke kindermoorden
werden toen gepleegd. De publiciteit ging er toen anders mee om.”118

De kloof tussen de televisiewerkelijkheid en de werkelijkheid op straat
mag dan uitermate groot zijn geworden als het gaat om de misdaad en
misdaadbestrijding en structureel in het nadeel van het OM uitvallen, er
zijn slechts weinigen die weten hoe ‘de televisiewerkelijkheid’ in de
huidige commerciële high tech samenleving met zijn grenzeloze hoeveel-
heid communicatiemiddelen bestreden kan worden. Waar instanties en
media wel greep op hebben, is de manier waarop ze zelf voorlichting
geven en de werkelijkheid weergeven. Wie kan bewijzen dat journalist van
NRC Handelsblad, Hans Moll, géén gelijk had toen deze in een gesprek stelde
dat de kloof tussen de werkelijkheid op de Nederlandse straten en de
almaar terughoudender manier waarop over daders en slachtoffers werd
bericht in de meeste Nederlandse kranten onder vele burgers het gevoel
moet hebben versterkt dat ze niet serieus werden genomen? Moll
illustreert dit als volgt. Begin 2002 wilde zijn krant een verkiezingsspecial
maken over de sfeer in wijken in het land.Tientallen redacteuren werden
naar alle windstreken gestuurd. En kwamen lichtelijk geschokt terug.
Overal hadden ze bijna hetzelfde verhaal gehoord: “Ze moeten wat doen
aan de criminaliteit, en aan al die vreemdelingen.” Hier botsten de wereld
van justitie, en ook de wereld van de kwaliteitsmedia, hard op de werke-
lijkheid van De Telegraaf en Hart van Nederland.

De wijze waarop het OM zich in de voorlichting wilde houden aan de
strengst mogelijke uitleg van de nieuwe privacywetgeving en de angst
voor deuken bij rechtszaken en voor schadeclaims lijken in politiek
opzicht een averechts gevolg te hebben gehad. De vraag is of de kwaliteit
van de reguliere voorlichting van het OM aan de media de toch al groei-
ende tendens van incidentenjournalistiek en mediahypes niet eerder struc-
tureel versterkt dan verzwakt. Naast alle andere factoren die hierop van
invloed zijn, moet gevreesd worden dat het antwoord bevestigend is.

Last but not least, de concurrentie met de politie is de afgelopen tien jaar
voor het OM een belangrijk motief geweest bij het opstellen van het me-
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diabeleid. Diverse malen liet het OM, en ook justitie, openlijk weten dat het
genoodzaakt was ‘actie’ te ondernemen, omdat anders de politie te veel eer
zou opstrijken. In de woorden van Sorgdrager: “Zij boeken de successen.”
Terugblikkend liet Docters van Leeuwen in 2003 weten dat hij destijds de
politie alle ruimte gunde in de media. “Korpschefs mogen hun mening
ventileren, dat moet zelfs. Ze moeten vragen stellen als: waarom doet de
Marokkaanse gemeenschap er niets aan? En al zingt het ene vogeltje iets
anders dan het andere, dat kan me niet schelen. Stel nou dat ze allemaal
hun mond zouden houden! Ze hebben grote macht, zij zitten op de plek
om dingen te zien of niet te zien. Zij zijn de eersten om in te grijpen. Het
ergste wat ons kan overkomen is dat overal grijze muizen zitten.”119
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4.1 Veranderd imago van de politie

Zuivere waarneming bestaat niet. Aanleg en ervaring verwringen de waar-
neming op zo’n manier dat deze betekenis krijgt voor de mens. De
perceptie van de werkelijkheid kan wel een grote mate van overeenkomst
met de werkelijkheid vertonen, maar dit is geen vanzelfsprekendheid,
verre van dat. Daarvoor zijn de fysieke mogelijkheden tot zuivere waarne-
ming bij de mens te beperkt. Ook de manieren waarop we informatie uit
de buitenwereld ontvangen en verwerken, zijn te divers.

Als we de diverse factoren die ons ‘beeld’ van iets bepalen, op een
rijtje zetten, dan zal het resultaat uitermate vaag zijn en wetenschappelijk
zeer betwistbaar. We kunnen iets zien met eigen ogen en – onder invloed
van de eigen ideologie, de eerdere ervaring, van omstanders, of ‘de media’
– naderhand iets heel anders onthouden en reproduceren. We kunnen iets
hebben gehoord of gelezen, of ergens op tv hebben zien ‘langskomen’ en
er naderhand heilig van overtuigd zijn dat we het met eigen ogen hebben
gezien.

De perceptie van de mens is uitermate onbetrouwbaar, ook die van
zichzelf. En dat is een belangrijke reden voor de wisselvalligheden in het
denken over wat collectief ‘de publieke opinie’ heet. De publieke opinie is
een gevreesd, veelkoppig monster waarvan de contouren met veel moeite
zichtbaar zijn en waarvan we de precieze aard, kenmerken en richting
zelden helder voor ogen krijgen.Toch is die publieke opinie, die verzame-
ling van korter of langer bestaande percepties bij burgers, van enorme
betekenis voor het lot van de samenleving als geheel en voor een zittende
regering. Ze is niet minder van belang voor belangrijke bedrijven en
instellingen (dus ook de politie) die afhankelijk zijn van de medewerking
van het publiek. En tot slot natuurlijk ook voor de acceptatie van mensen
die een belangrijke rol (willen) spelen in het publieke domein.

In een democratische rechtsstaat kunnen de ongrijpbare begrippen als
perceptie, imago en beeldvorming van doorslaggevend belang zijn voor de
politie als organisatie, en bij het uitoefenen van de dagelijkse taken waar-
voor ze zich gesteld ziet. Immers, in een klimaat waarin de politie door
burgers als ‘vijand’ wordt gezien, zal zij op weinig medewerking kunnen
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rekenen van die burger die elke handeling als gewelddadig of onrecht-
vaardig ziet, en is de kans aanwezig dat een incident uitloopt op een groot
maatschappelijk conflict. De politie in Nederland kent een sterke legitima-
tie en steun onder de bevolking. Deze steun vormt een belangrijk deel van
de verklaring van de succesvolle integratie van de politie in de
Nederlandse samenleving.

In de afgelopen decennia zijn grote veranderingen opgetreden in de
perceptie van de politie. Als we de ontwikkeling in ‘de publieke opinie’ in
ruwe lijnen schetsen, is het verloop als volgt. Het beeld van de politie als
de noodzakelijke en gewaardeerde ‘sterke arm’ van de staat om de veilig-
heid en het gedrag van en voor de burgers te garanderen, kwam begin
jaren zestig in de verdrukking. De politie sloeg in 1963 op harde wijze de
protestacties neer van de ‘rechtse’ boer Koekkoek en zijn ‘vrije boeren’ in
Hollandsche Veld, en de militaire politie (later ME geheten) zette boeren
die weigerden de verplichte contributie aan het Landbouwschap te beta-
len, uit hun huis. Deze acties leverden Koekkoek echter grote sympathie en
verkiezingswinst op. Hierop volgde een periode – die tot het begin van de
jaren tachtig duurde – waarin progressieve burgers de politie in het nauw
brachten. Die periode werd ingeluid met de onhandigheid waarmee poli-
tieagenten reageerden op de ‘ludieke acties’ van provo-activisten zoals het
gratis uitdelen van krenten in Amsterdam. De politie verloor hier de tradi-
tionele autoriteit die zij altijd had genoten. Illustratief hiervoor is de
bekende foto uit 1965 die laat zien hoe een agent die te midden van een
menigte jeugdigen zijn pet is kwijt geraakt, naarstig een goed heenkomen
lijkt te zoeken.

De ludieke acties in de hoofdstad sloegen in 1969 om in groot-
scheepse rellen tijdens een staking van bouwvakkers.Van begin jaren
zeventig tot in de jaren tachtig werd met name Amsterdam, ‘die lastige
stad’, het toneel van regelrechte veldslagen tussen gepolitiseerde en fana-
tieke demonstranten van allerlei aard en de politie, die inmiddels
beschikte over diverse bataljons Mobiele Eenheid. In kranten was onder
invloed van het gewijzigde politieke klimaat, de formulering voor het
optreden van de politie inmiddels gewijzigd van ‘De sterke arm moest
gebruik maken van de wapenstok’, in, ‘De politie meende gebruik te
moeten maken van de wapenstok’. Deze ‘overwinning’ van het progres-
sieve deel van de redacties kunnen we een revolutionair moment noemen
in de mediawereld ten aanzien van de veranderde perceptie over nut en
taak van de politie.
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De meeste gewelddadige confrontaties vonden plaats met krakers van
leegstaande monumentale panden in de binnenstad, en met de leden van
‘het verzet’ tegen de aanleg van een metrolijn in Amsterdam. De felste, en
symbolisch belangrijkste, strijd werd geleverd in 1980 tijdens de inhuldi-
ging van koningin Beatrix in de Nieuwe Kerk op de Dam. Geavanceerde
technologie én de inmiddels linkse ideologie van veel journalisten bij
kranten en omroepen zorgden ervoor dat de radiogeluiden en tv-beelden
van de veldslagen die toen woedden, ook live te horen (o.a. via piratenzen-
ders) en te zien waren op de publieke tv-zenders.

Nog jaren daarna bleven de krakers de belangrijkste en zichtbaarste
bestrijders van de politiemacht. Daarnaast begon het extremistische actie-
wezen allerlei politieke doelen na te streven met behulp van middelen die
varieerden van vreedzame blokkades van kerncentrales tot het bevrijden
van dieren uit de bio-industrie. Of het saboteren of in brand steken van
bedrijven die om welke reden dan ook tot politieke vijand waren
verklaard, zoals bedrijven die ondanks de apartheid zaken bleven doen met
Zuid-Afrika. Ook voorheen ‘brave burgers’, zoals boeren en binnenschip-
pers, aarzelden steeds minder om hun eisen ingewilligd te krijgen door
harde maatregelen te treffen, zoals het overgaan tot blokkades.

Het maatschappelijk verzet tegen tal van politieke maatregelen door
‘Den Haag’ en ‘Brussel’, of tegen maatschappelijk of ethisch onverant-
woord geachte praktijken van private instellingen, zoals bedrijven en
proefdierlaboratoria, heeft het beeld van de politie tussen begin jaren
zestig en begin jaren negentig drastisch beïnvloed, en wel op negatieve
wijze.

De reacties van de politiek en de politie op deze neerwaartse spiraal in
de beeldvorming over de politie, en de snel veranderende opvattingen
over de taken en bevoegdheden van de politie in een ‘moderne samenle-
ving’ met mondige burgers, zijn al ter sprake gekomen.Vast staat, dat sinds
de no nonsense jaren tachtig van de kabinetten-Lubbers de via de media
geuite publieke opinie langzaam maar zeker ‘terugveroverd’ werd door
diegenen die daarvoor als the silent majority werden betiteld. De ontnuchte-
ring in de jaren negentig bij grote delen van de bevolking over de werke-
lijkheid van die ‘moderne maatschappij’, vooral de gepercipieerde
toename van geweld en de feitelijke toestroom van asielzoekers, heeft de
roep om harder en daadkrachtiger optreden van de politie enorm
versterkt. En heeft eraan bijgedragen dat de zero tolerance aanpak langzaam
maar zeker ook in ons land ingang heeft gevonden. Het resultaat anno
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2004 is dat de politie op een grotere acceptatie onder de bevolking kan
rekenen dan in eerdere decennia het geval was. De politie als instituut staat
nauwelijks meer ter discussie. Eerder is er sprake van een constante over-
vraging van de politie op allerlei terrein, vooral de veiligheid.

In dit hoofdstuk zullen wij ons bezig houden met de rol van de media
ten tijde van de grote golfbewegingen in de publieke opinie ten aanzien
van de politie. Daarna zullen we bezien welke gevolgen de veranderingen
in ‘het politieke klimaat’, zoals de veranderende eisen aan de politie en de
veranderende omstandigheden waarin de politie haar taken moet verrich-
ten, in de praktijk hebben gehad voor de wijze waarop politie en media
elkaar bezien, en met elkaar omgaan.

4.2 Communicatiemiddelen bij de opsporing

Het inzicht dat ‘de media’ niet als afzonderlijk object – en als vastomlijnd
fenomeen – zijn te beschouwen en te bestuderen, maar dat zij een inte-
graal onderdeel zijn van de maatschappelijke ontwikkelingen, doet pas
sinds kort opgeld. Gekoppeld aan de gegroeide overtuiging dat onze
perceptie van de werkelijkheid nauwelijks tot vaste en herkenbare elemen-
ten kan worden teruggebracht, moet de conclusie luiden dat de rol van de
media bij de totstandkoming van de perceptie over een organisatie als de
politie vooral beschrijvend bestudeerd kan worden. De chronologie van de
gebeurtenissen is hierin een deel van de verklaring.

De politie verkeert ten aanzien van de media in een situatie die veel
complexer is dan die van welke organisatie ook.Ten eerste is de politie, als
organisatie met het monopolie op geweld, van oudsher een legendarische,
bijna mystieke instelling, en daarom bij uitstek vatbaar voor verheerlijking
of verguizing. Geen enkele andere instelling is zo zichtbaar aanwezig in alle
geledingen van de samenleving als de politie. Daarbij komt dat de politie
bevoegdheden heeft die diep kunnen ingrijpen in het leven van burgers.
Deze zichtbaarheid en betekenis zijn door ontwikkelingen in de maatschap-
pij en in de media de afgelopen decennia alleen maar groter geworden. In
het verleden moest de politie concurreren met verschillende andere zicht-
bare en machtige organisaties met een zeer duidelijk profiel en ‘machtspo-
tentie’: de kerk, het leger, de politieke partij. Al deze instituties hebben de
afgelopen decennia ingeboet aan feitelijke macht en betekenis.

Ten tweede hebben ‘de media’, of communicatiemiddelen, altijd een
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dubbelzinnige betekenis gehad voor de politie. De politie zet nieuwe
communicatiemiddelen in bij de opsporing, maar misdadigers doen dat
eveneens bij het beramen en plegen van misdrijven, en het ontkomen aan
opsporing na misdrijf of overtreding. Wat betreft de communicatiemidde-
len, als fotografie, telefoon, fax, radio (politiescanner), televisie en inter-
net, is er van oudsher sprake van een ‘bewapeningswedloop’ tussen politie
enerzijds en overtreders en misdadigers anderzijds.

Enkele historische voorbeelden kunnen deze ‘strijd om de macht over
de media’ illustreren. De elektrische telegraaf was vanaf de presentatie in
1834 in overheids- en dus politiehanden. Ieder te verzenden bericht
moest op het postkantoor worden omgezet in morsesignalen door de tele-
grafist. De gaatjeslinten die de telex produceerde, bleven bewaard. Na de
uitvinding in Amerika van de telefoon in 1876, verbood het stadsbestuur
van de Canadese stad Toronto de aanleg van telefoonpalen in de sloppen-
wijken van de stad, uit angst voor anarchisten die onzichtbaar voor de
politie via de telefoon aanslagen zouden kunnen beramen. Dit verbod kon
in de opkomende democratie en opkomend kapitalisme echter niet
worden gehandhaafd. Alleen in communistische landen, zoals in de DDR,
waar burgers soms twintig jaar moesten wachten op een aansluiting, kon
de verspreiding van het medium in de hand worden gehouden. Dit gold
in dictaturen voor alle technische media.

Visuele communicatiemiddelen, zoals de fotografie, werden direct
door politie ingezet. Het eerst bij de opstand van de Parijse burgers in
1871, waarbij de politie na het nemen van foto’s van de demonstranten,
hen naderhand kon opsporen en gevangen zetten.

In de steeds anoniemer wordende, geürbaniseerde samenlevingen die
eind negentiende eeuw ontstonden, nam de onzichtbaarheid van de
burgers – en zeker van de wetsovertreders – hand over hand toe.

De oproep van de Amsterdamse hoofdcommissaris Jelle Kuiper begin
2004, om ‘het licht aan te doen’ en zo de misdadigers uit hun anonimiteit
te halen, en het hen ‘erg lastig’ te maken door hen met behulp van de
modernste communicatiemiddelen te traceren en vervolgens aan te
houden, is het bewijs dat deze bewapeningswedloop tussen zichtbaarheid
en onzichtbaarheid nog altijd een van de belangrijkste problemen is voor
de politie.1 Zijn verre voorganger politiecommissaris J.J.A. de Koning
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noemde exact honderd jaar eerder, in 1904, dit mediaprobleem als een
van de grootste problemen van de politie. De Koning stelde somber vast
dat plegers van misdrijven de ‘nieuwe’ communicatiemiddelen op een
succesvolle manier aanwenden om uit handen van de politie te blijven:
“Telegraaf en telefoon, elektriciteit, fotographie, werktuigkunde, chemie
zijn de voornaamste hulpmiddelen, die herhaaldelijk en veeltijds met
goeden uitslag bij het plegen van de misdaad moeten worden aangewend,
die den dader een dikwerf niet in te halen voorsprong geven op de
naspeurende macht, hem de gewenschte veiligheid bieden tegen ontdek-
kingen, en hem den moed verschaffen tot beraming van nieuwe misdaad-
reeksen. Het is dan ook geenszins te verwonderen, dat de resultaten, bij de
naspeuring verkregen, verminderen, en dat de getallen der onontdekt
gebleven misdadigers – de onontdekte misdaden niet eens te vermelden –
langzamerhand worden opgevoerd tot maxima.”2

We kunnen veilig stellen dat de politie gedurende de hele eeuw tussen
1904 en 2004 over het algemeen achter de feiten van de technologische
mediaontwikkelingen heeft aan gelopen. Deze communicatieachterstand
kwam aan het einde van de jaren tachtig scherp aan het licht, toen de
eerste systematische misdaadanalyses lieten zien dat criminele organisaties
beschikten over een communicatienetwerk dat het versnipperde en tech-
nisch achterhaalde communicatiesysteem van de politie verre overtrof. De
afgelopen jaren heeft het internationale terrorisme laten zien dat de komst
van de mobiele telefoon, de satelliet en internet – met behoud van de
encrypted coderingen, die zo oud zijn als Methusalem – de overheid en de
politie opnieuw op een grote ‘media-achterstand’ hebben gezet.

Tegenover al deze nadelen staan de grote voordelen die de oude en
nieuwe communicatiemiddelen de politie bieden bij het opsporen van
verdachten. De onderlinge communicatie is enorm verbeterd, inclusief het
gebruik van databanken en DNA.Ten behoeve van het zichtbaar maken van
overtredingen en misdrijven is inmiddels een zodanig scala aan apparatuur
voorhanden – flitspalen, beveiligingscamera’s en digitale afluisterappara-
tuur – dat het erop begint te lijken dat de politie ten aanzien van de hand-
having van de openbare orde de overhand heeft. Of het gebruik van al
deze technieken geoorloofd is en of ze effectief zijn in het bereiken van de
doelen die ermee worden nagestreefd, hangt in sterke mate af van het
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politieke klimaat. En dat klimaat is weer sterk – steeds sterker zelfs –
onderhevig aan de publieke opinie; aan die perceptie van nut en noodzaak
van de politie als geheel. De derde en laatste factor die bijdraagt aan de
complexe relatie tussen politie en media is het feit dat de politie voor de
beeldvorming rond haar organisatie in sterke mate afhankelijk is van de
massamedia.

4.3 Media en de perceptie van veiligheid

De betekenis van communicatiemiddelen, en die van massamedia in het
bijzonder, voor het gevoel van veiligheid of onveiligheid, is uitermate
moeilijk te doorgronden. We moeten hier namelijk zowel de mediabeelden
die de burger passief ontvangt via media als krant, radio en tv, en internet
bij betrekken, als ook de media die de burger in toenemende mate zelf
inzet; om zichzelf te beveiligen, om een mening te verkondigen of om
anderen deelgenoot te maken van hun beeld van de veiligheid en de poli-
tie. Hieronder vallen de ingezonden brief aan de krant, de telefoon ten
behoeve van de phone-in radioshows en het lanceren van gerichte protest-
acties via internet tegen uiteenlopende instellingen. En natuurlijk, ook de
komst van de digitale camera en de fotograferende telefoon vergroten de
mogelijkheid van de burger om de politie te helpen door snapshots aan te
leveren van ongelukken en misdrijven.Tegelijkertijd betekent de alomte-
genwoordigheid van dergelijke technologische snufjes dat ook het hande-
len van de politie op beeld en geluid kan worden vastgelegd.

Deze explosie van communicatiemogelijkheden heeft de politie steeds
meer het gevoel gegeven in ‘een glazen huis’ te moeten opereren. En de
commercialisering van de media, met de bijbehorende versterking van de
concurrentie, heeft de ontwikkeling naar een incidentencultuur, waar niet
zelden de politie bij betrokken is, versterkt in zowel positieve als negatieve
zin.

Voordat we overgaan tot het bespreken van de gevolgen van de
huidige 24-uurs mediawereld voor de politie en de plaats van het feno-
meen ‘hype’ en ‘schandaal’ of gewoon ‘incident’ waarover de publieke
opinie plotseling gaat hyperventileren, is het noodzakelijk kort de invloed
van de fictie op het beeld van politie en misdaad aan de orde te stellen.

Ook hier is het de vraag of de politie meer voordeel of nadeel onder-
vindt van de fictieve programma’s op tv waarin de politie een prominente
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rol speelt. Datzelfde geldt voor de literatuur en lectuur over moordenaars,
politie en detectives. En of we überhaupt nog het onderscheid kunnen
maken tussen mediaproducties die ‘de feiten’ weergeven, en die welke
geheel gebaseerd zijn op fictionalisering – met alle bijbehorende dramati-
sering en stereotypering van dien. De komst van de reality-televisie luidde
een kentering in. In tegenstelling tot de van oudsher pure fictie over de
politie in series op tv, moest reality-tv verhelderend inzicht verschaffen in
‘de werkelijkheid’ van het politiewerk en zo het imago van de politie
verbeteren. De reality-tv wordt door de politie onmiskenbaar gebruikt als
een pr-middel. Tussen pure fictie en reality in de mediawerkelijkheid zijn
allerlei gradaties gekomen, zodat het soms tamelijk onduidelijk is gewor-
den of sprake is van het een of het ander.

In Nederland is naar deze verwevenheid, naar dit onontwarbare
kluwen van alle mogelijke mediavormen die de politie als onderwerp
hebben, nog nauwelijks onderzoek gedaan. In het navolgende baseren we
ons vooral op buitenlandse literatuur, op de mediaontwikkelingen in
Nederland van de afgelopen decennia en op de vele gesprekken die we
hierover hebben gevoerd met de gesprekspartners.

In het buitenland, met name in Groot-Brittannië en Amerika, staan
twee onderwerpen met betrekking tot de politie centraal. Ten eerste, ‘wie
bepaalt de agenda’, en ten tweede de invloed van feiten en fictie op het
totaalbeeld van de politie. De ondertitel van het boek van Frank Leishman
en Paul Mason over Policing and the Media (2003) spreekt in dit verband
boekdelen: ‘Facts, fictions and factions’. Het woord faction is uitgevonden
om aan te geven dat er naast feiten en fictie een derde categorie is
ontstaan die elementen van beide in zich draagt, en niet minder verstrek-
kende gevolgen heeft voor onze blik op ‘de werkelijkheid’. De opkomst
van faction bewijst hoe waar de woorden van de Britse wetenschapper R.
Dyer in 1993 waren toen hij schreef: “De werkelijkheid is altijd uitgebrei-
der en ingewikkelder dan welk systeem van verbeelding ook maar kan
omvatten. En we voelen altijd aan dat dit zo is: de verbeelding ‘vangt’ de
werkelijkheid nooit. En dat is waarom de mensheid zo veel verschillende
manieren heeft geproduceerd om die wel te vangen.”3

In fictie kan geen sprake zijn van een neutrale, objectieve verbeelding
van de politie.Vandaar dat noties als ‘de werkelijkheid’ en ‘authenticiteit’
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betrekkelijk zijn. We kunnen wel besluiten dat dit setje verbeeldingen waar
is, of dat dit setje meer als waarheid overkomt dan een ander setje verbeel-
dingen. Maar elke beoordeling van fictieverhalen over de politie heeft de
kennis en ervaring van de kijker of lezer met de politie als uitgangspunt.
Het is dus zeer waarschijnlijk dat de voorgeschotelde beelden aangevuld
worden met informatie die men al had uit kranten, televisie, radio, film en
internet, of van horen zeggen. We kunnen veronderstellen dat de behoefte
om ‘het halfgevormde beeld af te maken’ ertoe leidt dat het publiek ertoe
neigt om de dramaturgische onderdelen van faction die buiten de eigen
ervaring liggen, voor waarheid aan te nemen. Daarom zijn en blijven de
persoonlijke ervaringen van het publiek met de politie cruciaal voor de
brede beeldvorming over haar.

Ondanks alle ontwikkelingen die er in de afgelopen decennia toe
hebben geleid dat de grenzen tussen genres, maar ook de grenzen tussen
politie en misdadigers vervaagden, zou de conclusie dat we inmiddels in
een totaal gefictionaliseerde, virtuele en immorele mediawereld leven, de
verkeerde zijn. Want er is één grote constante: de publieke fascinatie met
misdaad, opsporing en vergelding. Deze fascinatie was, is en blijft het
echte hart van de populaire cultuur. De groeiende fascinatie gaat de afge-
lopen jaren echter hand in hand met de toenemende, bijna onverzadigbare
vraag naar politiediensten om de veiligheid te vergroten. De vraag is of er
een verband bestaat tussen de almaar toenemende populariteit van de
fictie en faction over de politie, en het almaar toenemende gevoel van
onveiligheid en roep om meer en sneller te hulp schietende politie. Ook
hier is de afstand tussen harde fysieke werkelijkheid over veiligheid en het
door de media geconstrueerde beeld van de werkelijkheid cruciaal.

4.4 Politie in fictie

De belangstelling voor misdaad en de bestrijding en bestraffing ervan is
van alle tijden. Ze raken de gevoeligste snaren die we in ons hebben, want
die zijn verbonden met onze existentiële behoefte aan fysieke veiligheid.
En niet minder met ons verlangen zelf wetten te overtreden en te doen
waar we zin in hebben, hoe verboden dat ook is. De politie is de zicht-
baarste scheidsrechter van goed en kwaad.

De politie als mystieke, heroïsche organisatie stamt uit de negentiende
eeuw, net als de fascinatie voor politie en misdaad. Op het gebied van
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geschreven fictie waren tegen het einde van de twintigste eeuw in het
Westen precies dezelfde genres het populairst als aan het begin ervan: de
detectives en romantische ‘vrouwenboeken’.4 Na de Tweede Wereldoorlog
heeft de komst van de televisie beide genres – detective- en politieseries,
soaps en dramaseries – tot de populairste genres gemaakt die het medium
rijk is (naast sport en quizzen). In vergelijking met het buitenland is in
Nederland de opmars van zelfgemaakte tv-genres als de genoemde zeer laat
begonnen. Dit was deels het gevolg van de dominantie van goedkope
buitenlandse importseries uit Amerika en Engeland. Deels is de grote
vertraging waarmee Nederlandse tv-producties over politie, misdaad en
rechtbank op televisie verschenen, ook toe te schrijven aan het politiek-
mentale klimaat na de jaren zestig, waarin de politie meer en meer als
‘instrument van de verkeerde macht’ werd gezien.Tegelijk heerste een
afkeer van geweld en seks op tv, uit angst voor zedelijk bederf en navolging.
De rel over de eerste ontblote borst – van Phil Bloom, in een uitzending
van Hoepla in 1967 – was hiervoor even exemplarisch als de vragen die een
paar jaar later in de Tweede Kamer werden gesteld over het gebruik van
geweld door hoofdrolspeler Rutger Hauer in de populaire jeugdserie Floris.

Deze morele en politieke afkeer van gedramatiseerde aandacht voor de
Nederlandse politie was in overeenstemming met de opvatting die domi-
nant werd in de criminologie gedurende de jaren die volgden, waarin de
dader vooral als ‘mens’ gezien werd of zelfs als ‘slachtoffer van de maat-
schappij’. Het idee was ontleend aan de ‘antipsychiatrie’, die was opgeko-
men in de jaren zestig. In het strafrecht verschoof de aandacht naar de
begeleiding, genezing en reclassering van de dader, met als doel een zo
snel mogelijke terugkeer in de maatschappij. In deze opvatting was er
voor de traditionele elementen uit het strafrecht – zoals vergelding en
verwijdering van de dader uit de maatschappij – weinig ruimte.Voor de
belangen van de slachtoffers van misdaden zoals geweld was nog minder
aandacht.

Op de Nederlandse televisie was nauwelijks enige politie- of misdaad-
serie van eigen bodem te zien. Een bewerking van Maigret was in de jaren
zestig zo’n beetje de enige Nederlandstalige productie. Natuurlijk was er
wel misdaad in die jaren. Maar die was veelal niet te vergelijken met die
van de tijd vanaf de jaren tachtig met zijn georganiseerde misdaadbendes
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en later steeds meer grensoverschrijdende criminele organisaties. Maar in
de belevingswereld van de doorsnee-Nederlander, op straat lopend of voor
de televisie zittend, was Nederland tot in de jaren tachtig in crimineel
opzicht een tamelijk braaf en suf land. Op televisie was, na de sport, het
familievertier het populairst. Swiebertje en Dorus, Mies Bouman en Willem
Duys, cabaret, Zeskamp en veel hoogstaand familiedrama. Het harde nieuws
over de schaduwzijden van de wereld kwam van actualiteitenrubrieken als
Brandpunt en Achter het Nieuws, en die berichtten veelal over geweld in verre
oorden als Biafra en Vietnam.

De zeer populaire series over politie, misdaad en geweld kwamen tot
in de jaren negentig nagenoeg alle uit het buitenland. Het waren simpele
good guys-bad guys-series als Bonanza, scherpe rechtbankseries als Perry Mason, of
programma’s waarin humor en spanning de boventoon vierden, inclusief
enkele tot science fiction omgetoverde cartoons. De Wrekers, The Fugitive, The Saint,
Batman, De Dief van Washington, en uit Duitsland hitseries als Derrick en Der Alte.
Amerikaanse actieseries als Starsky & Hutch en The A-Team, vanaf eind jaren
zeventig, hadden maar weinig met het politiewerk van doen. Hier ging het
eerder om privédetectives of vrijbuiters die de politie eerder dwars zaten
dan met haar meewerkten. En McCloud was een karikaturale omvorming
van de cowboyserie tot politieserie.

Nederlandse politiemensen die terugkijken op de drie, vier decennia
na 1945, zoals Jan Postma, spreken over die tijd in termen als de ‘gouden
jaren’ van de misdaadbestrijding. De politie had volgens hem vaste greep
op de onderwereld; loste procentueel meer misdaden op dan nu. En het
ging er tussen politie en penose “gemoedelijker en ‘ethischer’ aan toe dan
tegenwoordig. (…) De klassieke rechercheur kon tijdens die gouden jaren
bij de aanhouding meestentijds volstaan met een subtiel tikje op de schou-
der van de verdachte en het vriendelijke verzoek: ‘Je bent de sigaar Bram.
Ga je effe mee naar het bureau?’”5 De beroemde brandkastkrakers uit die
tijd, zoals De Muis en Age M., worden door hem beschreven als char-
mante, geweldloze, maar buitengewoon slimme ‘zware jongens’. Een
agente zou zelfs zo verliefd op Age M. zijn geworden dat zij hem tijdelijk
onderdak bood toen de recherche jacht op hem maakte.6

In dit geromantiseerde beeld van die jaren vijftig tot en met zeventig
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passen de tv-programma’s op de Nederlandse televisie echter zeer goed.
De actieseries die de NCRV en KRO wel op de buis brachten, en waarin de
politie vaak een hoofdrol speelde, hadden toch nog altijd een hoog
Swiebertje-gehalte. Deze programma’s kwamen tot stand in gemoedelijke
samenwerking met de politie. Zo schreef rechercheur Jan Postma zelf mee
aan de scripts, speelde zelfs mee in sommige afleveringen, en bracht dan
zijn tot politiehond getrainde bouvier Centho mee.7

Pas in de jaren tachtig verscheen er naast alle Hollywood-glamour-
series zoals Dallas en Dynasty, en de sf-serie The Hulk, de eerste Amerikaanse
tv-serie op de buis die het politieleven in zo realistisch mogelijke taferelen
trachtte neer te zetten: Hill Street Blues. Deze serie relativeerde de glamour,
liet zien dat het politiewerk niet altijd spannend is en vooral hoe hard het
politieleven kan zijn voor de agenten zelf, en niet te vergeten hun partners.
Het was relatiedrama van de eerste orde en populair als geen ander.
Hiermee belandde de Nederlandse tv-kijker – ondanks al die buitenlandse
series die de weg hadden geplaveid – toch min of meer van de ene op de
andere dag van de wereld van Swiebertje in de keiharde wereld van de groot-
stedelijke werkelijkheid waar onveiligheid en gecompliceerd politieoptre-
den centraal stonden.

Maar die werkelijkheid werd nog lange tijd gerelateerd aan Amerika,
niet aan Nederland. Hier bleef de ontwikkeling van de georganiseerde
criminaliteit voor het publiek geheel buiten beeld. Dit verklaart de schok
die de onthullingen hierover door journalisten als Bart Middelburg eind
jaren tachtig teweeg brachten. Ze kregen dan ook veel aandacht van poli-
tiek en media.Tegelijk ontstond bij de media het besef dat hun wantrou-
wen niet tegen de politie als zodanig, maar tegen corruptie, discriminatie,
seksuele intimidatie of overdreven geweldpleging door leden van de korp-
sen gericht moest worden.

Met dit ontnuchterende besef over de Amerikanisering van de samen-
leving kwam er begin jaren negentig een einde aan de koestering van de
misdadiger. De samenleving – en schoorvoetend de media – begon zich te
realiseren dat de politie een cruciale rol vervulde in het functioneren van
de samenleving.

deel III De politie en de media

154 Politie en media

7 Ibidem, p. 169 e.v.



4.5 Opsporing Verzocht

Het is, gezien vanuit het klimaat van de jaren zestig tot tachtig, geen
wonder dat pogingen van de politie om de televisie in te schakelen bij het
opsporen van verdachten bijna louter kritiek ontmoetten in veel media en
de politieke wereld. De incidentele uitzendingen van Politiebericht – “De
politie vraagt uw aandacht voor het volgende....” – na het Journaal waren
weliswaar een bekend fenomeen geworden, maar het verzoek om mede-
werking van de burgers bij de opsporing werd op zo’n zakelijke en
ernstige wijze geuit dat veel kijkers opschrokken van het feit dat er blijk-
baar iets ergs was gebeurd.Te meer daar in bijna geen enkele landelijke
krant, afgezien van De Telegraaf, en in geen enkel tv-programma veel
aandacht werd besteed aan kleine of grote criminaliteit.

Het AVRO-programma Opsporing Verzocht werd, in navolging van het zeer
populaire Duitse programma Aktenzeichen XY Ungelöst, voor het eerst uitge-
zonden in 1982. Het toonde veel beelden en gegevens, maar ook recon-
structies van misdrijven waarbij de hulp van de burger werd gezocht om
ze op te lossen. De kritiek op dit programma was heftig, van de kant van
de sociale advocatuur (de Coornhert Liga) en de reclassering, via het tijd-
schrift KRI. Deze kritiek vond via kranten, tijdschriften, en VARA-program-
ma’s als Sonja, een weg naar het brede publiek. Aansluitend werden er
vragen over gesteld in de Tweede Kamer.

De reclassering tekende diverse bezwaren aan. Het programma zou
stereotypering van criminelen en criminaliteit in de hand werken. Er zou
te veel aandacht worden geschonken aan ernstige misdrijven.
Verontwaardigd constateerde de reclassering een unicum in Nederland dat
op de televisie foto’s van een ontvluchte gedetineerde werden vertoond.8

Over de diverse soorten tv-programma’s die de politie initieerde of
waaraan zij haar medewerking verleende ten behoeve van opsporing of
imago, komen we in een later hoofdstuk uitvoeriger te spreken. Hier is
van belang dat de kritiek neerkwam op drie hoofdpunten: het programma
zou ‘heksenjachten’ aanmoedigen, het zou angstgevoelens versterken en
inspelen op sensatielust. Deze kritiek zou begin jaren negentig pas
verstommen. Dit gebeurde op een moment dat de kijk- en waarderingscij-
fers terugliepen – de komst van de commerciële zender RTL 4 werd hier-
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mee in verband gebracht – maar de opsporingsresultaten ook. Mede door
het laatste daalde ook de interesse van de politie in deze ‘tv-hulp’.9

De snelle veranderingen sinds het begin van de jaren negentig laten
zich onder andere aflezen aan het huidige succes van Opsporing Verzocht, dat
tegenwoordig elke week 1 tot 1,5 miljoen kijkers trekt. En nog meer aan
het gehele televisieaanbod op het terrein van politie, misdaad, geweld en
rechtspraak. Na de decennialange verwaarlozing van deze onderwerpen
heeft de Nederlandse televisie de afgelopen tien jaar een inhaalslag
gemaakt, op een zodanige manier dat de verschillen met bijvoorbeeld de
Amerikaanse televisie minimaal zijn geworden. Er zijn vele Nederlandse
politieseries verschenen – Baantjer, BlauwBlauw, Spangen – en ook dramaseries
die zich niet langer rond de familie maar rond de rechtbank afspelen –
zoals Pleidooi.

Het aantal binnenlandse en buitenlandse programma’s dat de politie
en de advocatuur tot onderwerp heeft is schier eindeloos geworden, en de
genres – fictie, reality, relatiedrama en reconstructie – lopen zo sterk door
elkaar heen, dat de neiging groot is te betwijfelen of de kijker nog altijd
haarscherp kan onderscheiden wat werkelijkheid en wat fictie is. In elk
geval volgen de programma’s van de verschillende genres elkaar in snel
tempo op, ook op een en dezelfde avond. Om een voorbeeld te geven
waar een kijker anno 2004 op een gemiddelde tv-avond al schakelend
naar kan kijken, volgt hier een mogelijk avondje tv-kijken, op basis van het
tv-overzicht uit NRC Handelsblad van maandag 16 februari 2004:

RTL5: 18.20-19.20, Hill Street Blues
Ned 1: 19.30-20.00, Opsporing Verzocht I
Net 5: 20.00-20.30, Detectives
Ned 3: 20.30-21.00, Terug op de werkvloer. Korpschef Peter Vogelzang van het

politiekorps regio Utrecht gaat als agent aan het werk en wordt
geconfronteerd met een zelfmoordpoging, een dronkelap en een
wildplasser

Ned 1: 20.00-22.30, Opsporing Verzocht II
SBS6: 22.15-22.30, Spectaculaire achtervolgingen
SBS6: 22.30-22.50, Hart van Nederland
Yorin: 22.30-23.00, Wielklem & Co
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Volgens een Amerikaans onderzoek uit 1997 had slechts één op de vijf
Amerikanen van 12 jaar of ouder face to face-contact gehad met de politie.
Maar met tv-geweld des te meer: “Het typische Amerikaanse kind wordt
blootgesteld aan gemiddeld 27 uur tv per week. Dat typische kind zal
8.000 moorden en meer dan 100.000 gewelddaden hebben gezien voor
het van de basisschool af is. Als het 18 jaar is, zal die zelfde teenager
200.000 gewelddaden hebben gezien op tv, inclusief 40.000 moorden.”10

In de afgelopen jaren wordt de fascinatie met politie, misdaad en
geweld door de televisie dus overvloedig bediend met alle mogelijke
programma’s, in alle soorten en maten.Van discussieprogramma’s tot
gedramatiseerde reconstructies waarin het accent vooral ligt op het vertel-
len van het gruwelijke verhaal zelf. Het mededogen met de dader mag in
de afgelopen vijftien jaar zijn verruild voor het mededogen met het
slachtoffer, in de feitelijke berichtgeving in krant, tijdschrift of op televisie
zowel als de fictie, en alles daartussen in, is de aloude koers van terughou-
dendheid bij het geven van details verruild voor een zo expliciet mogelijke
schildering van het gebeurde.

Een voorbeeld uit De Telegraaf volstaat om de enorme veranderingen in
zowel de misdaad als in de berichtgeving erover te illustreren. Het
volgende citaat kan tevens iets zeggen over het aloude en onopgeloste
debat over de invloed van fictie en non-fictie op het handelen van de
mens. Het grote rechtbankverslag op pagina 7 van De Telegraaf op 28 febru-
ari 2004 heeft als vette kop:

‘Slachter Kinkerstraat’ wilde politie gunst doen
Amsterdam, zaterdag. De politie mocht wel blij zijn, zei Willem S. (22) trots, dat hij ‘de
wereld had verlost van een kankerpedofiel’ toen hij zich als moordenaar kwam melden.
Zelf was hij ‘in de zevende hemel’ na een urenlange bloedige marteling die hij de 64-jarige
Hans Kollenbrandt in diens woning aan de Amsterdamse Kinkerstraat had laten ondergaan,
voordat hij hem uiteindelijk de hals had doorgesneden.
Toen hij had aangebeld had hij zich geïntroduceerd met:‘Hier is de prins op het witte
paard!’
Na wat biertjes en een seksfilm hield hij Hans voor:‘’t Zal je maar gebeuren dat je
vermoord wordt’. En prompt ontpopte hij zich als de grenzeloos wrede slachter van de
Kinkerstraat: hij zette zijn slachtoffer met geweld voor diens computer en dwong hem, snij-
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dend en prikkend met zijn dolk, pedo-plaatjes te voorschijn te klikken. S. voelde zich op dat
moment ‘supermachtig, heel fijn’. Bijna net alsof hij aan zijn gerief kwam.
Toen Hans probeerde te vluchten, prikte hij hem achter zijn oor om de halsspier uit te
schakelen. In psychologische thrillers had hij gelezen hoe dat moest.
De nu half verlamde man moest toen weer plaatjes kijken en zich daarbij bevredigen
terwijl zijn beul over hem heen urineerde en hem hard in zijn neus beet.Willem wilde
hem ook nog zijn penis afsnijden.‘Maar daar ben ik niet aan toegekomen’. Hij sneed de
pezen in Hans’ armen door, daarna ook de biceps, links en rechts.Voor de gruwelijke finale
trok hij het hoofd van de hulpeloze, verminkte man maximaal achterover. De dolk ging tot
op de halswervels.Willem hield hem vast tot hij dood was, en lachte’.

Het artikel gaat verder over de rechtszaak, en over de eis van 8 jaar, maar
hier is van belang dat in dit artikel elementen te vinden zijn van datgene
dat Cassandra’s voeding geeft voor hun waarschuwingen over de verwor-
ding van de moraal in de huidige commerciële mediacultuur: de aard van
de daad zelf, de verklaarde invloed van de fictie op de daad én de onge-
kend plastische beschrijving ervan in de krant.

Dat ontvoering, soms inclusief verminking of moord, in Nederland
niet uitzonderlijk meer is sinds de jaren tachtig – Freddy Heineken,
Gerrit-Jan Heijn,Toos van der Valk, Hansje Boonstra – wisten we al. En
ook dat misdrijven als ontvoering, verkrachting van en moord op gewone
mensen sinds de jaren negentig bijna aan de orde van de dag waren. Maar
over al deze zaken werd terughoudend bericht. En al deze zaken hadden,
hoe erg ook, toch minder het karakter van Tales of ordinary madness van wrede
wraakzucht en pure genotzucht. In toenemende mate wordt deze terug-
houdendheid verlaten. De beelden die burgers zien in fictie en faction zijn
vele malen gruwelijker dan de beelden over de werkelijkheid. De beelden
over de werkelijkheid lijken te moeten concurreren met fictie. Om nog
enig effect te sorteren moeten dan ook de beelden van de fysieke werke-
lijkheid explicieter, duidelijker en opener worden.Terughoudendheid is
dan geen optie meer.

4.6 Effecten van fictie en non-fictie op de perceptie van de politie

Welke invloeden hebben fictie en non-fictie op het beeld dat de burger
van de politie heeft? Er is een heel scala van invloeden te noemen die dat
beeld zouden kunnen bepalen:
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• de eigen persoonlijke ervaring van contacten met de politie;
• de ‘geleende ervaring’ van vertrouwde naasten met de politie;
• geruchten of borrelpraat en mond-tot-mondreclame;
• de eigen waarneming van politieoptreden op straat;
• nieuwsfeiten en opinies die door vertrouwde media (eigen krant,

Teletekst, NOS Journaal, RTL Nieuws, actualiteitenrubrieken) gebracht
worden;

• feiten en opinies die via deze media door derden worden verkondigd,
zoals politici, advocaten, slachtoffers, activisten e.d.;

• foto’s en bewegende beelden die de media gebruiken;
• voorlichtingsmateriaal van de politie;
• pr-activiteiten van de politie;
• non-fictieboeken over de politie of misdaad;
• fictieboeken over de politie en misdaad;
• documentaires over bepaalde zaken als moord en ontvoering;
• reality-series over het leven en handelen van de politie;
• reconstructies van moorden, en de rechtszaken die eventueel erop volg-

den;
• talkshows waarin de politie ter sprake komt;
• fictieseries op tv, zoals detectives;
• films op tv (in bioscoop of op video) over misdadigers en politie
• computerspelletjes;
• websites van de politie.

Dit is een breed spectrum aan mogelijke invloeden, waarbij misschien wel
de belangrijkste niet genoemd zijn, te weten: de persoon zelf (aanleg en
karakter), zijn of haar politieke voorkeur, levensovertuiging, leeftijd,
welstandsklasse, werk en woonplek. Bronnen voor antwoorden op de
vraag naar het belang van al deze factoren worden in Nederland slechts
gevormd door de Politiemonitor, die bij burgers periodiek informeert naar
zaken als waardering van de politie, klachten over de politie en gevoelens
van veiligheid of onveiligheid. Uit analyses van dit soort informatie blijkt
bijvoorbeeld dat hoog opgeleiden zich veiliger voelen dan laag opgelei-
den.11

Als het gaat om bredere conclusies over bijvoorbeeld de verhouding in
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invloed tussen fictie en non-fictie op de ideeën over de politie, moeten we
onze steun zoeken in buitenlands onderzoek. Uit het onderzoek dat de
Britse wetenschapper M. Gillespie deed aan de hand van respondenten,
kwam het volgende naar voren. De ondervraagden waren het erover eens
dat de media een belangrijke bron van kennis waren als het ging om het
rechtssysteem, maar er bleken grote verschillen te bestaan ten aanzien van
kennis en begrip van het rechtssysteem. De meeste ondervraagden verzet-
ten zich tegen de stelling dat de media hun mening sterk beïnvloeden. Uit
discussies bleek echter dat in elk geval een deel van de bestaande ideeën
afkomstig waren van de media. De meeste kennis over strafzaken bleek
afkomstig uit soaps. De mening en houding tegenover criminaliteit waren
voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de scenario’s in soaps.
Gillespie’s conclusie was tweeërlei: de ondervraagden gaven aan dat televi-
sie een belangrijk medium vormde voor het betrekken van hun informa-
tie. Maar hun uiteindelijke mening hing sterk af van hun persoonlijke
ervaringen en hun wereldbeeld.12

Een ander onderzoek, van de Brit Kenneth Dowler, voerde de analyse
een stap verder. Om de opvattingen over de effectiviteit van de politie te
verklaren verdeelde hij de ondervraagden in twee groepen: een die
bestond uit personen die in de twee jaar ervoor contact had gehad met de
politie, en een waarvoor dat niet gold. Een van Dowlers conclusies was dat
mensen zónder contact met de politie nauwelijks ontvankelijk waren voor
media-invloed. Bij de groep die wél contact had gehad met de politie was
duidelijk een negatieve houding ten opzichte van de politie te bespeuren
tijdens het kijken naar tv-drama. In het algemeen is er volgens Dowler
geen significante relatie tussen het regelmatig kijken naar gedramatiseerde
criminaliteit en opvattingen over de effectiviteit van de politie.
Belangrijker variabelen voor die opvattingen acht hij: de buurt (17,4%),
de leeftijd (14,8%), de angst voor criminaliteit (12,6%), een hoog inko-
men (10,3%) en ras (9,4%).13

De niet-beantwoorde vraag is waar de angst voor criminaliteit door
wordt bepaald.Tot enkele jaren geleden kregen mensen die zeiden dat ‘het
tegenwoordig zoveel onveiliger is dan vroeger’ niet zelden te horen dat ze
dan een ander ochtendblad moesten lezen. Dit zou kunnen kloppen, want
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diverse onderzoeken wijzen uit dat circa driekwart van ondervraagden de
massamedia noemt als belangrijkste bron van kennis over criminaliteit.14

Maar uit bovenstaande onderzoeken blijkt dat bij doorvragen de eigen
ervaring of het eigen wereldbeeld toch van doorslaggevender belang is.

Overige invloeden op het gevoel van (on)veiligheid zijn tamelijk
bekend, maar niet onomstreden. Ouderen zijn banger dan jongeren,
hoewel jongeren meer kans hebben om het slachtoffer van criminaliteit te
worden. Wanneer in de directe omgeving de criminaliteit sterk stijgt en er
willekeurige slachtoffers vallen, terwijl de berichtgeving erover sensatio-
neel is, neemt de angst voor criminaliteit sterk toe. Omgekeerd treedt er
juist een angstverlagend effect op als die sensationele misdaad elders
plaatsvindt: dan wordt de eigen omgeving als veiliger ervaren.15 Dit werkt
natuurlijk alleen als de burger zich op geen enkele manier kan identifice-
ren met het gebeurde ver weg. De meeste gevallen van demonstraties
tegen ‘zinloos geweld’ laten zien dat, in de jaren negentig althans, de
geografische afstand weinig effect had op de verontwaardiging over een
misdrijf. De conclusie hierover moet zijn dat de kring die burgers als ‘de
eigen omgeving’ beschouwen, sterk kan variëren. Het kan gelden voor
verre oorden, als Vietnam of Israël, tot plekken in afgelegen gebieden in
Nederland – Leeuwarden,Venlo – en de eigen wijk.

De algemene conclusie is dat alleen al de overstelpende hoeveelheid
misdaad en politie op televisie en film het onwaarschijnlijk maakt dat deze
op geen enkele manier invloed zouden hebben. Misdaad en misdaadbe-
strijding zijn het populairste genre op tv en in de bioscoop. Refererend
aan die invloed hebben diverse onderzoekers het over het ‘derde persoon-
effect’: mensen geloven dat anderen meer vatbaar zijn voor negatieve
beïnvloeding door de massamedia dan zij zelf.16 De hoop en angst van
mensen wordt beïnvloed door wat ze denken te weten, en dat is gebaseerd
op bewijzen die ze vertrouwen. Die bewijzen zijn zowel afkomstig uit de
wereld van de media, als uit het geheel van de eigen, persoonlijke erva-
ring, of die van vertrouwde naasten.Voor de politie is het cruciaal om dat
te beseffen.Voorlichting en public relations zijn, met deze wetenschap in het
achterhoofd, slechts van beperkte waarde.
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4.7 Het effect van fictie op de politie zelf

Uit de door ons uitgevoerde enquête onder politiewoordvoerders komt
naar voren dat zij van mening zijn dat fictieseries over de politie op televi-
sie een vertekend beeld geven van de werkelijkheid van het politieleven en
van de rechtspraak. En dat is moeilijk te ontkennen.Tv-agenten worden
neergezet als supermensen die in ieder geval hun zaak binnen drie kwar-
tier oplossen.Vingerafdrukken leiden vrijwel meteen naar de dader, of de
rechercheur beleeft tijdens een moment van impasse een telepathische
ervaring en vindt de clue en dader alsnog. Op tv is er nooit een dood
moment, en heeft alles een functie.

In werkelijkheid bestaat een zaak – na de eerste, bijna altijd onvoor-
spelbare actie – voornamelijk uit dode momenten, is er veel papierwerk,
en worden de meeste misdaden niet opgelost. Dat Nederlandse politie-
woordvoerders spreken van vertekening ligt voor de hand, daar de meeste
series Amerikaans of Brits zijn en dus als gevolg kunnen hebben dat kijkers
denken dat het Nederlandse rechtssysteem hetzelfde werkt (‘Ik wil mijn
advocaat bellen!’).

Desondanks kijken politiemensen zelf graag naar de fictieve weder-
vaardigheden van hun collega’s in binnen- en buitenland. Bekend is dat
deze series niet zelden leiden tot running gags of veelgebezigde uitdrukkin-
gen bij agenten onder elkaar, ‘backstage’ dus, of buiten gehoor van het
publiek. In Amerika is Clint Eastwood als Dirty Harry het stereotiepe
symbool voor veel agenten. Een van zijn klassieke uitspraken in Dirty Harry:
“Go ahead punk, make my day!” is een veel gebezigde uitroep onder
agenten. In Duitsland luidt de standaardopmerking als ze op pad moeten:
“Harry, fahr’ schon mal den Wagen vor!”, uit de Krimi Derrick. Tijdens ons
onderzoek hoorden we Nederlandse agenten en voorlichters zeggen:
“Derrick wordt volgende week niet uitgezonden. Dan zijn ze bezig alle
papieren in te vullen.” Hoe vertekenend ook, nagenoeg alle gesprekspart-
ners haalden de schouders op over de fictieprogramma’s. In bijna dezelfde
woorden die Jelle Kuiper sprak over Baantjer: “Daar zijn wij veel te nuchter
voor.”17

Veldonderzoek van de Amerikaanse onderzoeker David Perlmutter laat
echter zien dat de agenten met wie hij optrok wel degelijk waarde hech-
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ten aan de perceptie bij het publiek van hun persoon en functioneren. Die
is zelfs van invloed op hun zelfbeeld. “Een agent te zijn, dat donkere
uniform te dragen, die badge en dat wapen, betekent voor hen de concur-
rentie aangaan met hun tegenspeler op het scherm.”18 In Perlmutters ogen
stelt de mediapresentatie van ‘de agent’ de agent in staat om niet alleen in
termen van interactie via persoonlijke ervaring over zijn eigen leven te
denken, maar ook in termen van hoe andere mensen hem zien. Ze hebben
dus een sociale rol, die deels door de media bepaald wordt, deels door de
eigen vrije wil, en deels door de wil van anderen door hen op een
bepaalde manier te zien. De agenten die hij sprak, toonden zich zowel
negatief als positief over bepaalde aspecten van de mediaversie van het
politiewerk. Hoewel zij positief opgewonden kunnen raken van de onver-
moeibare waaghalzerij van de tv-agentheld, vormt de onmogelijkheid om
aan deze stereotypering te voldoen tegelijk de basis voor mogelijke teleur-
stelling bij de slachtoffers en omstanders op het straattoneel.

Want, “Dirty Harry is wat de mensen onthouden”, zoals een agent het
algemene gevoelen in zijn korps verwoordde.19 Dit beeld, van de agent-als-
redder, als afdwinger van gerechtigheid en als anti-procedurele loner, is
precies het soort voorstelling dat de politie denkt dat ‘het gewone publiek’
erop nahoudt over de politie.Volgens Perlmutter beïnvloedt dit beeld de
houding en het gedrag van de Amerikaanse politieagent.Volgens hem
gaven de agenten niet de televisie de schuld van de verbittering die ze
soms in grote mate voelden, maar ze zagen tv wel als de belangrijkste
verdachte bij het neerhalen van de waarde van hun werk.20

Agenten denken dat de massamedia onaangename druk uitoefenen op
hun praten en gedrag in het openbaar. Ze houden er ten opzichte van de
media een tweeslachtige houding op na: soms geven ze af op het stereo-
type beeld dat deze verspreiden, soms lijken ze de mediabeelden te ideali-
seren. “Publiekelijk voelen ze de noodzaak hun rol enigszins aan te passen
aan de verwachtingen van het publiek: dat het in zijn verwachtingen
teleurgesteld wordt als ze hier niet in slagen is evident. Privé lijken ze te
wensen dat hun eigen leven meer leek op dat van die agenten op tv: meer
actie, minder papierwerk, groter respect van het publiek, zaken die gemak-
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kelijker en sneller worden opgelost, etc. Tenslotte, als ze beelden voor zich-
zelf uitzoeken, verwerpen ze de stereotyperingen waar ze zich mee identi-
ficeren niet. Eerder willen ze zichzelf ook zo zien en willen ze anderen
aanmoedigen hen te zien in heroïsche situaties en in van actie verzadigd
gedrag.”21

Maar al met al concludeert ook Perlmutter dat de precieze invloed van
de mediafictie op de agenten zelf bijna niet te meten is. En wat betreft één
belangrijk aspect begrijpt het publiek, van welke beelden ook voorzien,
toch niet precies wat de agenten met elkaar delen. Dat is, behalve de soli-
dariteit en het nut van hun werk, het gevoel ‘op de plek zelf te zijn’ – being
there – alleen met het slachtoffer, en soms met de dader.

Gegevens als misdaad, straf en politiewerk zijn in Nederland veel later
dan elders tot het hart van de populaire cultuur gaan behoren. Er is geen
enkele reden te veronderstellen dat dit in de nabije toekomst zal verande-
ren. Er is de afgelopen jaren een onverzadigbare vraag naar ‘politie-
diensten’, zowel in de werkelijkheid als in de media. In een volgend
hoofdstuk komen we op de rol van reality-televisie en dramaseries in het
communicatiebeleid van de politie terug.

Informatie, emotie en onmiddellijkheid lijken in onze ‘mediademocra-
tie’ de driving forces geworden. Soundbites, spin doctoring, sensatie en beroemdhe-
den zijn belangrijke aspecten geworden van de media-industrie. De gren-
zen tussen feitelijk nieuws, gedramatiseerd nieuws of documentaire,
reconstructies en reality-tv zijn vervaagd.Tegelijkertijd zijn veel gefingeerde
verhaallijnen over politiezaken een stuk complexer en uitdagender gewor-
den dan het grotendeels voorspelbare Baantjer, en doorbreken ze stan-
daardconventies, stellen stereotyperingen aan de orde en houden zich
bezig met de controversiële, ethische kant van misdaad en het politiewe-
zen.Volgens sommige auteurs over dit onderwerp zijn het de afgelopen
jaren vaker de dramadocumentaires dan onderzoeksjournalistieke produc-
ties die voor een keerpunt zorgden in de publieke perceptie van onrecht.

Terwijl in de tweede helft van de twintigste eeuw morele zekerheid
het unique selling point was van de politiefictie, neigt die simpelheid tegen-
woordig bijna routinematig plaats te vinden in het domein van de infotain-
ment en de dramaproducties. En het is een belangrijke ontwikkeling van de
afgelopen tien jaar dat in het buitenland, maar ook in Nederland, steeds
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meer politiekorpsen ertoe overgingen hun medewerking te verlenen aan
diverse tv-series of documentaires. En dat belangrijke (oud-)politiemensen
hun medewerking verleenden aan het schrijven van het scenario of als
figurant optraden. Fictie en werkelijkheid zijn hierdoor nog dichter bij
elkaar gekomen.Voor de burgers is het er niet gemakkelijker op geworden
om tot een zinvol onderscheid te komen.

4.8 Moord in de krant

Misdaad en media beïnvloeden elkaar. Dat is de overtuiging die periodiek in
de media zelf opgeld doet, en ook in de politiek en wetenschap. De vraag
hoe die wederkerige beïnvloeding precies verloopt, is zelden overtuigend
beantwoord. Maar zeker in periodes waarin er sprake is van een gewelds-
explosie of een ‘media-explosie’ over een gepercipieerde sterke toename in
het geweld, laat de vraag in hoeverre krant, radio en televisie, en niet te
vergeten de bioscoopfilm en de videogames, tot imitatie van geweldsdaden
leiden, nooit lang op zich wachten. Dan klinkt steevast de oproep dat de
media aan banden gelegd moeten worden, al was het maar via zelfregule-
ring. Als het gaat om de mogelijke gevolgen van sensationele berichtgeving
over misdaden zijn er in tijden van mediaopwinding over bepaalde geweld-
plegingen altijd rapporten en studies die concluderen dat deze berichtgeving
schadelijk is voor de maatschappij, doordat de kans op imitatie erdoor
toeneemt.22 Ook de ministeries van Justitie en OCW laten in deze periodes
van maatschappelijke onrust niet zelden waarschuwende geluiden horen.23

Aangaande harde, feitelijke cijfers over het geweld in Nederland is
bekend dat deze erg afhankelijk zijn van de gebruikte onderzoeksmethode
en -criteria. Niettemin laten cijfers van het CBS zien dat het aantal gevallen
van moord en doodslag tussen 1900 en 1995, vooral vergeleken met de
jaren zeventig, sterk is toegenomen.24 Het aantal geweldsdelicten in zijn
algemeenheid is sinds 1950 eveneens sterk toegenomen, al blijft het
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percentage moord en doodslag van het totale aantal geweldsdelicten klein.
De stijging van het aantal veroordeelden per 100.000 inwoners nam sinds
de jaren zestig toe in de vier categorieën die het CBS in 1990 aanlegde:
moord/doodslag (inclusief pogingen), mishandelingen, zware mishande-
lingen en diefstal met geweld. De aantallen namen tussen 1950 en 1989
toe van 0,35 tot 2,49 voor moord en doodslag, van 1,23 tot 4,95 voor
zware mishandeling en van 0,50 tot 9,79 voor diefstal met geweld. Alleen
het aantal ‘gewone’ mishandelingen nam af, van 42,58 tot 29,47.25 Vanaf
de jaren negentig zijn er, als gevolg van een ruimere definitie van de term
geweld, nieuwe categorieën bijgekomen, zoals seksueel geweld.

Door criminologen werd meestal aangevoerd dat er altijd een bepaalde
vertekening optreedt ten aanzien van ‘de werkelijkheid’ van het geweld en
het beeld ervan in de media. Dan toonde men aan dat, bijvoorbeeld in
1978, 40 procent van de Nederlandse misdaadverslaggeving over gewelds-
misdrijven ging, terwijl deze feitelijk slechts 5 procent van de gere-
gistreerde criminaliteit uitmaakte.26 Hoe vertekenend ook, NIPO-enquêtes
wezen vanaf de jaren tachtig uit dat door een overgrote meerderheid van
de respondenten – in 1990 was dat 85,5 procent – de criminaliteit het
hoogste scoorde van alle genoemde maatschappelijke problemen.27

Criminaliteit werd in ieder geval vanaf de jaren tachtig ook door de
politiek als een toenemend maatschappelijk probleem gezien. Sinds 1984
werd er in de Troonrede vrijwel elk jaar melding van gemaakt. Enkele
voorbeelden:
• “De criminaliteit moet worden teruggedrongen” (1984);
• “Toenemende criminaliteit en het gevoel van onveiligheid stellen ons

voor grote problemen” (1985);
• “Om het tij van de toenemende criminaliteit te keren wordt van eenieder

een grote inspanning verwacht, ook van de samenleving zelf” (1986);
• “De omvang van de zware georganiseerde misdaad is (...) zorgwek-

kend” (1988);
• “De regering zal zich inspannen om (...) criminaliteit tegen te gaan”

(1990);

deel III De politie en de media

166 Politie en media

25 Franke (1991), p. 23; zie ook: Eijken (1994), p. 13.

26 Berghuis (1989), p.3-5.

27 Junger-Tas en Terlouw (1991).



• “Op het terrein van de bestrijding van de criminaliteit blijven extra
inspanningen nodig; in het bijzonder de agressieve criminaliteit baart
zorg” (1991).28

Over de rol van de media bij deze toenemende criminaliteit werd in deze
Troonredes overigens niets gezegd. We zullen ons hierna beperken tot de
aandacht die kranten in de afgelopen halve eeuw besteedden aan misdaad.
Niet alleen omdat gedetailleerde gegevens over misdaadberichtgeving in
andere media, zoals televisie, over een langer lopende periode ontbreken,
maar ook omdat misdaadverslaggevers bij de kranten van oudsher werk-
zaam zijn, en zij het meeste contact met de politie hadden (en hebben).

Uit diverse studies blijkt dat 30 à 40 procent van de misdaadverslag-
geving in de krant over moorden gaat, terwijl het moord- en doodslagcij-
fer ongeveer 5 procent van het geheel aan geweldsdelicten omvat.29

Moord en doodslag vormen dus een geliefd onderwerp in de krant. De
hoeveelheid aandacht ervoor varieert echter per periode en de ene krant
bericht anders over misdaad dan de andere. En dit geldt natuurlijk niet
alleen voor de krant. “Zaken die vroeger niet als nieuws golden, worden
nu wel als nieuws beschouwd. De journalistiek is een spiegel van de
samenleving”, zo reageerde de hoofdredacteur van het NOS Journaal, Nico
Haasbroek, in 1997 op de opnieuw opgelaaide discussie over de moge-
lijke medeverantwoordelijkheid van de media bij de toename van het
geweld in dat jaar.30

Die ‘spiegel’ bestaat echter uit vele spiegels, zoveel als er media zijn.
En de hoeveelheid spiegels en wat zij reflecteren varieert sterk in de afge-
lopen eeuwen en decennia. Ook de aandacht voor misdaad.

4.9 Van sensationele tot abstracte berichtgeving

Men kan, samen met Jan van de Plasse, de courantier Broer Jansz de eerste
misdaadverslaggever van Nederland noemen. Hij schreef immers op 13
mei 1619 een ooggetuigenverslag (“also ick ’t selve gezien hebbe”) van
de terechtstelling van Johan van Oldenbarnevelt. Het verscheen in een
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extra nummer van zijn Tijdinghe uit Verscheyde Quartieren, een van de oudste
gedrukte kranten in ons land.31

Maar pas na de afschaffing in 1869 van bepaalde belastingen op het
drukken van kranten (het Dagbladzegel) begon de misdaadverslaggeving
zich snel te ontwikkelen.Vanaf 1873 verschijnt het tijdschrift Geïllustreerd
Politienieuws – Wekelijkse Kroniek van Buitengewone Voorvallen, Misdaad en Ongelukken. De
redactie gaf zonder omhaal aan waarom het was opgericht: “Zede-leeraars
mogen de schouders ophalen over een lectuur, die haar voornaamste
aantrekkelijkheid ontleent aan het verschrikkelijke en afgrijselijke, toch
gelooven we, dat ze recht van bestaan zal hebben, zoolang ze de begeerte
weet gaande te houden (...) Ons hoofddoel is den leeslust – van arm en
rijk – op te wekken en levendig te houden, in onze overtuiging, dat er
geen slechter lectuur is dan vervelende lectuur.”32

Sensationeel waren de berichten dan ook meestal, over de ‘Dubbele
kindermoord bij Grave’, over ‘Een stelend spook te Parijs’, of ‘De moord-
dadige aanranding in het Gasthuis te Amsterdam’.Tijdens de
‘Terechtzitting van Jut en zijn vrouw’, in april 1876, verscheen het week-
blad zelfs met dagelijkse extra edities, waarin voor het eerst tekeningen uit
de rechtszaal werden gepubliceerd. Zo zorgde deze Jut niet alleen voor een
spreekwoord, maar ook voor een mediaprimeur. Na het verdwijnen van
dit weekblad, verscheen in 1906 het eerste nummer van Het Leven. Een blad
dat evenmin het detail schuwde zoals in de beschrijving van zaken als ‘Het
beestwijf uit de Over-Amstelstraat’. Anonimiteit van de verdachten of
slachtoffers was er in de eerste helft van de twintigste eeuw niet of
nauwelijks bij.

Om de vraag te beantwoorden welke ontwikkeling ‘de pers’ in de
decennia na de Tweede Wereldoorlog doormaakte op het gebied van
berichtgeving over misdaad, heeft historicus Joost Ruempol steekproefsge-
wijs de berichtgeving over moord kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd
tussen 1950 en 1995 in de kranten De Telegraaf, de Volkskrant en NRC (tot
1970) en NRC Handelsblad (vanaf 1970).33 Hij trok onder meer de volgende
conclusies.
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Over De Telegraaf:
• Voorpagina en pagina 3 zijn de meest voorkomende plekken voor stuk-

ken over moorden, meestal werden ze rechts boven in de pagina
geplaatst.Vanaf de jaren ’80 worden de artikelen korter, maar verschij-
nen er vaker vervolgartikelen.

• Bij een kwart van de artikelen staat een foto afgedrukt, meestal een
portret van het slachtoffer.

• Moord op jongeren onder de 18 jaar en mensen boven de 60 jaar krijgt
de meeste aandacht. De aandacht voor moorden zonder duidelijke
aanleiding is opvallend klein.

• De moorden worden in de loop der jaren minder gedetailleerd beschre-
ven, behalve als het om een ongebruikelijke moord gaat.

• De motieven voor moorden veranderen geleidelijk aan steeds meer in
roof, ruzie en agressie. In de kop is een verschuiving waar te nemen van
nadruk op het slachtoffer naar de dader.

• De privacy wordt langzaamaan steeds meer gewaardeerd, vooral die van
de dader, die in de jaren ’50 nog met naam en toenaam werd vermeld.
Het slachtoffer kwam toen ook soms met zijn gehele naam in de krant.
Van het beroep van dader en slachtoffer werd later alleen nog melding
gemaakt als het een prostituée betrof, of een gastarbeider.

• Tot de jaren ’80 waren de voornaamste bronnen over een moord de
patholoog-anatoom en de politie. Daarna is de politiewoordvoerder
degene die de pers inlicht. Buurtbewoners worden af en toe gehoord.34

Ten aanzien van de Volkskrant trekt Ruempol de volgende conclusies:
• De berichtgeving laat over de decennia een sterk wisselend beeld zien.

In de laatste decennia worden de koppen kleiner, vanaf 1995 worden
koppen weggelaten.

• Moorden blijven vaak voorpaginanieuws, maar veel moorden verschui-
ven vanaf de jaren ’70 naar achter in de krant. De meest voorkomende
soorten moord zijn moord op jongeren, moord op geliefden en moord
zonder enige duidelijke aanleiding.

• Na verloop van tijd worden gegevens over slachtoffer en dader schaar-
ser.Van het slachtoffer werden eerst alleen de initialen genoemd, vervol-
gens voor- en achternaam, en tenslotte werd, vanaf 1989, geen melding
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meer gemaakt van de naam.Van de dader werden tot 1980 de initialen
gegeven, daarna niet meer.

• De wijze waarop een moord gepleegd is, wordt steeds abstracter
verwoord: aandacht voor motieven neemt sterk af, achtergrondinforma-
tie wordt zelden gegeven, er is zelden een follow-up.

• Vanaf de jaren ’80 verschuift de aandacht van het slachtoffer naar de
dader.

• Er wordt zelden een foto bij het artikel afgedrukt.
• Bronvermelding is gedurende de hele onderzochte periode tot 1995

niet gebruikelijk.35

Over NRC en NRC Handelsblad vatte Ruempol zijn conclusies aldus samen:
• Artikelen over moorden worden vanaf 1980 iets langer, maar blijven

klein, en er staat vaak geen kop boven.
• Op de voorpagina staan zelden berichten over moord, meestal staan ze

onderaan op pagina 2 of 3.
• Tot medio jaren ’80 wisselden het in acht nemen van de privacy van

dader en die van het slachtoffer elkaar af. Daarna wordt de privacy
streng gehandhaafd: alleen initialen.

• Aandacht voor het motief van de dader is beperkt. De moord zelf wordt
steeds abstracter beschreven: van ‘vreselijke daad’ naar ‘geweldsmisdrijf’.

• Het soort moord is nauwelijks van invloed op de aandacht ervoor. Alleen
de moord in 1989 in de metro in Rotterdam krijgt meer aandacht.

• Een foto wordt zelden of nooit geplaatst, de ‘metromoord’ uitgezon-
derd.

• Bronvermelding is niet gebruikelijk, dat geldt voor de hele onderzoeks-
periode.36

In een vergelijking tussen de drie kranten stelt Ruempol vast dat van de 71
moorden die in de steekproefweken in de krant kwamen, De Telegraaf over
65 ervan berichtte, de Volkskrant over 48 en NRC Handelsblad over 39. De
gemiddelde oppervlakte van een moordartikel varieert van 110 vierkante
centimeter in De Telegraaf, via 61 in de Volkskrant tot 43 in NRC Handelsblad.
Interessant is dat de beschrijving van de moord zelf, in de jaren vijftig en
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zestig nog enigszins dezelfde stijl vertoonde, met veel bijvoeglijke naam-
woorden.Vanaf de jaren zeventig verandert dit. De Telegraaf houdt vast aan
een zeer levendige beschrijving, NRC Handelsblad gaat over op een korte,
zakelijke en bondige stijl. De Volkskrant wordt ook abstracter, maar gaat
hierin niet zo ver als NRC Handelsblad.

Drie beschrijvingen van dezelfde caféruzie in 1974 laten de stilistische
verschillen per krant zien:
• “In een roes van wraaklust omdat hun 52-jarige broer Michiel Broos

doodgestoken aan hun voeten lag, wierpen zijn twee broers Jan (63) en
Fort (46) zich gistermiddag in Roosendaal in blinde woede op de dader
Dignus van de Broeke (55) en hielden niet op met schoppen en slaan
tot deze hevig bloedend voor dood op de vloer van café Jongenelen aan
de Gastelseweg bleef liggen” (De Telegraaf, 13 mei 1974).

• “Twee mannen uit Roosendaal zijn zondagmiddag overleden aan de
verwondingen die zij bij een steekpartij hebben opgelopen (...) Op een
gegeven moment vertrok Van den B., maar kwam later terug met een
mes. Daarmee bracht hij de 52-jarige M.B. zodanige verwondingen toe
dat deze vrijwel onmiddellijk overleed” (de Volkskrant, 13 mei 1974).

• “Bij een steekpartij in Roosendaal zijn twee doden gevallen. Het drama
speelde zich af in een café aan de Gastelseweg” (NRC Handelsblad, 13 mei
1974).

Ook in de koppen boven artikelen over moord zijn deze verschillen te
zien.Twee voorbeelden. De ‘zaagmoord’ uit 1992 krijgt in NRC Handelsblad
de volgende kop: ‘Bekentenis moord op Maastrichtenaar’; in de Volkskrant:
‘Verdachten moord en onthoofding gepakt’; en in De Telegraaf: ‘Man bekent
zaagmoord’. De verschillen kunnen nog bondiger worden geïllustreerd:
‘Metromoordenaar’ in NRC Handelsblad (7 augustus 1989) en ‘Metro-
maniak’ in De Telegraaf (7 augustus 1989).37

Interessant is ook het verschil in het gebruik van bronnen. De politie
geldt gedurende de hele onderzoeksperiode als de voornaamste bron.
Maar in 1950 hebben de drie kranten bij een zaak daarnaast totaal
verschillende bronnen, inclusief getuigen, geraadpleegd. Als een patho-
loog-anatoom sectie heeft verricht, maakten de Volkskrant en De Telegraaf hier-
van melding. Een voorbeeld is de moord op een kruidenierster: “De
patholoog-anatoom dr. H. Makking constateerde gisteravond tijdens de
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sectie, dat de schedel van de bejaarde vrouw was ingeslagen” (De Telegraaf,
28 oktober 1965); “De door dr. Makking van het gerechtelijk laborato-
rium verrichte sectie wees uit, dat haar schedel was ingeslagen” (de
Volkskrant, 28 oktober 1965). In het artikel in de NRC over deze moord
stond niets vermeld over de sectie van dr. Makking. De Telegraaf zette politie
en pathologen-anatomen altijd met naam en toenaam in de krant, de
Volkskrant en NRC Handelsblad nagenoeg nooit.

De Telegraaf maakt verder veel melding van de agenten die iets over de
moordzaak hebben meegedeeld. Zij verschijnen met naam en functie in
het bericht. De Volkskrant en NRC Handelsblad vermelden vanaf circa 1980 soms
dat het bericht afkomstig is van het ANP.38 Sinds 1980 maakt de politie
gebruik van een politiewoordvoerder. In De Telegraaf en de Volkskrant staat de
naam ervan expliciet vermeld. NRC Handelsblad begon hier pas tien jaar later
mee.

Ter afsluiting van dit overzicht van de ontwikkelingen binnen enkele
kranten vanaf 1950 is het nog nuttig enkele punten te noemen die Jan van
de Plasse opmerkte toen hij in 1991 zes weken lang diverse kranten en
weekbladen turfde op misdaadberichten voor De Journalist. In de voormalige
‘familiebladen’ werd de lezer zeer gedetailleerd op de hoogte gebracht van
‘De grootste incestzaak uit de Nederlandse geschiedenis’ (Nieuwe Revu), ‘Het
bloedige testament van ‘de dominee’, mafiabaas Klaas Bruinsma’ (Panorama)
en ‘De perverse priester Gaston M. gaf zich in zijn klooster over aan sex,
fraude en omkoping’ (Aktueel). De drie bladen besteden in totaal respectie-
velijk 7,5%, 7,8% en 12,1% procent van hun redactionele kolommen aan
criminaliteit.39

Vergeleken met deze bladen besteedden de door hem geturfde kranten
– De Telegraaf, Algemeen Dagblad, Het Parool, de Volkskrant, Trouw, NRC Handelsblad en
Alkmaarse Courant – in de zomer van 1991 niet opmerkelijk veel aandacht
aan criminaliteit: van 5,6% van de redactieruimte bij De Telegraaf tot 1,6%
bij NRC Handelsblad. Slechts 12 van de 216 openingen van deze kranten
hadden misdaad als onderwerp.

Minder bevorderlijk voor de gemoedsrust noemde Van de Plasse de
alarmerende koppen.Vooral die, waaruit bleek dat de boevenvangers zelf
ook niet altijd even koosjer waren: ‘Politie niet vies van leugens in proces-
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verbaal’ (De Telegraaf, 10 oktober 1991), ‘Drugsmafia heeft connecties bij
politie Amsterdam’ (de Volkskrant, 3 september 1991), ‘Gesjoemel van poli-
tie’ (De Telegraaf, 12 oktober 1991), ‘Rechter wel eens slordig met regels
rond bewijs’ (Het Parool, 26 september 1991), ‘Drugsmafia in Justitie actief’
(NRC Handelsblad, 2 september 1991).

De media verschillen onderling sterk van elkaar. De verschillen die we
hier tonen ten aanzien van de kranten, doen zich ook voor bij televisie en
radio. De differentiatie tussen de media is niet alleen binnen Nederland
groot, en wanneer we de toenemende internationalisering van de media
erbij betrekken, zien we dat nagenoeg elk medium een eigen vorm zoekt
waarin het nieuws kan worden weergegeven. Dat geldt vooral als er sprake
is van hetzelfde nieuws. In de toenemende concurrentieslag tussen de
media is een eigen gezicht en een eigen geluid cruciaal.Vooral politie en
misdaad vormen belangrijke terreinen om de profilering vorm te geven.

4.10 Strubbelingen tussen pers, politie en justitie

Wat betreft de houding van de kranten ten opzichte van de politie tekent
zich in bovenstaande citaten uit 1991 de sceptische, argwanende, zo niet
vijandige houding af die veel kranten van eind jaren zestig tot in de jaren
negentig innamen ten aanzien van ‘de politie’. De langetermijnstudie van
Ruempol is om meer redenen interessant, vooral ten aanzien van de relatie
tussen media en politie. De door hem aangetoonde verwaarlozing van de
misdaad door de twee kwaliteitskranten, de Volkskrant en NRC Handelsblad, tot
in de jaren negentig heeft namelijk grote gevolgen gehad voor de kwestie
die zich vanaf de jaren tachtig ontwikkelde tot een van de belangrijkste
twistpunten die de relatie politie-media negatief beïnvloedden: de mate
van openheid van justitie en politie ten opzichte van de media over acties
en misdrijven. Dit thema leidt vandaag de dag tot frictie in de onderlinge
relatie tussen de twee machten.

De aanleiding voor het openlijk oplaaien van de discussie was de
Richtlijn die justitie in oktober 1990 uitvaardigde over berichtgeving aan
de nieuwsmedia. Deze was opgesteld door de procureurs-generaal bij de
vijf gerechtshoven. De redenen voor deze nieuwe richtlijn waren onder
andere enkele uitspraken van de Nationale Ombudsman die justitie een
aantal malen op de vingers had getikt over onjuiste of voortijdige infor-
matieverstrekking over verdachten. Hierdoor was de privacy van deze
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verdachten, en hun zaak, geschaad. De Tweede Kamer drong op maatrege-
len aan.

Ook het Landelijke Overlegorgaan Slachtofferhulp (LOS) ageerde al
vanaf de jaren tachtig tegen het vrijgeven van te veel gegevens door justi-
tie, politie en de media over daders en slachtoffers. Ten slotte ageerden ook
strafpleiters in toenemende mate tegen het verstrekken van gegevens over
hun cliënt. Door procureurs-generaal, zoals mediawoordvoerder mr. W.
Sorgdrager, werd bij de verdediging van deze richtlijn later ook de poging
genoemd om op deze manier schadeclaims van verdachten – bijvoorbeeld
als hun zaak geseponeerd werd – te voorkomen.

Hier botsten de belangen van justitie en politie enerzijds en de media
anderzijds fundamenteel met elkaar. De media hebben immers niet zozeer
het algemene belang van de openbare orde op het oog, als wel de bericht-
geving over inbreuken hierop. Die is in strafgevallen hoofdzakelijk gericht
op de persoonlijke levenssfeer, en dringt daar ook in door.40 De centrale
vraag in deze onophoudelijke discussie is: wanneer moet je een grond-
wetsartikel – zoals het recht op vrijheid van meningsuiting – opofferen
voor een ander grondwetsartikel – zoals het recht op de bescherming van
de individuele levenssfeer? Of is er een balans tussen beide rechten te
vinden, en zo ja, waar ligt die dan?

Het grote gevolg van het goeddeels negeren van misdaadnieuws door
de Volkskrant en NRC Handelsblad (die ook nauwelijks beschikten over politie-
verslaggevers) is geweest dat zij zich vanaf de jaren tachtig nauwelijks
hebben geroerd in het overleg tussen de vertegenwoordigers van de jour-
nalistiek en van justitie over kwesties zoals Aanwijzingen en Richtlijnen.
Datzelfde gold voor andere zaken die van belang waren voor een goede
politieverslaggeving. Dit blijkt uit een uitputtende inventarisatie die we ten
behoeve van deze studie hebben gemaakt van de inhoud van het vakblad
van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ), De Journalist. Het
betreft alle artikelen die handelden over de relatie pers-politie-justitie over
de periode van 1984 tot 2003. Hieruit blijkt dat sommige leden van de
pers zich vele jaren slechts vanaf de zijlijn bezighielden met dergelijke
juridisch-journalistieke zaken. NRC Handelsblad-commentator mr. Frank
Kuitenbrouwer en Volkskrant-redacteur mr.Victor Lebesque – beide waren
bijna permanent lid van de Raad voor de Journalistiek, het zelfregulerende
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orgaan van ‘de media’ – mengden zich niet of nauwelijks in de lopende
discussies van die periode. Naast de justitierichtlijn van 1990 betreffende
informatieverstrekking aan de media, die in 1999 en 2002 nog zou
worden aangescherpt in de vorm van een Aanwijzing, keren in deze twee
decennia een aantal zaken telkens als hot item terug:
• strubbelingen rond de invoering en praktijk van de politieperskaart;
• wel of niet publiceren van gegevens over verdachten, zoals naam, adres

en initialen;
• inbeslagname van journalistiek materiaal door justitie of politie ten

behoeve van opsporing of vervolging;
• wel of geen camera’s in de rechtszaal;
• tegenwerking van de pers door de politie bij demonstraties en branden

e.d.;
• verschoningsrecht van journalisten ten aanzien van hun bronnen (gijze-

ling van journalisten door justitie bij weigering bronnen openbaar te
maken);

• gedragscode voor journalisten en het Overlegorgaan Justitie-Politie-Pers;
• rechtszaken tegen misdaadverslaggevers;
• acties van justitie en politie tegen journalisten die van criminelen

verkregen materiaal gebruikten en/of publiceerden.

4.11 Justitie en politie: naar modern management

Politie en OM waren in het verleden sterk geneigd om de externe commu-
nicatie te minimaliseren. De door de wet genormeerde politie, de eigen
autonome macht van de parketten van het OM en de onafhankelijke rech-
ter bepaalden grotendeels in eigen kring hoe en wanneer er zaken naar
buiten kwamen. Inmiddels hebben zich binnen het OM en de politie
organisatorische veranderingen voorgedaan als gevolg waarvan een meer
open strategie wordt gepropageerd. Deze veranderingen binnen de kring
van justitie en politie in Nederland wijken niet heel erg af van die welke
in bijvoorbeeld Groot-Brittannië vanaf de jaren tachtig gestalte kregen. Die
transformatie is onder andere beschreven in de studie van Rob C. Mawby
uit 2002, Policing Image. Policing, communication and legitimacy.

Mawby verstaat onder image work (‘imagowerk’) alle activiteiten die poli-
tiekorpsen ondernemen die betekenissen op het politiewerk projecteren. Dit
‘imagowerk’ omvat openlijke en bedoelde imagomanagement-activiteiten
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zoals pr-werk, maar ook de onbedoelde. De onbedoelde komen voort uit de
dagelijkse praktijk van het politiewerk, waarin eveneens sociale betekenissen
van de politie worden geproduceerd. Net als in Nederland is de taal van de
Britse politie sinds de jaren tachtig verrijkt met termen als corporate identity en
corporate image, media and public relations en marketing.Termen die doorgaans meer
geassocieerd werden met de wereld van het bedrijfsleven, de handel en de
private sector. De opmars van deze termen, en de activiteiten die ermee in
verband worden gebracht, suggereren dat de politie actief aan image building is
gaan doen. Mawby vraagt zich af of dit beleid wel zo nieuw is, of dat er
sprake is van re-labelling van hetgeen de politie altijd heeft gedaan. Zijn
antwoord is: ja, het imagowerk is altijd verbonden geweest met het proces
van legitimatie. Maar het gebeurde vroeger in andere vormen en om andere
redenen. Pas vanaf de jaren negentig kreeg het ‘imagowerk’ een veel concre-
tere en specifieker betekenis dan het daarvoor had gehad.

De voorwaarden hiervoor waren geschapen door een combinatie van
een managementstijl in de regeringspolitiek, wijdverbreide zorg over de
slechte resultaten van de politie, én over wangedrag van individuele poli-
tieagenten, en het besef van de leidinggevenden bij de politie dat verande-
ringen noodzakelijk waren.Tegelijkertijd ontstond er een ogenschijnlijk
onverzadigbare vraag naar politiediensten binnen een klimaat van ‘angst
voor criminaliteit’. Gevoegd bij deze omstandigheden, zorgden de snel
veranderende ontwikkelingen in het medialandschap ervoor dat de zicht-
baarheid van de politie vanaf de jaren negentig zeer vergroot werd.
Hierdoor voelde de politie zich gedwongen zich te bezinnen op het
‘managen’ ervan. Al deze gebeurtenissen en ontwikkelingen samen vorm-
den uitdagingen van de legitimiteit van de politie en verhoogden het
profiel van het imagowerk van de politie.41

In Groot-Brittannië leidde, volgens Mawby, de grote publieke ontevre-
denheid rond 1990 over de politie en het management, hun slechte over all
prestaties en vooral de groeiende criminaliteitscijfers zelf, ertoe dat de
kwestie doordrong tot in het kabinet. De regering-Thatcher concludeerde
dat het extra geld voor de politie niet had geleid tot het terugdringen van
de criminaliteit en dat de politiediensten geen value for money leverden.42
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4.12 Imago van de politie op een dieptepunt

Er is nog een grote, met het bovenstaande samenhangende, overeenkomst
tussen Nederland en Engeland: de publieke opinie over de politie
belandde op een dieptepunt in de jaren tachtig. In Engeland raakte de
politie slaags met vakbondsleden, met jongeren in de centra van de steden
en met etnische minderheden. Het imago van de politie werd repressiever
naarmate ze meer paramilitaire middelen inzette. Corruptie bleef een issue
en datzelfde gold voor wangedrag van politie: bijvoorbeeld door rechtsza-
ken waarvan destijds of veel later bekend werd dat er onschuldigen waren
veroordeeld. Intussen nam in Groot-Brittannië de misdaad tussen 1983 en
1991 toe met 111 procent.43

In Nederland was de populariteit van de politie, zoals vermeld, al
vanaf het begin van de jaren zestig tanende, met als dieptepunt in de jaren
zeventig de metrorellen in de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam. Maar het
kon nog erger, getuige de ‘stadsoorlog’ die in 1980 woedde rond de
inhuldiging van koningin Beatrix. De grote veldslagen waren daarmee niet
ten einde, maar behielden een grimmig en gewelddadig karakter bij iedere
poging van de politie om grotere of kleinere kraakpanden te ontruimen.
In de jaren na 1980 was het ‘grootschalig politieoptreden’ bijna aan de
orde van de dag in de hoofdstad.

De progressieve pers, zoals de Volkskrant en Trouw, en ook de progressieve
omroepen, zoals VPRO en VARA, waren in deze jaren door de bank geno-
men pro-krakers en anti-politie. In elk geval wilden verslaggevers van alle
mogelijke media fysiek getuige zijn van de ontruimingen, met alle scher-
mutselingen en verwondingen van dien. De extreem linkse pers, zoals De
Waarheid, en kleinere blaadjes, die al dan niet rechtstreeks voortkwamen uit
de kringen van krakers, stelden diverse ‘zwartboeken’ samen, om de in hun
ogen ontoelaatbare bruutheden van de Mobiele Eenheid te documenteren en
aan de kaak te stellen. Een van die bundels heette: Niet schieten op de journalist -
pers en politie in Nederland, onder redactie van Charles de Leeuw et al. Dit pamflet
was niet bedoeld om de politie “af te schilderen als een grote bende revol-
verhelden”, maar als “aanklacht” tegen het “grootschalig politieoptreden”.
“Dat de politie, al dan niet geprovoceerd door groepen en individuen uit de
burgerij, zich hierbij misdraagt, is inmiddels genoegzaam bekend, evenals
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het feit dat een vervolgingsbeleid bij justitie tegen deze mishandelingen vrij-
wel ontbreekt. Zowel op gerechtelijk als op politiek niveau overheerst een
atmosfeer van: sorry, zand erover, volgende keer – misschien – beter.”44

Bij de inventarisatie van alle strubbelingen, regelrechte belagingen van
journalisten en vernietiging van hun apparatuur door leden van de
Mobiele Eenheid stond de vraag centraal of, en zo ja in hoeverre, de poli-
tie rekening diende te houden met een zekere ‘onschendbaarheid’ van de
verslaggevers ‘te velde’. De politieperskaart en de ‘rellenkaart’ – een
toestemming om zich tussen de schermutselingen te kunnen begeven –
speelden hierbij de belangrijkste rol.

De Leeuw noemde de ontruiming van de Lucky Luyk eind 1982 een
dieptepunt in de agressieve houding van de politie tegenover de ter plekke
werkzame pers. En hij had er ook een verklaring voor. “De gebeurtenissen
van medio november 1982 zijn echter in brede kring ervaren als een
wraakoefening van de overheid, een poging de kraakbeweging voor eens
en altijd uit te schakelen, een psychologisch wapenfeit, een herstel van het
‘officiële gezag’.”45

Met de gebeurtenis werd tegelijk de ingebruikname van artikel 219 en
220 van de Gemeentewet gemarkeerd, op grond waarvan mensen konden
worden opgepakt en vastgehouden van wie de politie ‘redelijkerwijs’ kon
vermoeden dat ze een misdrijf zouden begaan. Zo kon Nederland op de
televisie zien hoe twee jongens in elkaar werden geslagen, terwijl een lid
van de ME de cameraman van het NOS Journaal het opnemen trachtte te
verhinderen door een schild voor zijn lens te houden.

Terzijde zij hier overigens opgemerkt dat uit de in deze studie gepre-
senteerde enquête onder politievoorlichters zal blijken dat zij de bericht-
geving door de landelijke kranten én die van de publieke omroepen over
het algemeen als negatiever ervaren dan de berichtgeving van de regionale
en commerciële omroepen. Het voert wellicht te ver om dit verschil terug
te voeren op de ervaringen uit deze beginjaren tachtig. Maar opvallend is
in elk geval wel dat media zoals STAD Radio Amsterdam, dat sterk sympathi-
seerde met de krakers en stenengooiende demonstranten, toen al weer-
woord kregen van niet alleen kranten als De Telegraaf, maar ook van piraten-
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zenders die het voor de politie opnamen. Sommige onder het motto: ‘Sla
vaker een kraker’.46

4.13 De invoering van de politieperskaart

In oktober 1980 werd de landelijke politieperskaart ingevoerd. Deze werd
uitgegeven door de Stichting Landelijke Politieperskaart, bestaande uit
vier journalistieke verenigingen: de NVJ, het Nederlands Genootschap van
Hoofdredacteuren, de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten en de
Buitenlandse Persvereniging. Het was dus een zaak van ‘de journalistiek’
zelf, niet van politie of justitie. De stichting kon het verstrekken van een
perskaart weigeren, of deze intrekken bij wangedrag. In de periode tot
1980 gaf elk gemeentelijk politiekorps zijn eigen perskaart uit. Het
nadeel hiervan was dat een verslaggever uit Groningen die in Maastricht
aan het werk was, op een agent kon stuiten die zijn perskaart niet
erkende.

Van verschillende kanten kwam kritiek op de invoering van de pers-
kaart. Deze kaart zou op gespannen voet staan met artikel 7 van de
Grondwet dat niet alleen perskaarthoudende journalisten, maar iedere
burger het recht geeft in het publieke domein te gaan en staan waar hij of
zij wil en informatie in te winnen en deze te verspreiden. Journalist is,
ondanks deze perskaart, immers geen beschermd beroep.

Het idee van de perskaart was een van de resultaten van het overlegor-
gaan Justitie-Politie-Pers dat in de jaren tachtig werd samengesteld onder
invloed van de rellen in die jaren. Een van de taken was het adviseren van
de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de gedragsinstructies
voor de politie ten aanzien van verslaggevers. Deze kwamen onder meer
tot uitdrukking in de Leidraad voor de positie van de pers bij politieoptreden, die door
beide ministers werd overgenomen en waarin de landelijke politiepers-
kaart een rol speelde.47

Veel eerder, op 14 oktober 1980, hadden de ministers van Justitie en
Binnenlandse Zaken, respectievelijk De Ruiter en Wiegel, al een leidraad
uitgevaardigd ‘over de positie van de pers bij politieoptreden’. De directe
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aanleiding was wellicht de door zoveel geweld verstoorde inhuldiging van
koningin Beatrix, maar de behoefte eraan was reeds gegroeid door de
Molukse gijzelingsacties in Drenthe en Amsterdam tussen 1975 en 1977.
Bij de eerste Molukse acties nam de politie diverse malen film- en fotorol-
letjes van journalisten in beslag. Minister van Justitie Van Agt voerde toen
aan “dat ongecontroleerde informatie gevaar zou kunnen opleveren voor
het leven van de gegijzelden in Amsterdam.”48

Na de kritiek die loskwam op deze als inperking van de persvrijheid
geziene actie, voerde Van Agt bij de volgende gijzeling, die in Bovensmilde
in 1977, een geheel andersoortige maatregel uit: “Het is verboden voor
journalisten en persfotografen om zich op te houden in een nader aange-
geven deel van de gemeente.”49 Het probleem was echter dat niet duidelijk
was wie wel en wie geen journalist was. Daarom nam de druk toe om te
komen tot een landelijke politieperskaart, hetgeen in 1980 tot stand kwam
in overleg met ‘de journalistiek’. De kaart kwam precies op tijd om te
gebruiken bij de veiligheidsmaatregelen door de ME bij de kerncentrale in
Dodewaard, waartegen grote demonstraties waren aangekondigd.
In Dodewaard werden de volgende maatregelen van kracht:
• het plaatsje werd hermetisch afgesloten. Alleen bewoners, politie en

verslaggevers werden binnengelaten op vertoon van speciale passen;
• binnen de tweede afzetting werd niemand toegelaten, behalve dorpsbe-

woners en werknemers van de centrale.Voor de pers werden enkele
malen per dag excursies naar de centrale georganiseerd;

• actievoerders die toch op het zwaarbeveiligde terrein van de kerncen-
trale kwamen, namen het risico onder vuur te worden genomen.

Op verzoek van het overlegorgaan Justitie-Politie-Pers vatten de procu-
reurs-generaal in 1981 de maatregelen nog eens samen, en die verschenen
ook in de Staatscourant: “In beginsel wordt er door de politie van afgezien
een journalist aan te houden die aanwezig is bij een kraakactie, ontrui-
ming, protestactie of demonstratie, indien hij zich als zodanig kan legiti-
meren (bijvoorbeeld door middel van de landelijke politieperskaart) en
zich onthoudt van daden die niet geacht kunnen worden samen te hangen
met zijn beroepsuitoefening. Deze beperkte vrijwaring van aanhouding
heeft tot doel de journalist in staat te stellen zijn taak bij acties zo goed
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mogelijk te vervullen. De afspraak impliceert niet dat de journalist ook op
een later tijdstip gevrijwaard blijft van opsporings- en vervolgingsmaatre-
gelen. Evenmin mag de journalist zich verzetten tegen ordemaatregelen
die tegen alle aanwezigen in de bewuste ruimte worden getroffen, zoals
verwijdering uit die ruimte. Deze regeling is door de hoofdofficieren van
justitie ter kennis gebracht van de politie.”50

4.14 Verandering van de pr-strategie bij de politie

Onder druk van de grootschalige ongeregeldheden in Amsterdam en
elders in de jaren zeventig en de jaren tachtig ontstond er in de kring
van de politie en het bevoegd gezag over de politie (burgemeesters en
officieren van justitie) ruimte voor nieuwe gedachten over de vraag hoe
men kon komen tot deëscalatie van de conflicten – waarvan ten slotte
ook veel agenten het slachtoffer werden – en tot een bijsturing van het
inktzwart geworden imago van de politie, met name van de ME. Politie,
OM, bestuur en voorlichters kwamen tot de conclusie dat een meer
open houding noodzakelijk was. De politie moest vertellen wat ze aan
het doen was en het oordeel aan de media overlaten. Er moesten niet
alleen ME’ers worden ingezet, maar ook gewone politieagenten die deës-
calerend zouden kunnen werken. Tevens werd meer en meer rekening
gehouden met de vraag waaraan de media behoefte hadden. Voorlichters
werden bij verschillende korpsen aangesteld om de noden van de media
te lenigen.

Onder druk van de nood der dagen begonnen dit soort nieuwerwetse
ideeën ingang te vinden bij bevoegd gezag en politie. Op 14 februari
1984 werd het gekraakte Wyers Complex in Amsterdam ontruimd.
Journalist Heikelien Verijn Stuart schreef naderhand in De Groene: “De dag
ervoor beleefde het stadhuis de kortste persconferentie sinds jaren. Aan de
verblufte pers deelde burgemeester Van Thijn een keurig kartonnen mapje
uit, ‘With Compliments of the Press, Publicity and Information Bureau of
the City of Amsterdam’, zo eentje als je ook wel eens krijgt ter gelegen-
heid van Sail Amsterdam, of Mitterrand, of het Bloemencorso. (…) En de
burgemeester zei: ‘De mobiele eenheid draagt een vredestenue’. Waaruit
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bestond dat vredestenue? Uit het normale ME-uniform – vuurwapen,
wapenstok en ander toebehoren – maar helm en schild ontbraken. De
burgemeester toonde zich op die persconferentie de vredelievendheid
zelve. Hij gebruikte veelvuldig het woord ‘overtuigen’, verklaarde dat er
geen noodverordening zou komen en dat er geen traangas zou worden
gebruikt.”51

Tijdens de persconferentie van de politie op de ochtend voor de
ontruiming zette de politievoorlichting deze ‘nieuwe en unieke’ aanpak
voort. De pers kreeg onder embargo informatie over de strategie. “Op
basis van vertrouwen”, zei de voorlichter, “we stellen ons kwetsbaar op.”
Dit alles, omdat “we een goede relatie met de pers willen, want we willen
een goede verslaggeving van het gebeuren.” Het commentaar van de
zwartboek-schrijver Charles de Leeuw op dit alles: “Vanaf dat moment
aten de verslaggevers uit hun hand. Spinnend van tevredenheid togen ze
aan het werk en vertelden ons over de ‘vredesmissie’ en over het ‘vredes-
tenue’.”52

Het resultaat in de media mocht er zijn voor de politie, maar vooral
voor de burgemeester. Zo schreef Nico Polak in Het Vrije Volk: “De veertiende
februari 1984 kan te Amsterdam worden gekenschetst als de Dag van Van
Thijn. Wie herinnert zich niet de overspannen tijden van het bewind van
burgemeester Polak, die eens een colonne tanks de stad liet binnenrukken
en via megafoons liet omroepen: ‘Deze colonne, eenmaal in beweging
gezet, kan in haar voortgang niet worden gestuit’? Wie herinnert zich niet
het ‘Geen Woning, Geen Kroning’-schandaal, met hele veldslagen in de
stad, die via de televisie wereldwijd werden uitgezonden? In de slag om
Wyers betoonde Van Thijn zich, anders dan Polak, niet een veldheer, maar
een diplomaat. Met blikkerende oogjes vergenoegd persconferenties
gevend, met excuserende briefjes aan de buurtgenoten, vredesvoorstellen
aan de krakers en vredestenues voor de ME’ers, opende hij een waar glim-
lachoffensief tegen degenen, die de rust in deze stad al jarenlang
belagen.”53

Dat de fut er bij het radicaalste kraak- en actiewezen na tien jaar rellen
al een jaar uit was, doet niets af aan het belang van het succes van de inzet
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van veranderde methoden van communicatie, zowel in Amsterdam als in
Dodewaard. Deze langdurige crises hebben de definitieve doorbraak bete-
kend naar nieuwe vormen van communicatie tussen politie en de burger,
en ook van nieuwe vormen van organisatie van de voorlichting bij de
politie zelf. Maar noch bij politie, noch bij justitie, verliep deze overgang
naar professionalisering en meer openheid soepel.

4.15 Vernieuwing bij justitie: voorlichting en camera’s

De slechte verhouding tussen pers, justitie en politie loopt als een rode
draad door de twintig jaargangen van De Journalist, het tijdschrift van de
NVJ, een van de vier partijen in het overleg Justitie-Politie-Pers. Des te
opvallender is het dat het juist de NVJ was die voortdurend tegenstrib-
belde, toen zowel de persvrijheid als de openheid bij OM en rechterlijke
macht op één belangrijk punt kon worden vergroot. Het betrof het sinds
medio jaren tachtig periodiek gedane voorstel om camera’s en radiomicro-
foons toe te laten in de rechtszaal. Dit voorstel kwam van juristen, rechters
en wetenschappers, en werd bestreden door de vertegenwoordigers van de
schrijvende pers.

In 1985 hekelde mr. U. van de Pol de kwaliteitskranten op een
symposium over berechting en reclassering. Volgens hem hadden zij de
“criminaliteit taboe” verklaard. “Op deze wijze voorgelicht krijgen de
lezers van deze kranten de idee dat het met de criminaliteit wel losloopt,
terwijl een groot deel van de bevolking met toenemende onlust- en
onrustgevoelens loopt.” Hij vertelde dat de Amsterdamse rechtbank over-
woog de tv-camera toe te laten bij strafzaken, op voorwaarde dat de
verdachte alleen op de rug in beeld mocht komen. Van de Pol kreeg
weinig steun. Het deed een gevangenisdirecteur denken “aan de herin-
voering van de schandpaal”.54

Een jaar later promoveerde Van de Pol op de dissertatie Openbaar Berecht.
Hij bepleitte daarin opnieuw dat justitie meer openheid diende te betrach-
ten tegenover de pers, de deuren wijd open moest zetten bij de berechting
van jeugdzaken en kopieën moest verstrekken van vonnissen en andere
belangrijke processtukken. De pers op haar beurt diende, vanuit een besef

4. Media, politie en misdaad

183Politiewetenschap nr. 21



55 Ibidem, 22 september 1986, p. 14, 25.

van haar sociale verantwoordelijkheid, justitie kritisch te volgen. Hij pleitte
ervoor om al het relevante op de weg van de beschuldiging tot de
uitspraak letterlijk ter sprake te brengen. “De behandelende rechter moet
de ‘magische cirkel’ doorbreken en zich in zijn procesvoering mede rich-
ten op pers en/of publiek.”

Van de Pol herhaalde zijn kritiek op de landelijke pers omdat die
alleen de krenten uit de pap haalde, en zo een verre van representatief
beeld schetste van de zaken die de strafrechter behandelt. De regionale
pers, die elke plaatselijke winkeldief of dronken automobilist een eigen
plekje in de kolommen gunde, deed het in zijn ogen een stuk beter. Alle
rechtbankverslaggevers kregen van hem het verwijt dat zij zich niet
kritisch genoeg opstelden tegenover justitie. Slechts twee procent van de
misdaadberichten zou kritische opmerkingen bevatten over het rechterlijke
apparaat. Daarom herhaalde hij zijn pleidooi voor de camera in de rechts-
zaal. Zijn redenering: wil het publiek de macht van justitie überhaupt
aanvaarden, dan kan dat alleen als dat apparaat zichtbaar en inzichtelijk
maakt wat het doet en hoe het tot bepaalde beslissingen komt. De rechter-
lijke macht zou door openbaarheid wel worden gedwongen tot een
zwaardere en gedetailleerdere verantwoording van haar beslissing.

De auteur voerde als extra argument de zaak Kerwin Duinmeijer aan,
de 15-jarige Antilliaanse jongen die in augustus 1983 werd doodgestoken
door een 16-jarige Amsterdammer. Die verklaarde zijn daad met de
opmerking: “Omdat hij vies naar me keek en vieze nikkers moeten niet
vies naar me kijken.” De dader koesterde sympathieën voor de Vikingjeugd
en de Centrumpartij en was, afgaande op een tatoeage op zijn arm, ‘100%
white’. Omdat de verdachte minderjarig was, vond de behandeling van de
zaak achter gesloten deuren plaats. Slechts het vonnis – plaatsing in een
inrichting – kwam in de openbaarheid. Racisme als motief voor zijn
handelen achtte de rechtbank niet aannemelijk. Dat vonnis kreeg veel
kritiek. De achtergronden van de dader bleven door de besloten behande-
ling geheim en zo ontstond vooral bij de anti-discriminatiebeweging de
indruk dat de rechtbank het bredere probleem van het racisme wilde
verdoezelen, aldus Van de Pol.55

Weer een jaar later, in 1987, nam een commissie, ingesteld door de
procureurs-generaal, in het rapport Uitzendingen in strafzaken deels Van de Pols
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aanbevelingen over. Deze commissie, met leden als de Amsterdamse pers-
officier H. Wooldrik en justitievoorlichter Toos Faber-de Heer, pleitte
ervoor dat journalisten voortaan het begin van strafzittingen en het
uitspreken van het vonnis zouden mogen filmen of fotograferen.
Radioverslaggevers zouden ook het requisitoir en het pleidooi moeten
kunnen opnemen. De verdachten mochten niet herkenbaar in beeld. De
leden van het OM zouden desgewenst uitleg voor microfoon en camera
moeten geven over het behandelde ter zitting. Of de gedetineerde verdach-
ten na de zitting wellicht ook hun visie zouden mogen geven, daarover zei
het rapport niets.56

In 1989 organiseerde de NVJ een congres over het thema, naar aanlei-
ding van de verklaring van rechter-commissaris Van de Pol dat hij een
richtlijn voorbereidde over de toelating van de audiovisuele media tot de
Amsterdamse rechtbank. Opnieuw stond hij alleen. De deken van de orde
van advocaten, mr. Leo Spigt, meende dat met de toelating van radio en tv
geen enkel nut was gediend. Hij vond dat advocaten hun cliënten tegen
een dergelijke indringende berichtgeving moesten beschermen. Ook de
Amsterdamse persofficier mr. Leo de Wit was mordicus tegen. Het zou
schending van de privacy van verdachten en slachtoffers betekenen. En
bovendien zou er door betrokkenen ‘politiek misbruik’ van de aanwezige
media kunnen worden gemaakt.57 Ongeveer gelijktijdig bleek uit een
enquête dat Van de Pol alleen echte steun kreeg van verdachten en gedeti-
neerden zelf. “Ik ben voor camera’s in de rechtszaal omdat het de publieke
opinie kan bevorderen geen stoute dingen te doen”, aldus een gedeti-
neerde. “Meer openheid in de rechtsgang kan leiden tot minder klassen-
justitie”, zei een ander. De NVJ zelf was ook tegen, wegens het belang van
de bescherming van de privacy van de verdachten, aldus secretaris Inge
Brakman.58

In 1992 promoveerde jurist en journalist Rolph Pagano eveneens op
het onderwerp ‘de camera in de rechtszaal’: Recht op TV. Hij signaleerde
onder de pers “een angstwekkend soort respect” voor de zittende en
staande magistratuur. “De pers is kritisch als het om de politiek gaat, maar
mak als een lammetje ten aanzien van de rechterlijke macht.”Volgens hem
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was het buitensluiten van de audiovisuele media in strijd met de
Grondwet, de Europese Conventie tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden. “Nederlandse televisiejournalisten
laten zich bij voortduring de deur wijzen in de rechtszaal zonder dat ooit
een hoofd- of eindredacteur van een televisierubriek is opgestaan die zegt
dat de persvrijheid in het geding is. Op een uitzondering als Jaq. van Veen
na, slikken journalisten alles wat rechters en officieren van justitie doen.
De rechterlijke macht bestaat niet uit kwaadwillende boeven, maar ze
hebben wel behoefte aan controle.” Pagano herinnerde er verder aan dat
het initiatief tot de camera in de rechtszaal was gekomen van de kant van
de rechterlijke macht zelf. “Daarom vind ik ook dat journalisten de steen
niet naar de rechterlijke macht mogen werpen, zolang ze zelf geen vinger
uitsteken. Journalisten moeten hoognodig op de tamboer slaan of eerlijk
toegeven dat ze niet om persvrijheid geven.”59

4.16 Verwarring en frustratie bij de pers

Had Pagano met dit laatste verwijt gelijk? Ten dele wel. De eerder weerge-
geven ontwikkelingen in de misdaadberichtgeving in de landelijke kranten
maken duidelijk waarom ‘de journalistiek’ zich niet sterk maakte voor
uitbreiding van de persvrijheid in de rechtszaal. De kwaliteitskranten de
Volkskrant en NRC Handelsblad maakten zich tot in de jaren tachtig in ieder
geval niet druk om het brengen van veel misdaad in de krant. En hadden
nog minder op met radio en televisie. Dat waren geen media voor ‘ons
soort mensen’. Mr. Marc Chavannes, een van de beste redacteuren van NRC
Handelsblad, ondernam medio jaren tachtig, als correspondent in Londen,
het waagstuk om ook commentaar te geven in AVRO’s Radiojournaal. Hierom
werd hij op zijn eigen redactie luidruchtig gelaakt.60

Binnen de NVJ waren de Volkskrant en NRC Handelsblad ook nauwelijks
vertegenwoordigd, behalve dan in de onafhankelijke ethiekcommissie: de
Raad voor de Journalistiek. De Telegraaf was principieel geen lid van de NVJ
en aanvaardde tot enkele jaren geleden ook geen uitspraken van de Raad,
alleen van de rechter. Zo bestond die NVJ vooral uit enkele gerespecteerde
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juristen en hoofdredacteuren van regionale kranten. En dat maakte de slag-
kracht waarmee men als lid van dat overlegorgaan Justitie-Politie-Pers kon
opereren, er niet groter op.

Wat betreft die schaarse nieuwlichters binnen justitie en de rechter-
lijke macht als Van de Pol, begin jaren tachtig konden zij nog wel rekenen
op enige sympathie in eigen kring, maar gaandeweg werd die minder. De
pleitbezorgers voor openheid en professionalisering bleken witte raven.
Er werd wel een start gemaakt met die actieve voorlichting. In het jaarver-
slag 1985 signaleerde het Rotterdamse OM dat er in de jaren ervoor een
leegloop te constateren was geweest op de perstribune en dat er een
grotere belangstelling was ontstaan voor wat zich in de voorfase van het
onderzoek afspeelde. Dit was een ontwikkeling die het OM voor niet
geringe problemen stelde. De oplossing was de aanstelling van persoffi-
cieren die vragen over politieel en justitieel optreden zouden kunnen
beantwoorden. In een stuk van Justitie aan de Tweede Kamer in 1986
stond nog een reden: “De partners in de beleidsvorming en de tegenspe-
lers bij de vervolging gebruiken de openbaarheid (media) om hun posi-
tie ten opzichte van het OM te markeren. Het OM dient zich te bezinnen
op de mogelijkheden door middel van actieve voorlichting hiermee
gelijke tred te houden.”61

Een van die persofficieren was mr. M.H. Severein, die in de jaren
tachtig de voorlichting aan de vier belangrijkste media in het noorden
voor zijn rekening nam. De redenen: om het publiek via de pers voor te
lichten, om het OM-beleid te profileren, en ook om “gevoelens van angst
en onrust bij het publiek te dempen” bij ernstige calamiteiten. Een ander
voordeel zag hij in “de manipulatie van de publieke opinie”. Een goed
voorbeeld achtte hij het gedwongen loslaten van verkrachters. “Dat bren-
gen we bewust naar buiten om verontwaardiging te stimuleren en aldus
de minister te bewegen voor meer celruimte”.62 Dit laatste argument was
uitermate opmerkelijk, omdat het OM dit soort beoogde politieke pressie
via de media zelden of nooit zo openlijk toegaf.

De pers was overigens in het geheel niet onder de indruk van deze
koerswijziging richting meer voorlichting en openheid bij het OM door
de aanstelling van persofficieren. Zoals mr. Jeanne Doomen in 1988
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schreef over de aanstelling van persrechters in 1987: “We moesten ze zo
nodig hebben, en nu hebben we ze dan. Heren en dames met verschil-
lende maten van onbereikbaarheid en benul van het journalistieke werk.
Vaak doen we niet eens een beroep op hen.”63

En binnen het OM waren er velen die van meet af aan weinig moesten
hebben van informatieverstrekking aan de pers. In 1985 pleitte de
Rotterdamse officier van justitie mr. R.A.G. Gerding ervoor om de pers
nog minder informatie over strafzaken te geven dan tot dan toe gebruike-
lijk was. Zijn argument: “Meer en meer wordt er door of namens de
verdachte een beroep gedaan op de niet-ontvankelijkheid van het
Openbaar Ministerie op de grond, dat de publiciteit rondom de strafzaak
in strijd is met de ongeschreven beginselen van een goede rechtsorde.
Voor de perspublicaties zelf is het Openbaar Ministerie natuurlijk niet
verantwoordelijk; wel kan naar mijn mening de officier van justitie, als
verantwoordelijke leider van het opsporingsonderzoek worden aangespro-
ken op de voorlichting, die door de politie in een bepaalde strafzaak aan
de pers is verstrekt.” Hij deed zijn uitspraken naar aanleiding van publica-
ties in Panorama, Privé en Aktueel over een moord door een moeder op haar
8-jarige zoon.64 Deze redenering zou uiteindelijk, in de Richtlijn van
1990, zegevieren.

Tegen die tijd was de sfeer in het Overlegorgaan Justitie-Politie-Pers al
beneden nulpunt gedaald.Vooral als gevolg van tal van incidenten tussen
politie en journalisten, met name over het opeisen door justitie van beeld-
en geluidsmateriaal van journalisten, met soms gijzeling van de
weigerachtige journalisten tot gevolg.

Sinds de rellen op Koninginnedag 1980 eiste de politie bij latere rellen
(Dodewaard, Stopera, voetbalwedstrijden) herhaaldelijk beeldmateriaal op
van fotografen of omroepen als de NOS. Meestal weigerden de journa-
listen en hoofdredacties, waarna de rechter-commissaris soms wel een
gerechtelijk bevel gaf, en soms niet doorzette.65 Ook wanneer de politie
journalisten sommeerde om als getuige op te treden, zoals na ontruimin-
gen, leidde dit tot conflicten. De journalisten waren niet gevoelig voor het
argument van de rechter-commissaris dat zij als ooggetuige dezelfde plicht
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hadden als iedere andere burger. Zij brachten hier tegen in dat zij dan hun
werk niet meer konden doen, omdat zij dan als verklikkers geweerd
zouden worden van bepaalde gebeurtenissen. De NVJ gaf geen duidelijk
oordeel over deze kwestie: “De NVJ zul je niet horen beweren dat justitie
nooit gebruik van foto’s mag maken”, aldus secretaris H. van Niftrik in
1986.66 De Raad voor de Journalistiek weigerde doorgaans eveneens prin-
cipiële uitspraken over gedragslijnen te doen. Ook niet toen de president
van de Amsterdamse rechtbank, mr. B.J. Asscher, verklaarde dat mediarech-
ters behoefte hadden aan een toetsingskader voor hun beslissingen. Een
codificatie van uitspraken ging de Raad al te ver, “dat zou tot verstarring
leiden”. Asscher hield vol: “De behoorlijkheid van een beroepsgroep
wordt mede bepaald door de bereidheid zich toetsbaar op te stellen”, en
trok de vergelijking met artsen en advocaten die wel hun eigen codes en
tuchtcolleges kenden. De Raad wilde hier niet aan. Zo zei lid van de Raad
voor de Journalistiek mr. G.J. Schuyt: “Bovendien hanteert de Raad een
vage norm en kan hij daarom ingaan op casuïstiek.”67

Veel journalisten raakten intussen teleurgesteld over de werking in de
praktijk van de landelijke politieperskaart, de richtlijnen inzake de aanhou-
ding van journalisten in actiesituaties, en de leidraad over de positie van
de pers bij politieoptredens. Enkele gevallen waarin een journalist zich
liever liet gijzelen dan zijn bronnen bekend te maken, zoals in 1988,
brachten journalistiek Nederland in rep en roer. De roep om het regelen
van het ‘verschoningsrecht’ nam dan scherp toe. Al deze grieven en inci-
denten leidden ertoe dat het Overlegorgaan eind jaren tachtig nauwelijks
meer functioneerde.

Eén aspect van de eenzijdig door justitie uitgevaardigde Richtlijn van
1990 die later voor zoveel onvrede zou zorgen, net zoals de verdere
aanscherping in 1999 en 2002, is zeer opmerkelijk. De journalistiek in
Nederland was eind jaren tachtig zelf uitermate verdeeld over de vraag in
hoeverre de privacy van verdachten en daders gerespecteerd diende te
worden. Zoals boven gemeld bewogen de drie grote landelijke kranten alle
al sinds de jaren zeventig in de richting van grotere terughoudendheid in
het geven van persoonlijke gegevens. Uit de jaargangen van De Journalist
stijgt voornamelijk discussie en verwarring op over deze kwestie van
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namen, initialen en andere persoonsgegevens bij misdrijven en rechtsza-
ken. In 1987 en 1988 oordeelde de Raad voor de Journalistiek dat slacht-
offers best met naam en toenaam in de krant mochten worden gezet. En
ook het Genootschap van Hoofdredacteuren vond niet dat de politie
eigenmachtig mocht besluiten of initialen en dergelijke wel of niet vrijge-
geven mochten worden.68

Terwijl de vereniging van slachtoffers en nabestaanden een zo groot
mogelijke terughoudendheid eiste, pleitte journalist Willem Breedveld
(toen Utrechts Nieuwsblad, later Trouw) voor een gedetailleerde berichtgeving:
“Een medemens zonder naam is voor mij geen medemens. Ik wil niet
meedoen aan een verdere vervlakking en anonimisering van de maat-
schappij. Ik wil het verschil zien tussen een vermoorde mafiabaas en een
vermoorde onschuldige burger.Vermelding van naam en andere zaken
maken het mogelijk dat een slachtoffer eerlijk wordt getekend, en dat we
het publiek kunnen laten zien: kijk, dit gebeurt in ons midden met
onschuldigen.”69 Andere journalisten vonden dat bij aanrandingen en
verkrachtingen, of bij aanvallen op homoseksuelen en mogelijk zelfs bij
inbraken waar gerede grond voor herhaling was, de namen niet genoemd
zouden moeten worden.

Zo kreeg het Landelijk Buro Slachtofferhulp toch ook steun vanuit de
hoek van de pers, en bleef het met versterkte kracht ijveren voor het
weglaten van de namen van de slachtoffers uit nieuwsberichten omdat dit
de privacy van nabestaanden zou aantasten en hun verdriet zou vergroten.
De belangen van nabestaanden en de journalisten lagen onoverbrugbaar
ver uit elkaar. Slachtofferhulp zou winnen, met de hulp van justitie.

Al met al wreven de NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren in
1989 minister van Justitie Korthals Altes tijdens het overleg van het overleg-
orgaan aan dat dit orgaan niet werkte en dat er sprake was van een
‘verslechterde situatie in het werkklimaat’. Zij voerden de informatiestop
bij de ontvoering van G.J. Heijn, de gijzeling van een journalist van de
Delftsche Courant, de rel rond de uitzetting van twee Syrische vrouwen op
Schiphol en het in beslag nemen van foto- en filmmateriaal op in hun
betoog. Korthals antwoordde dat hij zelf niet veel te klagen had over de
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pers, maar dat anderen, zoals advocaten, de Nationale Ombudsman en indi-
viduele Kamerleden wel steeds meer bezwaren hadden tegen het gedrag
van de pers.70

Het jaar erop, in 1990, voerde justitie de nieuwe Richtlijn over voor-
lichting van politie en justitie aan de pers, eenzijdig door. Uit protest hier-
tegen trokken de NVJ en het Genootschap zich terug uit het overlegor-
gaan. Mr. Gerard Schuyt, een van de leden van de Raad voor de
Journalistiek, schreef in een herdenkingsartikel over tien jaar politiepers-
kaart dat deze in materieel opzicht zeer geslaagd was: er waren in totaal
25.000 aanvragen ingediend. Maar: “Het succes van de kaart heeft niet een
verbeterde verhouding tussen pers en politie met zich meegebracht. Het
zal wel nooit goed komen tussen politie en journalistiek.”71

4.17 Onvrede over de politievoorlichting

De nieuwe, restrictieve Richtlijn van Justitie in 1990 betreffende voorlich-
ting aan de pers, was zonder de pers tot stand gekomen. Zoals in het
vorige hoofdstuk werd gemeld, ging de Richtlijn uit van een actieve voor-
lichting ten aanzien van het beleid, maar passieve voorlichting ten aanzien
van opsporing en vervolging van concrete individuele strafbare feiten. De
politie kreeg als algemene richtlijn mee om zo terughoudend mogelijk
informatie te verschaffen over personalia, leeftijd, beroep, nationaliteit,
etnische afkomst of seksuele geaardheid.

De frustratie hierover reageerden sommige journalisten af op degenen
die deze richtlijn in de praktijk moesten brengen: de politievoorlichters.
Ook van de zijde van de politie kwam er al snel protest tegen deze
beknotting van hun vrijheid. Aanvankelijk probeerden persofficieren de
nieuwe Richtlijn te verdedigen, onder andere met het argument dat
zonder de zaken nog erger zouden worden. Zo zei advocaat-generaal mr. P.
Cremers: “Sommigen lezen in de Richtlijn dat de officier van justitie de
voorlichting in alle gevallen moet gaan doen in plaats van de politie.
Wilting zegt bijvoorbeeld: de officier van justitie kan niet alles. Nou, dat
zegt de Richtlijn dus ook niet. Doorgaans zal de politie de voorlichting
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blijven verzorgen. Alleen in bijzondere gevallen is de officier van justitie
de aangewezen persoon. Dat is al jaren zo.”72

Sommige korpschefs konden er heel wel mee leven, zoals J. Wiarda
van Utrecht.Volgens hem had de pers het er zelf naar gemaakt. “Als de
professie zelf voldoende stevig was geweest om de overheid het vertrou-
wen te geven dat de gehele pers zich zou houden aan de vastgestelde (of
in ieder geval de bedoelde) afspraken, dan was deze richtlijn misschien
niet nodig geweest.” En over die zelfbenoemde rol van de pers als contro-
lerend orgaan voegde hij hier aan toe: “De pers als controleur (...) en wie
controleert dan de controleur? Nee, die pretentie van de pers als contro-
leur deel ik niet. Ik zie de pers als communicator.Voor de controle hebben
we gemeenteraden en verdergaand het parlement.”73

A.W. Docters van Leeuwen zou in 1995, toen hij ‘super-PG’ was
geworden, min of meer hetzelfde verklaren: “De pers dicht zichzelf een
nieuwe rol toe: die van officier van justitie. De taken en bevoegdheden van
politie, OM en rechter zijn keurig verdeeld. Het valt mij op dat bij de pers
alles in één hand is. Dat zou de pers tot behoedzaamheid moeten brengen.
Gaat men wel systematisch na of men op zijn minst niet de schijn wekt
officier van justitie of lekenrechter te zijn?”74

Op hun beurt hekelden veel journalisten de nieuwe Richtlijn vanwege
de beteugeling van de persvrijheid. Maar ook om het dubbele karakter van
de houding van het OM zelf inzake publiciteit. Willem Bosma, redacteur
van de Leeuwarder Courant, verwoordde het als volgt: “De pers wordt met de
richtlijnen van 16 augustus 1990 voor een deel drooggelegd.Tenzij er
Grote Boeven moeten worden gevangen, zoals de Delftse schutter of een
IRA-brigade. Dan deinst het Openbaar Ministerie er niet voor terug foto’s,
signalementen of tekeningen van verdachten te verspreiden en een heuse
klopjacht uit te lokken. Kan dat Overlegorgaan Justitie-Politie-Pers maar
niet beter helemaal worden opgeheven? Opsporing Verzocht is toch al onder
dak?”75

In de jaren erna groeide de frustratie, doordat sommige korpschefs
nog roomser dan de paus waren bij het uitvoeren van de Richtlijn. De
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korpschef van Tilburg beval in 1992 om ‘ter bescherming van het slachtof-
fer’ ook de hoogte van de buit bij overvallen niet meer prijs te geven.76

Burgemeesters hadden de politie al verboden bij misdaden aan de pers de
straatnamen vrij te geven, om privacyredenen en om burgers in die buurt
geen onveilig gevoel te geven.77 En tijdens discussies in het land tussen
journalisten en persofficieren wreven de laatsten soms nog wat extra zout
in de wonde. Zo zei persofficier mr. J. Nabben uit Maastricht op een
dergelijke bijeenkomst: “Ik ervaar de persvoorlichting in negen van de
tien gevallen als storend. Ieder telefoontje vormt een onderbreking van het
werk.”78 Zijn Leeuwarder collega, mr. Ben van der Lugt, zou het een paar
jaar later nog duidelijker uitdrukken: “Misdaadverslaggeving dient alleen
ter leedvermaak van de lezer, ‘de’ journalist bestaat niet en het opbouwen
van een vertrouwensrelatie met een journalist is mij vreemd.” Hij had het
er ook te druk voor. “Trouwens, wie garandeert mij dat ik werkelijk met
een journalist te maken heb en niet met een of andere crimineel?”79

De frustratie kwam ook voort uit de traditionele afkeer die journa-
listen zeggen te hebben van voorlichters. Nu deze in de jaren tachtig ook
meer en meer werkzaam raakten bij de politie, richtte de frustratie over de
Richtlijn zich vooral op ‘de voorlichter’ als zodanig. Op menig redactiebu-
reau hing begin jaren negentig dan ook een ‘Wereldbolletje’ uit NRC
Handelsblad uit 1990. Die cartoon typeerde het voorlichtingsbeleid van de
Amsterdamse politie met de woorden: “U vroeg misschien wel niks, maar
toch geef ik daar geen antwoord op.”80 Het sloeg op de verbazing bij
menig journalist over de uiterst magere voorlichting door Klaas Wilting en
de zijnen na een tweetal bomontploffingen en een plotselinge arrestatie.
Hun kritiek: “Wilting zegt gewoon niks.” De Journalist gaf in 1992 een
sfeerschets van de frustratie door de situatie te beschrijven bij de Haagse
politie. Die gaf zes maal per week, op werkdagen en op zondag, een pers-
conferentie. Ongevallen, diefstallen, geweldplegingen en moorden, ze
passeerden stuk voor stuk de revue. Soms ontstonden grote meningsver-
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schillen over de vraag welke informatie wel en welke niet beschikbaar
moest worden gesteld.

Een aanvullende reden voor de hoogoplopende ruzies was het feit dat
de afdeling voorlichting en pr van de Haagse politie sinds begin jaren
negentig onder leiding stond van een oud-journalist. Hij legde minder
nadruk op persvoorlichting, wat geheel overeenkwam met het Strategisch
Beleidsplan van de Haagse politie voor de jaren negentig waarin stond dat
de residentie ‘het imago van de veiligste stad van Nederland’ diende te
krijgen. De verwijten vlogen over en weer. Zo zei Rob den Outer van De
Telegraaf over de Richtlijn: “Stel, er is een man vermoord. Zijn naam wordt
niet bekend gemaakt. De straat waar de moord plaatsvond evenmin. Er is
dus een man vermoord in Den Haag. Nog even en er is een man vermoord
in Zuid-Holland. Nog een stap verder en er is een man vermoord in
Europa. Hoe moet je dit soort berichten controleren?” Het antwoord van
de politievoorlichter was: “Journalisten vullen de krant via de fax en de
telefoon. Ze nemen vaak zo maar aan wat de voorlichter zegt, zonder nog
iets te checken. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van de journalist
groter, terwijl ze het de voorlichter makkelijker maken. Zo komt de waak-
hondfunctie die de pers zich heeft aangemeten in gevaar.”81

Niet alleen in Den Haag, ook in Amsterdam nam de kritiek op de
‘nieuwe koers’ bij de politie inzake voorlichting toe. In 1993 schetste AT5-
verslaggever Ton van Royen zijn ervaringen als volgt: “Het goede imago
van de politie, daar draait het om. Bij de opening van een bureau van een
wijkteam of de installatie van een nieuw alarmsysteem mogen we komen
opdraven en kan alles. Het is zelfs voorgekomen dat ze voorstelden om een
overval compleet met nepovervallers en gillende sirenes in scène te zetten.
Dat leverde leuke beelden op. Maar een dag later bij een telefoontje over
een drugsinval, stuit je op een muur van onwil. Pappen en nathouden, dat
is het beleid. Ik vrees dat dat niet zo snel zal veranderen. Die haat-liefde-
verhouding zal altijd wel blijven bestaan.”82
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4.18 Onvrede en onmacht onder de politievoorlichters

Niet alleen bij journalisten, ook bij sommige politievoorlichters was de
onvrede groot over de nieuwe Richtlijn. Een van hen, Arjan van de Leur,
hoofd voorlichting van de gemeentepolitie in Groningen, zette in 1992
zijn bezwaren uitvoerig uiteen in De Journalist. En hij schetste ook de gevol-
gen in de praktijk.Volgens hem zat de schrik er in verscheidene arrondis-
sementen goed in. Sterker, “daar woedt een ordinaire competentiestrijd
tussen de politie en justitie. Maar er dreigt nog een gevaar: het OM staat
onder druk van de groeiende politieke verantwoordelijkheid van de
minister van Justitie die zich steeds vaker in individuele strafzaken mengt.
Als dat zo doorgaat bepaalt straks de bewindsman persoonlijk wat politie-
en justitievoorlichters naar buiten mogen brengen...” Hij zag vooral heftig
verzet bij de politie tegen de almacht die justitie zichzelf had aangemeten
ten aanzien van de voorlichting over alle zaken die met opsporing en
vervolging te maken hadden. Ook het argument dat de Richtlijn nodig
was om schadeclaims te voorkomen, achtte hij een totaal misplaatste
inperking van de openheid en democratie.Van de Leur haalde het
Kaderplan Voorlichting van justitie erbij, dat tezelfdertijd was opgesteld.
Aan de informatieverstrekking in concrete strafzaken waren zeven regels
gewijd, aan voorlichting als beleidsinstrument daarentegen hele pagina’s.
Doel ervan was dat “betrouwbaarheid, initiatiefrijk, snelheid en vinding-
rijkheid, samen het beeld van het Openbaar Ministerie als belangrijk
beleidsbepalend justitieorgaan in positieve zin versterken”, zo citeerde hij
uit dat Kaderplan. En concludeerde: “Imagebuilding dus”. Als gevolg van
deze opvattingen over informatieverstrekkingen en de “struisvogelmenta-
liteit” van de rechters tegenover de media, voelde hij “spontane darm-
krampen” opkomen.83

Dit was een van de weinige hoofden voorlichting van politie die zich zo
scherp uitten in de media over de nieuwe Richtlijn. De meeste voorlichters,
en de meeste korpsen, hadden in deze jaren ook wel dringender zaken aan
hun hoofd, zoals de reorganisatie van de gemeentepolitie en Rijkspolitie in
25 regiokorpsen en een Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). En daar
kwam nog iets bij. De gewenningsproblemen rond het nieuwe, vanaf de
jaren tachtig, aarzelend op gang gekomen beleid van voorlichting en pr
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volgens meer gestructureerde en geprofessionaliseerde afspraken, waren op
de meeste plaatsen nog erg groot. De problemen met de politievoorlichting
in deze periode vielen ruwweg in vier aspecten uiteen:
• de automatisering bij de politie was niet overal voorbereid op last

minute-informatie;
• de voorlichting was op veel plaatsen nog altijd een ondergeschoven

kindje, waardoor ‘de eerste de beste diender’ nog altijd vragen moest
beantwoorden;

• politiemensen op straat beschikten niet of te weinig over de training
om de voor de persvoorlichting benodigde informatie vast te leggen,
met als gevolg dat de persvoorlichter over gebrekkige informatie
beschikt;

• de Richtlijn was ook in politiekringen, en bij veel politievoorlichters,
nog nauwelijks bekend.

Intussen was het medialandschap in diezelfde beginjaren negentig zich
razendsnel aan het veranderen. Daar zorgde niet alleen de Europese poli-
tiek voor, ook de technologische revolutie, met de komst van de fax en iets
later, internet. Begin jaren negentig had de fax de eerste plaats veroverd op
de telefoon als het ging om het beantwoorden van vragen van journalisten
en het zelf sturen van persberichten. Het was voor vele, tamelijk mager
bezette, afdelingen voorlichting bijna niet meer te doen om aan de bijna
wekelijks toenemende vraag van het eveneens bijna wekelijks toenemende
aantal media te voldoen. Niet alleen het plaatselijke dagblad bleef bellen,
maar ook de correspondenten van de landelijke kranten, en daarnaast de
journalisten van de nieuwe media, zoals kabelkranten, persbureaus, lokale
omroep en regionale omroep. Dus begonnen de voorlichters te faxen,
eindeloos te faxen. En op eigen gezag, want de persofficier was ook voor
hen vrijwel altijd onbereikbaar.

4.19 Conclusie

Het imago van de politie (evenals dat van justitie) was vanaf medio jaren
zestig tot eind jaren tachtig slecht. Langzaam begon bij beide organisaties
het besef door te dringen dat het verbeteren van dat imago meer dan
inhoudelijke en organisatorische veranderingen alleen zou vergen. Er zou
actief aan de beeldvorming moeten worden gewerkt. De media dragen in
grote mate bij aan de perceptie van veiligheid, maar eveneens aan die van
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de mate van effectiviteit en efficiency van de politie. Zeker wanneer zich
incidenten voordoen, vormt het doelmatigheidsvraagstuk een dankbaar
onderwerp voor de media. Daarbij moet bedacht worden dat er een nauw
verbonden maar complexe relatie bestaat tussen fictie en de werkelijkheid
inzake de politie. Moderne media als de televisie tonen zeer intensief aller-
lei series over politie en misdaad. Deze series hebben een relatie met het
oordeel van burgers over de politie, hoewel de eigen ervaringen van
burgers uiteindelijk meer doorslaggevend zijn.

Medio jaren negentig transformeerde het woord ‘imago’ zowel bij
politie als bij justitie in een toverwoord. En snel zou duidelijk worden dat
de relatie tussen het ‘imagowerk’ en het proces van legitimiteit er een is
waarin het imagowerk de legitimiteit van justitie en politie kan aantonen
en ondersteunen. En dat het imagowerk tegelijkertijd ook gebruikt kan
worden om te maskeren of te compenseren wanneer zich problemen rond
de legitimatie voordoen. De politie had begrepen dat ze doelbewust het
imago moest beïnvloeden, wilde ze de definitie van veiligheid mede
kunnen bepalen en de rol van de politie daarin.

Zeker was geworden dat het imagowerk voortaan ingebed zou blijven
in het politiewerk en dat dit, ondanks de moeizame combinatie van die
twee, in de praktijk belangrijker was geworden bij de vormgeving van
het politiewerk. Geplaatst binnen de bredere transformaties in het politie-
werk en in de maatschappij waarin de massamedia een steeds prominen-
tere rol gingen vervullen, was vanaf de jaren tachtig, en zeker vanaf de
jaren negentig, voor iedereen duidelijk dat het imagowerk en de legitima-
tie van politiewerkzaamheden nauw met elkaar verbonden zouden blij-
ven.

Daarbij zijn politie en justitie zich steeds meer bewust geworden van
het feit dat ‘de media’ niet bestaan. De verschillen tussen de media zijn
langzamerhand groter geworden dan de overeenkomsten: de ene krant is
de andere niet, en datzelfde geldt voor de televisiezenders. Elk medium
zoekt naar een eigen wijze waarop de boodschap kan worden verwoord.
Misdaad en politienieuws vormen ideaal nieuws om mee te kunnen diffe-
rentiëren.

Hoezeer zaken die de politie en justitie in het hart zouden treffen,
verweven waren geraakt met media en imago, dat had de IRT-affaire al
bewezen en vlak daarna zou dit opnieuw aangetoond worden tijdens ‘de
televisieshow’ van het proces tegen drugshandelaar De Hakkelaar. Niet
minder belangrijk voor de politie werd de toenemende frequentie van
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incidenten en schandalen die zich soms tot ‘mediahype’ ontwikkelden.
Crisismanagement en crisiscommunicatie werden niet alleen voor de
korpsen in de grote steden blijvend van belang, maar evenzeer voor de
overige korpsen.Voor de handelwijze tijdens het incident zelf, maar ook
voor het imago van het betreffende korps, en voor de politie in het alge-
meen.
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5.1 Inleiding

Eén manier waarop het imago van de politie altijd tot uiting is gekomen is
de zichtbare aanwezigheid op straat, met alle visuele symbolen en gedragin-
gen die met de geüniformeerde agent gepaard gaan. Deze wijze van presen-
tatie bestaat nog altijd. De manier waarop de politie is beschreven en waarop
de politie zichzelf presenteerde aan het brede publiek, is vanaf de negen-
tiende eeuw nauw verbonden geweest met de gedrukte pers, de krant en de
misdaadroman. Ook al berust de spannend geschreven journalistieke
misdaadreportage in de krant noodgedwongen deels op de fictietechnieken
van de roman, de feitelijke weergave in de krant en de fictie van de misdaad-
of politieroman werden toch als zeer gescheiden werelden gezien.

Het grote verschil tussen toen en meer recente ontwikkelingen is dat
het medium televisie in deze zelfpresentatie van de politie een dominante,
bijna allesoverheersende rol is gaan spelen. Deze tendens begon rond
1990, en werd sindsdien uitermate versterkt door de technologische revo-
luties op televisie- en communicatiegebied, waarvan de komst van de
commerciële omroepen in 1989 en 1990, en de proliferatie van lokale en
regionale zenders, het zichtbaarste onderdeel zijn geworden. Deze revolu-
tie zette een ontwikkeling in waardoor het verschil tussen feit en fictie
steeds meer vervaagde.

Televisie heeft de politie een pr-wapen in handen gegeven waarvan ze
in de decennia voor 1990 alleen maar kon dromen. Het gebruik van het
medium televisie als pr- en voorlichtingsinstrument heeft voor een funda-
mentele verandering gezorgd in de relatie politie-media. De contacten met
de overwegend kritische pers werden drastisch herzien en/of verminderd.
Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, kreeg de pers – vooral de regio-
nale en landelijke kwaliteitskranten – in de jaren negentig het verwijt veel
van haar interesse in het functioneren van de politie, de IRT-affaire en inci-
denten uitgezonderd, te hebben verloren. Dit deel van de pers was in
toenemende mate alleen nog geïnteresseerd in de politie voorzover het
politieke betekenis had. Aandacht voor misdaad zelf behoorde daar minder
toe. De instemming van veel kranten met de strakkere richtlijnen van het
OM inzake het geven van informatie over verdachten en slachtoffers om
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redenen van privacy, versterkte de tendens om kort en bondig over onge-
vallen en misdrijven te berichten.

Deze schaarbeweging in media-aandacht voor ‘de politie’ – sterke
toename op televisie, sterke afname bij de schrijvende pers – lijkt de
emotionalisering van de samenleving over misdaad en onveiligheid enorm
te hebben versterkt.Vandaar dat we dit hoofdstuk over de houding van de
politie ten opzichte van ‘de media’ beginnen met de rol van de televisie in
het voorlichtingsbeleid van de politie. In dit deel concentreren wij ons op
de vraag hoe de politie probeert de media te beïnvloeden door middel van
voorlichting en andere methoden.

5.2 Televisie moet het geblutste imago herstellen

De televisie deed haar intrede in Nederland in 1951. Maar pas eind jaren
zestig stond er in elke huiskamer een televisietoestel.Vanaf deze jaren
zestig was het beeld dat de televisie van de ‘politie-in-actie’ uitzond vaak
negatief voor het imago van de politie.Van de provorellen in de Sixties tot
krakersrellen in de jaren tachtig was het tv-beeld vaak hetzelfde: van poli-
tieagenten en leden van de mobiele eenheid die demonstranten in
bedwang moesten houden, hen belaagden met waterkanonnen of hard-
handig verwijderden uit gekraakte panden. Of het behelsde beelden van
demonstraties zoals tegen de aanleg van de metro in Amsterdam of tegen
de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980.Toen deze periode van poli-
tie als hardhandige bad guy voorbij leek, kwam de politie diverse malen
negatief in het nieuws door het gedrag van individuele agenten binnen de
korpsen: corruptie, seksuele intimidatie of een al te hardhandige aanpak
van een arrestant, een enkele keer de dood tot gevolg hebbend, zoals het
geval van kraker Hans Kok in 1985.

In de eerste helft van de jaren negentig raakte het imago van de politie
verder geblutst door de IRT-affaire die het beeld liet zien van een politie,
en een OM, die er een zootje van hadden gemaakt in de strijd tegen de
georganiseerde drugscriminaliteit, sterker, een soort geheime dienst waren
geworden die geen middel schuwde.

Om haar slechte imago te verbeteren heeft de politie met kracht twee
methoden in gezet:
1. professionalisering van de afdeling voorlichting om de berichtgeving in

de pers over de politie te verbeteren, en
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2. een proactieve inzet van het medium televisie en film.
Dit laatste deed de politie op verschillende manieren:
A. door een uitbreiding van de medewerking aan of het initiëren van

non-fictieprogramma’s, zoals het sinds 1982 bestaande Opsporing
Verzocht;

B. door het entameren van reality-televisieprogramma’s over de politie
zelf, zoals Bureau Bijlmer;

C. door medewerking te verlenen aan het vastleggen van politieacti-
viteiten zoals de verkeershandhaving, in bijvoorbeeld Blik op de Weg;

D. door medewerking te verlenen aan fictieve politieseries zoals Baantjer.

Over de uitwerking die dit gebruik van het medium televisie op het imago
van de politie heeft gehad, komen we later te spreken. En ook over de
neveneffecten ervan. Zoals het wetenschappelijk nog altijd omstreden
thema van de invloed van televisie op de perceptie van veiligheid en
misdaad. Daar de opkomst van allerhande genretechnische tussenvormen
als de gedramatiseerde documentaire, de docu-soap en de gedramatiseerde
reality-tv zorgt voor een vervaging tussen feit en fictie op televisie, verliest
het argument dat de kijker nog altijd heel goed kan onderscheiden wat
echt is en wat gespeeld aan overtuigingskracht.Vast staat wel dat alleen al
de hoeveelheid ‘politie op tv’ in fictie- en non-fictieprogramma’s vanaf de
jaren negentig een scherp stijgende curve laat zien. En dat de politie hier-
van zelf een van de grote aanjagers is geweest.

Dat de politie- en misdaadroman al meer dan een eeuw zeer populair
is, is al eerder ter sprake gekomen. En ook dat buitenlandse politie- en
rechtbankseries op de Nederlandse televisie van meet af aan zeer populair
waren.1 We hebben ook geconstateerd dat, sinds mr. Hans van Straten in
1964 in het voorwoord van zijn boek Moordenaarswerk schreef: “Over het
onderwerp ‘moord’ is het Nederlandse publiek slecht gedocumenteerd”,2

journalistiek getinte non-fictieboeken over de politie en strafzaken de
afgelopen decennnia een hoge vlucht hebben genomen. Sinds de jaren
tachtig is de stroom boeken in dit genre breder en breder geworden.

Een interessant aspect van deze vloedgolf is het aandeel dat politie-
mensen of oud-politiemensen zelf hebben in de stroom van fictie- en
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non-fictieboeken over de politie. Janwillem van de Wetering was zeven
jaar agent in Amsterdam, voor hij rond 1970 begon te schrijven aan zijn
veelgelezen detectives over Grijpstra en de Gier, later ook verfilmd en weer
later tot tv-serie gemaakt. Appie Baantjer begon reeds in de jaren zestig,
ten tijde van zijn functie als rechercheur op het bureau Warmoesstraat
(sinds 1967 als lid van het team ‘ernstige delicten’) te schrijven aan zijn
immens populair geworden reeks Baantjer. Baantjer is sinds 1995 onafgebro-
ken als politieserie te zien geweest op de televisie. Was Peter R. de Vries
vele jaren als politieverslaggever kind aan huis bij met name de
Amsterdamse politie, oud-politiemensen als commissaris Gerard Toorenaar
en oud-commissaris J.A. Blauw schreven na de beëindiging van hun loop-
baar menig non-fictieboek over opgeloste en onopgeloste moordzaken, of
lieten hun mémoires optekenen. Niet minder interessant is het feit dat de
Amsterdamse politieagent Simon de Waal al meer dan tien jaar meeschrijft
aan scenario’s van politieseries op tv. Politiemensen verhuren zich ook in
toenemende mate in hun vrije tijd als figurant voor politieseries.
Producers zijn dol op hen: ze bewegen zich als echte agenten, en ze
beschikken al over een uniform. Beter acteerwerk voor minder geld.

Over de grenzen van het gebruik van televisie voor eigen doeleinden
en over de grenzen van wat een agent en voorlichter wel en niet kan doen
als het om televisie gaat, zijn af en toe discussies gevoerd; beleidslijnen
zijn diverse malen bijgesteld. Maar de lijn over de afgelopen vijftien jaar
tekent zich duidelijk af: de politie maakt liever gebruik van televisie boven
de andere media, zoals radio en zeker de schrijvende pers. Mede vanuit de
gedachte dat ‘het imago’ vooral gevormd wordt door ‘het beeld’, en veel
minder door het geschreven of gesproken woord.

5.3 Televisie als hulp bij de opsporing

“De politie schuwt de publiciteit niet langer. De televisie is een onmisbaar
instrument geworden dat actief wordt ingezet in de dagelijkse bedrijfsvoe-
ring. Dat gaat niet schoorvoetend, maar actief, en zelfbewust”, zo schreef
een journalist in 1998.3 Die tendens was al ruim 15 jaar eerder ingezet,
met de eerste uitzending van Opsporing Verzocht in 1982.Tot dan bestond er
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alleen het zeer onregelmatige en slechts enkele minuten durende
Politiebericht vlak na het Journaal, waarin de politie het publiek om medewer-
king en inlichtingen vroeg.

Ondanks het verzet tegen Opsporing Verzocht van de kant van progressieve
media en wetenschappers, de Coornhert Liga en de Reclassering wegens
het gevaar van stigmatisering of zelfs een ‘heksenjacht’, werd het
programma van meet af aan zeer goed bekeken. In sommige jaren was het
zelfs het populairste AVRO-programma.4 Na een periode van verminderde
populariteit is het programma alweer jaren achtereen met 1 tot 2 miljoen
kijkers een van de best bekeken programma’s op tv.Vanwege dit succes
wordt het sinds 1998 niet langer maandelijks, maar wekelijks uitgezon-
den. En die verhoogde frequentie betekende dat het aantal zaken dat kon
worden behandeld, steeg van honderd naar ruim 250. Opsporing Verzocht is
een samenwerkingsverband tussen AVRO, politie en OM. In feite stelt de
AVRO zendtijd ter beschikking aan politie en OM.Van een onafhankelijk
journalistiek programma is dan ook geen sprake. Politie en justitie bepalen
wat gezegd en getoond wordt. Programmamaker Dirk Kuin vat het als
volgt samen: “Ik voer uit wat de politie wil.”5

Waarom de politie het initiatief ooit nam en het voortzette, is duide-
lijk: een vastgelopen onderzoek kan een nieuwe lead krijgen, waardoor de
kans om een misdrijf op te lossen volgens de politie ruim twee keer zo
groot wordt. “De televisie is dan ideaal. Daarmee kun je mensen nog prik-
kelen: hen aanspreken op hun verantwoordelijkheid”, zo verklaarde Ruud
van Es van de districtsrecherche van korps Holland Midden in 1998.
“Mensen lopen tegenwoordig niet meer zo snel naar de politie als ze iets
niet vertrouwen.Televisie geeft vaak net dat duwtje dat eventuele getuigen
naar de telefoon doet grijpen. Met 10.000 man extra op straat ben je er
niet. We hebben het publiek nodig.”6

En dat het publiek reageerde, blijkt uit de vele kleine krantenberichten
over het aantal bellers na een uitzending. Hoe bekender of emotioneler de
kwestie, hoe meer bellers. Honderdvijftig tips na de viervoudige moord in
Hilvarenbeek in 1998, 175 tips na de vertoning van een compositieteke-
ning van de ontvoerder van mevrouw Boonstra-Raatjes in 1999, 250 tips
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na de verdwijning van het Maarnse meisje Sabine Jansons in 1999, en na
de moord op het Kampense meisje Maartje Pieck in 2000 werd zo massaal
gebeld dat het speciale nummer urenlang overbelast was.7

Van de zaken die in Opsporing Verzocht aan bod komen, wordt volgens de
politie 30 tot 35 procent opgelost. Onafhankelijke cijfers hierover zijn
helaas niet beschikbaar. Sommige critici gaan daarom zover te suggereren
dat bij tijd en wijle ook zaken worden getoond die al opgelost zijn, en
zodoende louter om pr-redenen worden uitgezonden. Desondanks voelt
het publiek zich nuttig en betrokken, en de politie laat zien dat ze de tips
actief en met succes heeft gebruikt. Bovenstaande bekende voorbeelden
laten zien dat de politie de televisie meestentijds gebruikt om daadwerke-
lijk verder te komen.

Behalve dat al die tips de politie verder hielpen, kwam het – naarmate
de populariteit van het programma toenam – ook steeds vaker voor dat
verdachten zich vrijwillig aangaven nadat hun misdrijf op tv was
getoond.8 Of dat verdachten zich, uit angst voor landelijke bekendheid, al
vóór de uitzending bij de politie meldden.9

Vergeleken met buitenlandse equivalenten als het Britse Crime Watch en
het Duitse Aktenzeichen XY Ungelöst was Opsporing Verzocht vele jaren een sober
programma, zonder reconstructies met behulp van acteurs. Het naspelen
van misdrijven was taboe. “We willen objectief informatie geven, zonder
een mix van amusement en opsporing, met moeilijke muziek erachter. We
willen de misdaad niet spannender maken dan het is”, zo zei Mengs
Gerritsen, namens de politie betrokken bij het programma, in 1998.10 De
afgelopen jaren is deze opvatting geheel losgelaten. Nu wordt er wel
gebruik gemaakt van gedramatiseerde reconstructies.

Ook in de periode van ‘de sobere aanpak’ gaf het Openbaar Ministerie
er soms een wat ruimere interpretatie aan en was er sprake van enkele
opvallende uitzonderingen op de regel die zegt dat er geen foto’s van
verdachten of veroordeelden op tv mogen worden getoond. In 1997 stond
het OM toe dat een foto werd vertoond van een gevaarlijke Duitse misda-
diger die uit de Groningse Mesdagkliniek was ontsnapt.Twee jaar later
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verspreidde het OM in Leeuwarden via de media een foto van een voor
dubbele moord veroordeelde, maar voortvluchtige man. In dit geval had
een profielschets in Opsporing Verzocht geen bruikbare tips opgeleverd.11

Daarnaast liet het OM in juni 1999 ook politievideo-opnamen zien
van de rellen die zich twee maanden eerder voordeden tijdens de huldi-
ging van Feyenoord in Rotterdam. De opnamen gingen vergezeld van tien
portretten van relschoppers die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan
openlijke geweldpleging. Hier kwam opnieuw de kloof in het beleid van
politie en OM bij de informatieverstrekking aan de verschillende media
aan het licht. Sinds 1990 was de Richtlijn om van opgepakte verdachten
geen persoonlijke gegevens te verstrekken aan de media steeds strakker
uitgevoerd. En nu werden nog niet veroordeelde verdachten via de televi-
sie aan de hele bevolking getoond. Het antwoord op de vraag of dit
publiekelijk tonen van verdachten in verhouding staat tot de ernst van het
misdrijf en de mate waarin de rechtsorde geschokt is – het proportionali-
teitsbeginsel – viel hier in het nadeel van de verdachten uit. Het maat-
schappelijk belang woog zwaarder dan de privacy van de verdachten,
aldus persofficier mr. C. de Kimpe.12 Praktisch gesproken had de uitzen-
ding succes: de tips over de relschoppers stroomden binnen.13 Maar
volgens critici had het OM hiermee zijn eigen richtlijnen overtreden.14

Tot medio jaren negentig was Opsporing Verzocht, naast Politiebericht, de
enige officiële vorm van ‘opsporings-tv’. Het sobere karakter en de maan-
delijkse frequente stonden er volgens de makers garant voor dat er slechts
positieve effecten vanuit gingen. Het Duitse programma Aktenzeichen XY
beschouwt zich als een ‘laatste redmiddel’, in te zetten als alle andere
opsporingsmethoden zijn uitgeput. De programmamaakster Christiane
Tarnikas verklaarde in 1998 het een slechte zaak te vinden als dit soort
programma’s wekelijks of dagelijks vertoond zouden worden. Dat schept
“het beeld van een steeds groeiende misdaadgolf, waar de politie zonder
externe hulp niets meer aan kan doen.” Politieman Gerritsen van Opsporing
Verzocht geloofde het tegendeel: “Onrustgevoelens zijn al aanwezig op het
moment dat de media aandacht hebben voor een ernstig delict. Als men
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op televisie ziet dat de politie werkt aan een oplossing, geeft dat juist een
gevoel van gerustheid.”15

Het aantal opsporingsprogramma’s waaraan de politie meewerkte, nam
in de jaren negentig snel toe, bijna net zo snel als het aantal tv-zenders.
Steeds meer korpsen startten een eigen opsporingsprogramma op de
inmiddels overal verrezen lokale of regionale zenders. En op de landelijke
televisie maakte Jaap Jongbloed (TROS) al jaren zijn misdaadprogramma
Deadline, en startte Peter R. de Vries op het commerciële RTL4 zijn
programma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. Deze programmamakers gunden
zich veel meer vrijheden ten aanzien van de inhoud en de vormgeving:
meer reconstructie, meer getuigen, meer emotie. Een aantal regionale
zenders volgde bij hun nieuwe opsporingsprogramma’s eerder deze
aanpak, zoals het programma Politie van TV Rijnmond. Politievoorlichter
Anne Geelof zag hierin geen bezwaar. “Zonder drama spreek je de kijker
niet aan. Door het gebruik van emoties kun je mensen over de streep
halen ons te bellen.”16

Sommige waarnemers, ook binnen de politie, bezagen deze prolifera-
tie en emotionalisering van de opsporingsprogramma’s met zorg. Enkelen
pleitten voor een landelijke evaluatie. Ook het landelijke OM trachtte de
regionale zenders op één lijn te krijgen, maar daar kwam niet veel van
terecht. Om meer eenduidigheid te bewerkstelligen kon het zich wenden
tot het samenwerkingsverband van regionale zenders, ROOS, maar een
lidmaatschap is niet verplicht. Zo vallen publiek-private omroepen als TV
Rijnmond en AT5 erbuiten, en de commerciële regionale omroepen al
helemaal. De veranderingen in het medialandschap gingen sneller dan de
regelgeving. “Er zou eigenlijk eens een PG op de zeepkist moeten klimmen
die zegt: tot hier en niet verder. Maar zover is het nog lang niet”,
verzuchtte Dirk Kuin van Opsporing Verzocht in 1998.17 En zo ver is het in
2004 nog steeds niet.

Overigens was Kuin zelf gaarne bereid om zijn programma in te
zetten voor pr-acties ten behoeve van zowel zijn AVRO als de politie. Kuin
luisterde met een kraampje geregeld open dagen van de politie op.
Daarnaast was hij medeorganisator van de ‘moorddag’, een recreatieve
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speurtocht naar de dader, van de fanclub van Opsporing Verzocht, die veel oud-
politiemensen telt.18 Opsporing Verzocht mag door politie en justitie zuiver als
opsporingsinstrument worden beschouwd, een element van publieksvoor-
lichting en pr- en marketing zit er wel degelijk in.

Sinds de komst van internet, medio jaren negentig, zet de politie ook
dit medium in bij de opsporing van misdadigers en vermisten. “De politie
drijft op informatie. Zonder informatie van getuigen of het publiek begin-
nen we niks. Dus is het niet vreemd om te onderzoeken of internet een rol
kan spelen bij de verzameling van gegevens”, zo lichtte C. den Bakker van
het korps Zuid-Holland Zuid in 1995 een experiment met het net geboren
nieuwe medium toe. Hij zag er een lokale variant van Opsporing Verzocht in,
maar ook een makkelijke methode om aangifte te doen.19

Het Nederlands Politie Instituut (NPI) begon in 1998 de site
www.politie.nl, waarop men uitgebreide opsporingsberichten plaatste. De
onbeperkte ruimte op internet maakte het mogelijk veel meer oproepen te
doen dan via Teletekst of televisie mogelijk is. Een andere reden voor dit
initiatief was de wens van het NPI om de wildgroei van lokale politie-sites
te bestrijden. De start was veelbelovend, de site was al snel een van de
drukst bezochte sites in Nederland.20 In de jaren daarna nam de belangstel-
ling weer af en piekt het aantal bezoeken vooral na tv-uitzendingen.

Zoals we hebben gezien, verwierf de televisie zich een steeds belang-
rijker rol in de opsporing. Maar hoewel een objectief wetenschappelijk
onderzoek over de effectiviteit van deze opsporingsmethode ontbreekt,
staat wel vast dat de televisie een belangrijk instrument is in de beïnvloe-
ding van de beeldvorming over de politie. De programma’s bieden de
bevolking een beeld van haar bezigheden. Ze maken de burgers duidelijk
dat de politie zaken behandelt die alle burgers kunnen overkomen. Deze
boodschap staat in schril contrast met de meer negatieve berichtgeving
over incidenten en problemen bij de politie. Derhalve hebben dergelijke
programma’s dan ook vooral een bijdrage geleverd aan een meer positief
imago van de politie.
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5.4 Medewerking aan fictie en non-fictie op tv

De stimulans voor het maken van tv-programma’s met de politie als
onderwerp kwam begin jaren negentig van twee kanten. De omroepen
zagen er, na eindeloos veel buitenlandse series te hebben aangekocht en
vertoond, eindelijk brood in om zelf schrijvers en regisseurs aan het werk
te zetten. Actualiteitenrubrieken wilden, wakker geschud door alle onthul-
lende reportages in de pers over de groei van de georganiseerde misdaad,
dit soort reportages graag verfilmen. Zonder medewerking van de politie
konden zij echter weinig beginnen. En de politie, destijds al wegzinkend
in het IRT-moeras, besloot dat het dringend tijd werd om het publiek te
laten zien dat ze níet de hele dag koffie zaten te drinken of bij het minste
of geringste methoden gebruikten die het daglicht niet konden verdragen.
In die periode werd de inzet van de televisie ter verbetering van het eigen
imago dan ook een feit. De medewerking van politie aan fictie en non-
fictie begon al snel grote vormen aan te nemen.

Het begin van deze ontwikkeling lag, zoals zo vaak, in Amsterdam.
Eind 1993 begon de VARA met de zesdelige Nederlandse politieserie Kats en
Co, een serie die zich, hoewel geënt op Derrick, niet in de hogere milieus
afspeelde maar aan de onderkant van de samenleving. Een aflevering moest
tegelijk een spannend verhaal vertellen als een sociaal probleem aan de
kaak stellen, aldus de maker Ben Verbong.21 Rechercheur Simon de Waal
van Bureau Warmoesstraat trainde de hoofdrolspelers. Hij schreef ook de
scenario’s van de tv-serie Bureau Kruislaan, en was reeds begonnen aan de
televisiebewerking van de boeken van Appie Baantjer. En hij bleef voor de
tv werken. In 2000 zou hij zeggen: “Inmiddels is er geen politieserie op
televisie waar ik niet aan heb meegewerkt.”22

Tegelijk met Kats en Co werd door de actualiteitenrubriek NOVA een
vierdelige serie over de georganiseerde criminaliteit uitgezonden, tot stand
gekomen in samenwerking met de Amsterdamse politie. NOVA kwam met
het idee na een eerdere serie over kleine criminaliteit. Het voorstel viel in
goede aarde bij de Amsterdamse commissaris Bernhard Welten, de man
die in 2004 Kuiper zou opvolgen als korpschef. Dat was ook niet zo’n
vreemd besluit. Immers, bij zijn aantreden in 1992 had hij een koerswijzi-
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ging voorgesteld: minder aandacht voor het vangen van grote aantallen
boeven en meer aandacht voor het aantonen en oprollen van criminele
organisaties met contacten in de bovenwereld. In 2003 zou een soortge-
lijke aanpak van Joop van Riessen het concept Tegenhouden worden gedoopt.
De nieuwe benadering vereiste een ander voorlichtingsbeleid, zo lichtte
woordvoerder Klaas Wilting in 1993 toe: “We willen nu nog beter laten
zien wat er in de samenleving gebeurt. Men denkt dat die georganiseerde
criminaliteit hier niet bestaat. Dat is dus niet zo. En die criminelen
beschikken over zeer goede banden met de bovenwereld.”23

Men wilde het grote publiek dus alarmeren, met de boodschap dat
bepaalde mensen in de bovenwereld – advocaten, notarissen, accountants,
huisbazen – hand- en spandiensten aan de onderwereld verleenden. “We
moeten onze boodschap in de media kwijt. Dat kan in de krant, maar een
televisieprogramma is indringender”, aldus Wilting.24

Het volgende project waaraan het Amsterdamse korps zijn medewer-
king verleende, werd een serie programma’s over een wijkteam dat
opereert in een multiculturele omgeving. Dat zou Bureau Balistraat worden,
dat in 1994 werd uitgezonden en hoge kijkcijfers haalde. Daarna volgde in
1995 Bureau Bijlmer, dat nog beter zou ‘scoren’. De Amsterdamse politie had
de smaak nu te pakken. De televisie werd actief ingeschakeld bij het
verwezenlijken van uiteenlopende doelstellingen: het alarmeren van het
publiek over de werkelijke toestand in de stad; het weergeven van de
moeilijke taak waarvoor de politie zich gesteld ziet; en natuurlijk ook
verbetering van het imago van het korps. Alarmering, legitimering en
rehabilitatie waren de sleutelwoorden in dit tv-offensief van de politie.

Zowel op het terrein van fictie als non-fictie ontstond er een explosie
aan tv-programma’s. Trouw-journalist Peter Sierksma gaf begin 1995 een
indruk van de populariteit van het politiewerk op de televisie: bij de
publieke omroep waren dat seizoen twintig politieseries te zien. Deze vari-
eerden van The Untouchables, Between the Lines en New York Police Department tot en
met journalistieke series als Deadline (voorheen Crime Time), Surveillance en
Opsporing Verzocht. Met RTL kwamen daar nog eens zeven programma’s bij,
vooral oude Amerikaanse series. Twee daarvan vielen net als Surveillance in
de nieuwerwetse categorie van de reality-tv: Het uur van de waarheid en 06-11
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Weekend. De series werden steeds realistischer, journalistieke programma’s
steeds spannender. De genres begonnen elkaar in vorm steeds meer te
overlappen. Zo leek, aldus Sierksma, het politiedrama Bureau Kruislaan soms
wel een docudrama, terwijl de nieuwe TROS-documentaireserie over de
lotgevallen van de politie in de Bijlmermeer, Bureau Bijlmer, het karakter had
van een drama, waarbij de makers, Kees Colenbrander en Peter de Bie,
bewust gebruik maakten van ‘soap-lijnen’. Net als bij de NOVA-serie liepen
de belangen van de makers en de politie vrijwel geheel parallel.
Colenbrander: ‘De politie is voor ons slechts een middel om enkele grote
sociale problemen te duiden. Maar er komt natuurlijk bij dat we meteen
ook het stereotiepe beeld van de politie willen nuanceren. Iets waar de
politie zelf ook blij mee is.” Wilting vond de serie soms wat gechargeerd,
maar mooi en zeer ‘authentiek’. “Je ziet wat er bij de politie leeft.” Net als
bij de NOVA-serie had de politie het veto over scenario, opnames en
montage.25

Anders dan in het vergelijkbare Surveillance, over het Rotterdamse poli-
tiebureau aan het Marconiplein, werd in Bureau Bijlmer geen gebruik
gemaakt van zwarte blokken of ‘gescramblede’ beelden om de privacy van
mensen te garanderen. “In principe laten we alles zien”, aldus
Colenbrander. En dat zou precies de reden zijn dat de TROS erdoor in de
problemen kwam. Een aantal gefilmde burgers maakte ernstig bezwaar
tegen uitzending, er kwam een rechtszaak van en de rechter beval de
omroep de gewraakte scènes er uit te knippen omdat de betrokkenen niet
deugdelijk om toestemming was gevraagd. Hun was verteld dat de opna-
men gebruikt zouden worden “‘in het kader van een programmaserie over
het werk van de politie in de Bijlmer”. De rechter constateerde dat dit
geen toestemming voor uitzending inhield, en oordeelde bovendien: “De
verhouding tussen de TROS als professionele organisatie en de in een
crisissituatie verkerende burgers is in hoge mate ongelijkwaardig.”26

Wat kijkersaantallen betreft was de zesdelige documentaire Bureau
Bijlmer een groot succes. Er keken gemiddeld 1,2 miljoen mensen naar.
Inhoudelijk was de serie controversieel. De tv-recensent van de Volkskrant,
Peter van den Berg, oordeelde dat de serie “het negatieve beeld van de
wijk, waar de politie zich de pleuris moet werken om er nog wat van te
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maken, versterkte.”27 Zo oordeelde ook de Adviesraden Minderheden, een
door het Amsterdamse college van B & W ingesteld adviesorgaan, in een
verklaring. De Amsterdamse korpsleiding moest publiekelijk afstand
nemen van de serie, want zij gaf een “eenzijdig beeld waarbij ten
onrechte de indruk wordt gewekt dat er in de Bijlmer uitsluitend alloch-
tone criminelen rondlopen.” Ook van de TROS werden excuses verwacht
voor de “beledigende uitzendingen”.28

Over de effecten van documentaireseries als Bureau Bijlmer schreef de tv-
recensent van NRC Handelsblad, Frits Abrahams: “Vooral voor de kijkers in de
provincie die weinig in de grote steden komen, moet een serie als Bureau
Bijlmer een schokkende eye opener zijn. Dat geldt trouwens ook voor Parket
010, een nog steeds bij RTL5 lopende serie over het werk van het
Openbaar Ministerie in Rotterdam; ook daar neemt menig allochtoon in
de verdachtenbank plaats.” En: “Wanneer in diezelfde periode Bolkestein
op de televisie welsprekend moppert over de aanwassende asielzoekers-
stroom, is het niet zo vreemd als onlustgevoelens onder tv-kijkers in het
stemgedrag tot uiting komen.” Hij vond echter niet dat je dat de program-
mamakers kon verwijten. “Zij hebben hun journalistieke plicht gedaan: het
registreren van de werkelijkheid.”

Maar Abrahams verwoordde toen reeds de kloof die aan het groeien
was tussen de manier waarop krant en tv de werkelijkheid weergaven:
“Natuurlijk, ook de schrijvende media hebben over de problemen in de
grote steden geschreven, maar hun keurige verslagen en reportages hebben
niet de impact van de rauwe filmbeelden. Als schrijvend verslaggever ben
je ook eerder geneigd gegevens over iemands afkomst weg te laten, tenzij
er een duidelijke relevantie voor is. Maar de beelden laten het allemaal
zien, die trekken zich weinig aan van relevantie. Of het nu om een drugs-
dealer of een zielige zwerver gaat, wat we in veel gevallen te zien krijgen,
is: een allochtoon.”29

Desalniettemin is de politie er binnen enkele jaren in geslaagd een
effectief en geheel nieuw medium te vinden en aan te wenden om het
beeld over de politie te beïnvloeden. Steeds meer wordt het de top van de
politie duidelijk dat het niet alleen gaat om de inhoud van het werk maar
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ook om de manier waarop de inhoud van het politiewerk wordt gepresen-
teerd. De politie kon daarbij niet alleen afwachten hoe de media de politie
neerzetten, maar zag zich genoodzaakt er zelf een actieve en soms zelfs
sturende rol in te vervullen. Deze actieve en sturende rol van de politie is
mogelijk omdat de politie over informatie beschikt die de media graag
gebruiken.

Omdat de scheidslijnen tussen ‘politie in de werkelijkheid’ en de ‘poli-
tie op televisie’ slechts voor ingewijden nog te zien zijn, kon gestructu-
reerd aan de beeldvorming worden gewerkt. Dat daarbij niet steeds
gewerkt kon worden volgens de geldende beleidsregels, werd gaandeweg
duidelijk. De bijdrage van de politie aan fictie en non-fictie op televisie
toont vooral haar eigen behoefte om te komen tot een meer positieve
beeldvorming.

5.5 Roep om betere bescherming van de privacy

De explosie medio jaren negentig van programma’s over de politie op tv,
en van programma’s waarin live geschoten beelden over acties van brand-
weer en ambulance centraal stonden, leidde tot een bijna even grote
explosie van krantenartikelen over het fenomeen van de reality-tv. De kritiek
overheerste.

Waarom de omroepen dit uit Amerika overgewaaide genre plotseling
massaal omarmden, is niet zo moeilijk te raden: het is goedkoop. Een half
uur amusement is drie keer zo duur als een half uur reality-tv. “Het is
commercieel gezien aantrekkelijk: het is goedkoper dan welk amusements-
programma ook en het haalt aardige kijkcijfers”, aldus Bart in ’t Hout,
programmaleider van RTL5, in 1995.30 Die combinatie – goedkoop en
kijkcijfers – zorgde ervoor dat in 1995 een slordige dertig reality-series te
zien, of in voorbereiding waren. Journalist Albert de Lange verdeelde ze in
drie categorieën: de misdaad- en rampsector (06-11 Weekend, Crime
International, Deadline, Surveillance, etc.), de ‘Poets’-varianten (Taxi, De Kapper,
ASO-show) en reportages-uit-het-volle-leven (De Camping, De Bevalling, De
Verhuizing, De Gevangenis, De Deurwaarder, De Bruiloft, De Dierenkliniek, De Nacht). “De
camera kan overal zijn en heeft een grote voorliefde voor momenten van
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ontluistering”, aldus De Lange. Over de houding van al die beeldjagers
tegenover de gefilmde: “O ja, zet hier even uw handtekening”.31 Branden,
ongelukken, dierenmishandeling, opstootjes, familiedrama’s, de televisie
bezorgde de live gefilmde voorbeelden van andermans ongeluk avond aan
avond bij de kijker thuis.

Door deze stortvloed van ramptoerisme-tv die over Nederland werd
uitgestort – waarbij het eerder abnormaal dan normaal was als zich géén
excessen voordeden – raakte de liefde van diverse politiekorpsen voor de
tv als voorlichtingsinstrument even snel bekoeld als deze was opgebloeid.
Althans, men dacht voortaan dieper na voordat men weer met een omroep
in zee ging. De scenario’s werden nog zorgvuldiger bekeken, de contrac-
ten, met als kern het vetorecht, werden nog preciezer opgesteld. De
rechtszaak over Bureau Bijlmer en de kritische reacties van de kant van offi-
ciële gemeentelijke adviesorganen hadden ook het korps Amsterdam al
direct na afloop ervan terughoudender gemaakt. Wilting zei in 1995 niet
van alle programma’s over de politie af te willen, maar in “probleemgebie-
den” als de Bijlmer is het “nu even welletjes” geweest. “Langzamerhand
worden we overvoerd met alles wat met de politie te maken heeft. Waar de
mensen bang voor zijn, dat vreten ze ook. Maar het zal het gevoel van
veiligheid niet bevorderen. Want hoe je het ook wendt of keert: het is
nooit helemaal de werkelijkheid.”32

Nog in datzelfde jaar kreeg de politie uit een andere hoek het drin-
gende advies om behoedzamer om te gaan met de medewerking aan tv-
programma’s, namelijk van de Nationale Ombudsman drs. M. Oosting. In
een rapport hekelde hij de povere wijze waarop de politie de privacy van
de gefilmde burgers beschermde. De verantwoordelijkheid daarvoor lag
zijns inziens niet alleen bij de programmamakers, en daarom adviseerde
hij de politie van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag richtlijnen op te
stellen voor het verlenen van medewerking aan tv-programma’s als Bureau
Bijlmer, Surveillance en De Nacht. Aanleiding voor het onderzoek waren twee
klachten over de Rotterdamse politie, die de gefilmde verdachten of
gewonden niet eens had verteld dat er werd gefilmd.33 De gefilmde perso-
nen zouden een folder moeten krijgen, en in elk geval nadrukkelijk
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moeten worden gewezen op het recht uitzending te weigeren. Het is aan
de politie, zo stelde Oosting, erop toe te zien dat die beelden dan ook
daadwerkelijk niet worden uitgezonden.34

In een reactie trok Wilting het boetekleed aan. “Je hoort daar als poli-
tie over na te denken, die mensen zijn toch even in onze macht, of vallen
althans onder onze zorgverantwoordelijkheid.” Maar hij schoof een deel
van het probleem door naar de media: “Als er eens een keer een politie-
man zijn hand voor de camera houdt, omdat hij begaan is met een slacht-
offer, dan belt zo’n tv-ploeg mij meteen op met klachten over de persvrij-
heid, de grondwet, vrijheid van meningsuiting en weet ik het. Zelfs de
rechten van de mens worden er wel bijgesleept.”35

De klachten van de Nationale Ombudsman overtuigden het OM van
de noodzaak dat er een nieuwe ‘Richtlijn informatieverstrekking aan de
media’ moest komen, waarin in tegenstelling tot die van 1990 ook de
houding ten opzichte van de audiovisuele media werd opgenomen.
Volgens deze nieuwe Richtlijn moesten justitie en politie voortaan
verdachten en betrokkenen bij bijvoorbeeld ongevallen van tevoren laten
weten dat er opnames werden gemaakt.36 De vertegenwoordigers van
ambulancediensten, verenigd in het Nederlands Ambulance Platform
(NAP), hadden al aangekondigd cameraploegen van reality-progamma’s te
beperken in hun bewegingsruimte. En zij hadden ook hun zorgen uitge-
sproken over de beloningen die het ambulancepersoneel werden geboden
voor amateurbeelden van ongelukken en branden.37 Niet zelden kwam het
inmiddels voor dat brandweerlieden of ambulancepersoneel zelf een
videocamera meenamen, om naderhand de beelden voor een leuk bedrag
te verkopen aan de hoogste bieder.

De Raad van Hoofdcommissarissen kondigde daarop aan dat er een
eenduidig beleid zou komen voor het meewerken aan reality-tv. In de
diverse politieregio’s werd te verschillend op het verschijnsel gereageerd.38

Van dat voornemen is echter tot op heden niet veel terecht gekomen. De
relatie tussen politie en media verslechterde door deze aangekondigde
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beleidswijzigingen. Nu uitte de NVJ opnieuw bezwaren tegen de voorge-
nomen ‘beteugeling van de journalistieke vrijheid’. De vakbond vroeg
minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken hoe hij dacht reality-televisiema-
kers te onderscheiden van professionele journalisten.39 Zo ontstond hier,
net als bij de kwestie ‘wel of geen camera in de rechtszaal’, een kloof
tussen de journalisten zelf. De zelfbenoemde ‘kwaliteitsjournalisten’
wilden koste wat kost voorkomen dat ze door de praktijken van de paparazzi
in hun journalistieke vrijheid zouden worden beknot.

De inzet van de televisie ter verbetering van het politie-imago heeft
maar een korte tijd een louter positief resultaat gehad. Door een overload
aan vergelijkbare programma’s werd de boodschap diffuus. De kritiek op
zowel de inhoud van de programma’s als op de schending van de privacy
nam toe. De politie stuitte op de neveneffecten van veel media-aandacht.
De mogelijkheden tot sturing van de media door de politie door middel
van bijdragen aan fictie en non-fictie bleken in de praktijk beperkter dan
de politie had gedacht. Dat kwam mede omdat binnen de politie nauwe-
lijks enige sturing bestond ten aanzien van het verlenen van medewerking
aan programma’s. Daardoor kon een wirwar aan programma’s ontstaan,
wat zowel bij de politie als ook bij de media weerstand veroorzaakte. De
succesvolle inzet van het medium televisie bleek van korte duur.

5.6 Verkoeling in de relatie tussen politie en media

Dat er ook nadelen zaten aan het feit dat de politie binnen enkele jaren tijd
‘de hoofdrol op de televisie’ speelde werd in 1996 duidelijk. De geest leek
uit de fles, de honger naar ‘politietelevisie’ leek niet te stillen. Maar tegelij-
kertijd deed zich deze paradox voor: ‘politietelevisie’ mocht populairder
zijn dan ooit bij de televisiekijkers, het imago van de politie zelf was door
de IRT-affaire niettemin aangetast.

Althans dat was de teneur van de nieuwjaarstoespraken die korpschefs
van de randstedelijke politieregio’s begin dat jaar hielden. De politie wachtte
met spanning het eindrapport van de commissie-Van Traa (de parlementaire
enquêtecommissie Opsporingsmethoden) af, aldus de Rotterdamse korps-
chef R. Hessing: “Niet alleen omdat een politiek oordeel wordt verwacht
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over de toelaatbaarheid van bijzondere opsporingstechnieken. Het gaat ook
over professionaliteit, collegialiteit en integriteit van de politie en de verhou-
ding tussen politie, justitie en openbaar bestuur.”

Zijn Haagse collega J. Brand zei zich te ergeren aan mensen die bijdra-
gen aan het negatieve imago van de politie. “We zouden iedereen die met
negatieve verhalen over de politie in de publiciteit is gekomen, moeten
verplichten een periode mee te draaien met onze projectteams.”40 De
Amsterdamse burgemeester ondersteunde de kritiek van de korpschefs
door te benadrukken dat 99 procent van 40.000 Nederlandse agenten
niets te maken had met het onderwerp van de IRT-enquête, maar er wel
last van had: “De indruk wordt gewekt alsof er veel breder van alles mis is,
en dat is onjuist.”41

De vraag rijst daarom in welke opzichten dat imago was aangetast. Dat
dit gebeurd was bij de politici in Den Haag, dat was zeker. Dat het tot
uiting kwam in de actualiteitenrubrieken en commentaren in de kranten,
ook. En uit deze nieuwjaarstoespraken blijkt ook dat het zelfbeeld van de
politie een flinke deuk had opgelopen. Maar hoe al deze kritiek op OM en
politie het algehele beeld van de politie bij het grote publiek beïnvloedde, daar
is bij gebrek aan diepte-interviews destijds veel minder duidelijkheid over.
De politie voelde dat ze de wind tegen had. Dit leidde direct tot een
behoedzamere opstelling ten opzichte van de media, ook als het ging om
het initiëren van of meewerken aan tv-programma’s over het werk van die
40.000 agenten.

Disciplinering werd het wachtwoord. En de eerste die dit voelde, was de
Rotterdamse rechercheur Bert Santema. Hij moest zich voor de rechter
verantwoorden voor zijn optreden in het tv-programma van Peter R. de
Vries, waarvoor hij van zijn superieuren geen toestemming had gekregen.
Dat de gewraakte uitzending wél tot de oplossing van een jaren oude moord
op een Rotterdamse taxichauffeur had geleid, deed er niet toe. “Op het
heulen met de media zonder permissie van bovenaf staat in politiekringen
de sociale doodstraf”, zo concludeerde journalist Japke-Doutzen Bouma.42

De terughoudendheid van de politie had ook te maken met de onver-
zadigbare vraag van de media naar politiemedewerking aan alle mogelijke
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programma’s. De veeleisendheid van de media als ‘rupsje-nooit-genoeg’
ging niet alleen de menskracht van de afdelingen voorlichting te boven.
Ook de aard van de verzoeken waren niet meer louter positief. “De politie
wordt tegenwoordig vooral benaderd om mee te werken aan onderwer-
pen die ons negatieve publiciteit bezorgen. Bijvoorbeeld of we personen
kunnen ‘leveren’ die bij de politie ontslagen zijn”, aldus H. van Duijn,
voorzitter van de Nederlandse Politie Bond.43

De kwaliteitskranten die de misdaad voorheen links lieten liggen,
hadden inmiddels ook belangstelling gekregen. Hetzelfde gold voor actua-
liteitenrubrieken als Hier en Nu en Brandpunt, die later op zouden gaan in
Netwerk. Er ging bijna geen aflevering meer voorbij zonder misdaad-item.
“Puur omdat het publiek daarom vraagt. Het een versterkt het ander”,
aldus Peter R. de Vries.44

Geen wonder dat de politie alle mogelijke moeite deed om greep te
krijgen op de televisieprogramma’s. De afspraken werden steeds strakker.
Om het grote publiek te alarmeren over de werkelijke toestand in de
samenleving op het gebied van kleine en grote criminaliteit, of om het
een kijkje te laten nemen in de keuken in de hoop op meer begrip voor
het dagelijkse werk van de politie werd steeds minder relevant geacht. Het
nieuwe doel werd ‘bedrijfsvoorlichting en pr’, zoals de voorzitter van de
Algemene Christelijke Politiebond, H. Kruizinga, nieuwe ‘politieprogram-
ma’s’ als De Rivierpolitie (NCRV), Bij de Politie (Veronica) of Het Sluitend Bewijs
(EO) noemde.45 De meeste omroepen vonden het geen probleem om deze
gehoorzame rol te spelen, die soms veel weg had van die van His Master’s
Voice. De kijkcijfers compenseerden veel.

Een nijpender probleem voor de politie werd het beteugelen van het
grote publiek zelf. De sterk toegenomen betrokkenheid bij het politiewerk,
de angst voor criminaliteit, en de afnemende aarzeling om de politie te
bellen dankzij het succes van programma’s als Opsporing Verzocht, zorgden
voor een enorme toename in het aantal tips en meldingen. De revolutie in
de communicatiemedia – de komst van internet en de mobiele telefoon –
deed de communicatie exponentieel toenemen. Wie niet communiceerde,
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telde niet meer mee. De nieuwe formats op de radio en televisie, zoals phone-
in shows, versterkten deze tendens.

Het gedrag van de cameraploegen was het probleem niet meer. Het
kwam nog slechts sporadisch voor dat een cameraploeg bovenop een
slachtoffer zat dat lag dood te bloeden. Maar de afdelingen communicatie
en voorlichting van de politie raakten wel bijna over de toeren van alle
burgers die ‘verschrikkelijke gebeurtenissen’ meldden, waarvan de meeste
na onderzoek weinig tot niets om het lijf bleken te hebben.

Er was nóg een boemerangeffect van alle opsporingsprogramma’s op
tv. De kijkers belden steeds vaker naar de media in plaats van naar de poli-
tie met hun vragen en tips. En de redacties, die zelf inmiddels bijna alle-
maal uit de binnensteden waren vertrokken en zich hadden verschanst in
riante kantoortuinen in de buitenwijken van de steden, belden vervolgens
de politie om tips na te trekken over gebeurtenissen waarvan de politie
soms zelf nog niet op de hoogte was. Zo dreigde de politieagent een
nevenfunctie van journalist opgedrongen te worden, tot verdriet van vele
politievoorlichters. “Laten de media eerst zelf de betrouwbaarheid van
tipgevers natrekken voordat ze paniek zaaien”, aldus Wilting.46 Het tekent
in die periode de groeiende tendens op redacties van kranten en radio- en
tv-omroepen om ‘telefoonjournalistiek’ te prefereren boven zelfstandig
onderzoek naar wat er zich zoal in de buitenwereld afspeelt.

De toenemende vraag vanuit de media leidde tot terughoudendheid
bij de politie. Het beeld bleek toch niet zo gemakkelijk te beïnvloeden, laat
staan geheel te controleren. Medewerking aan programma’s werd aan vele
voorwaarden verbonden. De politie had zich verkeken op de neveneffecten
van deze wijze van imagobevordering. De geest was inmiddels uit de fles
en het bleek nauwelijks meer mogelijk die er weer in te krijgen. Niet
alleen de media gingen zich steeds meer richten op de politie, maar ook
de burgers en de politiek werden zich – mede door de vele politiepro-
gramma’s – steeds meer bewust van de rol van de politie en de onveilig-
heid in de samenleving.
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5.7 Een meer bezonnen koers

De jaren 1993 tot en met 1996 kunnen we de jaren noemen waarin de
politie op tamelijk onbezonnen wijze de televisie trachtte in te zetten voor
eigen doeleinden, of deze nu politiek, strategisch, operationeel van aard
waren of louter geïnitieerd werden met het oog op de verwachte public rela-
tions-effecten. De begrijpelijke drang om het geblutste imago door de IRT-
affaire te herstellen speelde een rol, en de even begrijpelijke drang de
bevolking in te lichten, zo niet te alarmeren, over de werkelijke situatie op
het gebied van de kleine en grote criminaliteit eveneens. Maar het besef dat
de televisie een tweesnijdend zwaard is, was minder prominent aanwezig.

Door de neven- en soms zelfs averechtse effecten die de ‘politietelevi-
sie’ teweeg bracht, werd de politie vanaf de tweede helft van de jaren
negentig kieskeuriger bij het formuleren van de beste televisiestrategie als
beleids- of voorlichtingsinstrument. De politie bleef meewerken aan aller-
hande politieseries, maar stelde wel steeds strakkere voorwaarden. Op het
feit dat steeds meer agenten stonden te dringen om zich in hun vrije tijd
te verhuren als acteur, kwam kritiek van de Nederlandse Politie Bond
(NPB). “Is het wel raadzaam dat de burger een agent het ene moment op
een kraker ziet meppen in een film, en de volgde dag door de wijk ziet
lopen? Het onderscheid tussen schijn en realiteit dreigt te vervagen”, aldus
bestuurslid J. van de Pol.47

Desondanks is het aantal series over en met de politie zeer groot geble-
ven: BlauwBlauw, Spangen en Grijpstra en de Gier kwamen erbij, Baantjer bleef, en
sommige series zoals Unit 13 werden herhaald. En ook in de non-fictie sector
nam het aantal documentaires waarin ‘het ware leven van de politie’ werd
belicht toe. Bij de politie wilde laten zien “wat zo’n politieagent in Amsterdam
nou de hele dag doet”. De camera kwam nu ook bij de agenten thuis, alles
met de bedoeling de band tussen politie en burger te versterken.48

Zelfs de EO kwam met een serie, De Aangifte. Daarin ging het om ‘klei-
nere zaken’, zoals niet al te ernstige mishandeling, belediging en diefstal.
Volgens de EO was de doelstelling de aangiftebereidheid te vergroten.49 En
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de kijkcijfers, want die waren net als bij al die andere fictieseries of halve of
hele reality-series – beide formules vaak met veel bewegende camera’s à la
de ziekenhuisserie ER – onveranderlijk hoog. De EO kwam in 2003 met de
serie Missie Warmoesstraat, “een swingende serie over een politiedominee”.50

Ook reality-programma’s van het slag Candid Crime, waarin een verbor-
gen camera achter inbrekers, zakkenrollers, fietsendieven en autokrakers
aan jaagt, bleven gemaakt en uitgezonden worden.Tot sommigen zich
begonnen af te vragen: “Hoeveel krimi’s kan een mens verdragen?” De
belangrijkste Nederlandse regisseur en medeproducer van veel van de
politieseries, Pollo de Pimentel, verzuchtte in 2003: “Ik ben bang dat er te
veel politieseries komen.”51

Zelfs Jelle Kuiper, tot eind 2004 hoofdcommissaris van politie in
Amsterdam, begon zich achter de oren te krabben over mogelijke schade-
lijke bijeffecten.Tijdens een bijeenkomst in het kader van de Maand van het
Spannende Boek in mei 2003 sprak hij over de mooie en minder mooie effec-
ten van al die misdaad op tv. “Appie Baantjer houdt continu een pleidooi
voor de politie. Dat bevalt me”, zei hij, en dat was ook de reden dat hij
zijn oud-collega Baantjer eerder had onderscheiden met de Corps Award.52

Maar dit keer plaatste hij ook enkele kanttekeningen: “Misdaadjournalis-
tiek doet het goed. Misdaden zijn voorpaginaverhalen in kranten. Er is veel
crime op tv. Wakkert dat de neiging tot het kwade aan?” Kuiper tekende
bezwaar aan tegen de toenemende romantisering van de misdaad in litera-
tuur en films. Nu was dat altijd al zo geweest, maar dat de ontvoerders van
Heineken – net als de Britse treinrover Briggs decennia eerder – steeds
minder werden gezien als slechte mensen, maar als antihelden, kon iets te
maken hebben met het oude Robin Hood-gevoel. De afgelopen jaren is
daar de nieuwsgierigheid naar en zelfs fascinatie bijgekomen voor moor-
denaars van het type Klaas Bruinsma of de schrijver Richard Klinkhamer,
de terrorist Timothy McVeigh en allerhande seriemoordenaars zoals Lucy
B. Korpschef Kuiper waarschuwde voor een té grote romantisering van dit
soort criminaliteit. “Denk maar aan liquidaties of mensenhandel. Jegens
topcriminelen past geen gedogend denken.”53
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Na de fase van het alarmeren kwam de fase waarin de politie metter-
daad de grote en kleinere criminaliteit op straat wenste te bestrijden en de
boodschap wilde uitdragen dat de tijd van het gedogen voorbij was. In
Amsterdam kondigde korpschef Kuiper aan “de verloedering en anarchie”
te lijf te zullen gaan en zijn nieuwe commissaris voor de binnenstad, A.
Smit, werd belast met de uitvoering. Moorden, zoals in de drugsscene,
lieten hem koud, zei hij: “Inbraak en roof, dat zijn de taken waar de poli-
tie op wordt beoordeeld.”54

De televisie werd toch weer hét instrument voor deze aanpak van de
ordehandhaving, die ook een flinke dosis imagopolitiek of symboolpoli-
tiek in zich droeg. De poging om de gewone burger tot nieuwe gehoor-
zaamheid te dwingen, zoals in het stadsverkeer, leidde in de afgelopen
jaren tot incidentele maar groots opgezette acties waarbij bijvoorbeeld
iedere fietser met een kapot achterlicht werd bekeurd.

Politionele acties als de Blauwe Verrassing die begin 2004 in Rotterdam
werd uitgevoerd – bij het winkelcentrum Zuidplein werden alle jongeren
gecontroleerd of weggestuurd wegens overlast – was een ander voorbeeld
van politieacties die het vooral van het effect moeten hebben van de uitge-
nodigde tv-camera’s om de notie te verspreiden dat er nu echt iets aan de
overlast van spijbelaars en hangjongeren gedaan werd. Sommigen betwij-
felden of deze acties het gewenste effect sorteren. Enkele negatieve reacties
uit het publiek – “Niemand hier neemt de politie serieus. Ze doen niks. Ja,
nu de tv en de krant er zijn” – vormden wel leuke krantenkoppen, maar er
is nog te weinig onderzoek gedaan naar de verbeteringen na dit soort
politieacties. Eerdere acties, zoals het ‘schoonvegen’ van de Dam in de
jaren zestig, of later van de drugsscene op de Amsterdamse Zeedijk,
hebben aangetoond dat het gevolg weliswaar de verplaatsing van het
probleem betekende, maar lieten tegelijk zien dat de burgers er deson-
danks een positief gevoel aan overhielden. En dat gold niet alleen voor de
bewoners van de probleemwijken.

De negatieve effecten van de grootschalige media-aandacht zorgden
ervoor dat de politie alleen nog gebruik maakte van de media bij gerichte
acties. Indien een bepaald doel werd gediend, werd de hulp van media
ingeroepen, bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat de politie in de
toekomst bepaalde vormen van gedrag niet meer zou tolereren. De media
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werden voortaan door de politie alleen nog strikt instrumenteel gebruikt
en alleen wanneer het doel te expliciteren was.

5.8 De strijd tegen negatieve publiciteit

In de dagelijkse praktijk van de relaties tussen politiek, politie en OM
enerzijds, en de media anderzijds, werden vanaf de tweede helft van de
jaren negentig terughoudendheid en restrictie troef. De voorzitter van het
college van procureurs-generaal, Docters van Leeuwen aarzelde niet om
direct na zijn aantreden in 1995 de kwalijke rol van de media fundamen-
teel aan de kaak te stellen. Zijn kritiek was dat de pers zich steeds meer als
partij in het juridische proces opstelde. “Zo kan het gebeuren dat het OM
niet als aanklager in het nieuws wordt gepresenteerd, maar als verdachte,
bijvoorbeeld als organisator van drugstransporten. De pers dicht zichzelf
ook een nieuwe rol toe: die van officier van justitie.”55 Hij liet ook weten
dat het OM niet langer zou aarzelen om naar de Raad voor de Journalistiek
of de rechter te stappen als een krant of omroep zich op een wijze zou
uiten die ‘maatschappelijk onaanvaardbaar’ zou zijn.56 En hij voegde al snel
de daad bij het woord door een omroep, de VPRO, voor de Raad voor de
Journalistiek te dagen wegens een uitzending waarin een criminele infor-
mant aan het woord werd gelaten. De Raad oordeelde deze klacht overi-
gens ongegrond.57

Binnen het kabinet was het met name minister van Binnenlandse
Zaken Dijkstal, die paal en perk wilde stellen aan de ‘zwaailichtjournalis-
tiek’, zoals die zich voordeed bij branden en ongevallen. Hij maakte zich
ernstige zorgen over de vloedgolf van reality-programma’s en de overwoe-
kering van ‘de inhoud’ door ‘het beeld’ en ‘de terreur’ van ‘het visuele
imago’. Hij organiseerde er onder andere discussiediners over op zijn
ministerie met journalisten, politici en wetenschappers.

In 1997 ontwierp de minister, mede namens de ministers van Justitie
en Volksgezondheid, een concept-gedragscode die de reality-tv moest beteu-
gelen. Dijkstal oordeelde dat brandweermensen, politiemensen en ambu-
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lancepersoneel niet langer zelf commentaar mochten geven op gebeurte-
nissen en dit voortaan moesten overlaten aan ‘daarvoor aangewezen’ pers-
voorlichters. De gedragscode schreef eveneens voor dat mensen die
betrokken zijn bij een verkeersongeval of ramp, “en zich op dat moment
niet zelf tegen de camera’s kunnen beschermen”, door politie of brand-
weer moesten worden “afgeschermd voor camera’s en journalisten”.58 Tot
slot pleitte Dijkstal ervoor om bij ongevallen op de weg een ‘calamiteiten-
scherm’ te plaatsen. Het scherm zou circa 1 meter hoog en 100 meter
lang moeten zijn, om nieuwsgierige blikken te kunnen weren.Veel
Kamerleden hadden de neiging in te stemmen met dergelijke bescher-
mende maatregelen, omdat ook zij zich zorgen maakten over het toene-
mende aantal beelden van geweld en leed op de Nederlandse televisie.
Sommige burgers hadden reeds een zelf vervaardigd ‘calamiteitencodicil’
op zak waarin ze verklaarden niet gefilmd te willen worden als ze bij een
ongeval betrokken zouden raken.59

Vanuit de journalistiek kwam er vanzelfsprekend direct kritiek op dit
soort maatregelen, die als ‘betuttelend’ of als een inbreuk op de vrijheid
van nieuwsgaring werden gezien. Het Genootschap van Hoofdredacteuren
en de vakbond NVJ noemden het voornemen om journalisten bij cala-
miteiten “volledig buiten te sluiten niet acceptabel”. De journalistiek liet
weten alleen genoegen te zullen nemen met een eigen code. En opnieuw
was bij de kwaliteitskranten de neiging te bespeuren om zich te willen
onderscheiden van de reality-tv en de ‘paperazzo-journalistiek’.Volgens een
SBS-journalist was dit schijnheilig. “Het Journaal komt voor drie doden, RTL
Nieuws voor twee doden, en wij komen voor één dode. De anderen moeten
dus niet chique gaan doen.”60

Hoofdredacteur van het Journaal Nico Haasbroek zei in 1997: “Het is
ons vak om te beoordelen wat we uitzenden en wat niet. Het valt me op
dat het paarse kabinet steeds vaker optreedt als zedenmeester. Als wij ons
iets hadden aangetrokken van alle opvattingen die het afgelopen half jaar
zijn geuit, dan hadden we geen nieuws kunnen brengen over de kinder-
moorden, het busongeluk in Egypte of de varkenspest.”61
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Dijkstals concept-gedragscode werd vanwege deze protesten geen
wettelijke praktijk. Maar ministers bleven bij politieke rellen of conflicten
graag de schuld aan de media geven. Zoals bij de vermeende ‘opstand van
de PG’s’ tegen hun minister van Justitie. In het Kamerdebat over de kwestie
herhaalde minister Sorgdrager keer op keer dat radio, tv en kranten inzake
haar conflict met procureur-generaal Steenhuis en super-PG Docters van
Leeuwen meer hadden gedaan dan het conflict te verslaan. Ze hadden er
een actieve rol in gepeeld. “Het was maar een rechtspositioneel geschil,
maar het is enorm geëscaleerd door de berichtgeving.” Ze sprak over “een
aanzwellend geruchtencircuit in de media”, ja zelfs over “mediageweld”.62

Waar ze niet over sprak, was de rol van de voorlichters van de diverse
betrokken ministeries en partijen die steeds vaker proactief de berichtge-
ving via off-the-record-gesprekken met journalisten trachtten te sturen in de
hoop dat hun eigen ministerie of partij er zo goed mogelijk vanaf zou
komen, en de schade zo veel mogelijk beperkt zou blijven. Ze sprak ook
niet over de afluisterpraktijken in deze zaak, waarbij journalisten tijdens
hun telefoongesprekken op last van het Groningse OM waren afgeluisterd.
Premier Kok sprak er wel zijn “grootst mogelijke verbazing” over uit,
maar tot enig diepgaand onderzoek kwam het niet.63

TV-recensenten en commentatoren, en ook ‘de gewone kijker’, vroe-
gen zich bij dit soort politieke crises steeds vaker af hoe deze zouden
zijn verlopen als er geen tv-beelden bij betrokken zouden zijn geweest.
Zoals die van Docters van Leeuwen die ’s avonds, buiten op straat voor
zijn ministerie, “vanaf een briefje zijn onwankelbare trouw aan de
minister stamelde”, aldus Frits Abrahams. Abrahams trok de volgende
conclusie: “Emoties overweldigen onze autoriteiten. Zij kunnen het niet
meer aan, wij hebben te veel van hen gevraagd. Zij voelen zich belaagd
door de publieke opinie, de media voorop, en zij zijn stomverbaasd: tot
dusverre slaagden zij er steeds in de media op een voor hen gunstige
manier te beïnvloeden, maar nu is het alsof diezelfde media bloed
ruiken en wraak willen nemen.” En: “Intussen laden de media een grote
morele last op hun eigen schouders. Kunnen zij wel waarmaken wat zij
beweren of laten beweren? Is Docters van Leeuwen wel zo slecht als hij
wordt afgebeeld, of is Sorgdrager gewoon een incompetente dame die
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haar jongens niet meer in de hand heeft? Of is misschien allebei een
beetje waar?”64

Er kwamen later wel uitstekende journalistieke reconstructies van poli-
tieke crises als die rond het IRT, Srebrenica, het proces tegen de
Surinaamse leider Bouterse, de deals met justitie, en over de interne
problemen bij justitie begin 1998.65 Marian Husken roerde in haar boek
over Charles Z. ook de mediastrategie van het OM aan. En Bart Middelburg
beschreef uitvoerig de manieren waarop de onderwereld de media mani-
puleert, in Onderwereld-pr.66 De animo van de kwaliteitsmedia om de pr-acti-
viteiten van de paarse kabinetten aan een nader onderzoek te onderwerpen
was daarentegen niet erg groot.

In de jaren rond de millenniumwende bestond een grote neiging om
alle excessen van de ontstane mediacratie in de schoenen te schuiven van de
commerciële omroepen en kranten en weekbladen, SBS, De Telegraaf, Panorama
en de roddelbladen voorop. De nieuwsjagers van deze commerciële ‘sensa-
tiemedia’ werden de boosdoeners, ter onderscheiding van de journalisten
van de kwaliteitskranten en -omroepen. De redenering: “bonafide nieuws-
jagers, echte journalisten, worden als het goed is door hun omgeving op
hun verantwoordelijkheden gewezen. Maar het zijn met name de onheils-
jagers van de commerciële tv-zonder-grenzen, die ervoor gezorgd hebben
dat deze vorm van journalistiek in een kwaad daglicht is komen te staan”,
aldus Ruud Verdonck, de tv-recensent van Trouw, in 1996.67

En schrijver Joost Zwagerman deed er in 2000 in de Volkskrant nog een
schepje bovenop. Hij sprak van “SBS6 als geïnstitutionaliseerde penose” en
vond het maar vreemd dat er tegen de “verdere verhuftering van de hang-
plek Nederland” niet hard werd opgetreden. “In ieder ander Europees land
zou een type als Fréquin allang justitieel vervolgd zijn wegens uitlokking
van geweld, en alle Fons van Westerloos waren al tien keer officieel in staat
van beschuldiging gesteld wegens lidmaatschap en leiding van een crimi-
nele organisatie.”68

Dat er in de commerciële mediacultuur – de publieke omroep inbe-
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grepen – soms weinig burgerlijk fatsoen of erecodes meer te bespeuren
waren, daarover was bijna iedereen het wel eens. Politieagenten die, met
toestemming van de korpsleiding, acteerden in tv-series, ambulanceperso-
neel dat of zelf de camera bij de calamiteit ter hand nam of snel een lucra-
tief belletje pleegde naar de snelle fotografen, het kwam allemaal nog
steeds voor. In het nauw gedreven door de aanzwellende verontwaardiging
kwamen sommige van de paparazzo-fotografen er ook ronduit voor uit
waarom ze dit werk deden. Er was op straat nu eenmaal veel visueel
nieuws te halen, en te verkopen.Videojournalist Frank Buis, bijna perma-
nent op straat in de Amsterdamse binnenstad, kon begin 2004, dankzij
zijn camera, een voortvluchtige verkrachter aan de politie overhandigen.
Een tv-omroep wilde de beelden van de aangehouden verkrachter uitzen-
den.Tot grote vreugde van Buis: “Zo weer 350 euro verdiend. Ik ben de
grootste mediahoer die er is, ik verkoop aan iedereen.”69

In de relatie tussen politie, OM en media was in toenemende mate
sprake van een concurrentieverhouding. Over en weer werden beschuldi-
gingen geuit. Binnen politiek, politie en OM werd het steeds meer gang-
baar om de media de schuld te geven van incidenten. Het wederzijdse
begrip nam steeds verder af en datzelfde gold voor het vertrouwen.
Dientengevolge ontstond een situatie waarin politie, OM en media alleen
nog met elkaar communiceerden via de officiële voorlichtingskanalen. De
professionalisering van de voorlichting bij de politie en OM is juist in de
jaren negentig sterk vergroot. Gedragscodes van de kant van de overheid
kwamen moeizaam tot stand. De media waren echter zelf ook niet in staat
een eigen gedragscode te formuleren.

5.9 Meer privacy in de pers, minder privacy op tv en op straat

De vraag wat openbaar mag worden gemaakt en wat niet, en wat tot de
privacy gerekend moet worden en wat niet, is een actuele kwestie geble-
ven. De scheidslijnen tussen verschillende groepen burgers en hun opvat-
tingen hierover lopen niet altijd langs duidelijke politieke lijnen, zoals
tussen conservatief en progressief, voor zover die termen nog als duidelijk
worden opgevat. Censuur is niet van linkse of rechtse snit. Er wordt om
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censuur geroepen als de eigen overtuigingen of de eigen goede smaak in
het geding is. Zo reageerde de kwaliteitspers ook de afgelopen jaren nog
vaak uitermate kritisch als een ‘sensatieblad’ de privacy van verdachten of
daders schond. Zo laakte menige krant de ‘schandpaalmethode’ waarmee
De Telegraaf in 1999 over de zedenmisdadiger Jan S. berichtte op de voorpa-
gina. ‘Dit is het monster van Assen’, kopte de krant, en de lezer kon de
man recht in de ogen kijken daar het bekende balkje was weggelaten.
Maar er waren wel degelijk commentatoren die meenden dat de verkrach-
ter “wat mij betreft overal herkend mag worden”.70

In 2000 en 2001 hekelden de meeste Nederlandse media de manier
waarop de Britse boulevardkrant News of the World foto’s publiceerde van
veroordeelde pedofielen, in 2001 met goedkeuring van de overheid en de
politiekorpsen. Scotland Yard gaf de tabloidkrant foto’s van vier mannen die
na het uitzitten van hun straf spoorloos waren verdwenen en hun adres niet
– zoals de afspraak luidde – hadden opgegeven bij het bestand dat daders
van seksueel geweld registreert. In 2000 had een soortgelijke Show & Shame-
actie in tal van plaatsen geleid tot een heksenjacht, waarbij onschuldigen in
elkaar werden geslagen of uit hun huizen werden verdreven. In 2001
juichte de regering de actie toe, omdat de vier in feite voortvluchtig waren
omdat zij hun verblijfplaats hadden moeten opgeven. De publicatie viel in
haar ogen te vergelijken met een uitzending van Crime Watch.71

In 2004 ontstond een vergelijkbare discussie in Nederland na de
oproep van de Utrechtse korpschef P.Vogelzang om veelplegers uit de
anonimiteit te halen door hun foto’s openbaar te maken. “We geven nu
signalementen, waarmee we precies hetzelfde doen: vertellen hoe iemand
er uitziet. Een foto is daarvoor een veel betere methode.” De portretten
van veelplegers zouden op internet kunnen worden gepubliceerd, maar
ook bij de buurtsupermarkt worden opgehangen. “Wat mij betreft is niets
uitgesloten.”72 Direct kwam er kritiek, zoals van PvdA-Kamerlid A.
Wolfsen: “Het lijkt op het rondrijden van de veroordeelde op de mestkar,
net als in de middeleeuwen.”73 De minister van Justitie voelde eveneens
weinig voor deze media-aanpak om een probleem te bestrijden.
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Maar het oordeel over de oirbaarheid van de schending van de privacy
was zeer rekbaar. Opvallend is namelijk hoe eensgezind politie, de
Nationale Ombudsman, het OM, de rechter en menig krantencommenta-
tor van oordeel waren dat sommige candid camera-technieken wel degelijk
geoorloofd waren. Zoals die van de reality-hit: Blik op de Weg, die al sinds
1991 in samenwerking met de politie werd vervaardigd. Het programma
trekt ook anno 2004 nog altijd circa twee miljoen kijkers en was in
sommige jaren het dichtst bekeken tv-programma van de NCRV. Het werd
in 1997 zelfs genomineerd voor de Televizierring. De maker, Leo de Haas,
over het succes: “Kennelijk herkent iedereen iets in het programma. Door
die voorruit kijken we allemaal.” Na enige jaren haalde hij de politie erbij,
die sindsdien de auto bestuurt, en de verkeersvandalen bestraffend
toespreekt.74

In 1995 spande een vrouw die was aangehouden, een rechtszaak aan
omdat de tv beelden had uitgezonden waarop te zien was dat ze met
beide handen heur haar fatsoeneerde terwijl ze de snelheidsgrenzen over-
schreed. Ze had wel een camera gezien, en de politie had ook gezegd dat
ze was ‘opgenomen’, maar ze had geen moment gedacht dat het om een
tv-opname ging. Dat zag ze later pas op tv. De rechter nam in dit geval het
verweer van de advocaat van de NCRV over. De opname was gebruikt in
een programma met een “instructief en preventief karakter”.Te hard
rijden is fout en men hoort zijn handen aan het stuur te houden. Zij had
in dit geval dus geen recht op privacy, en bovendien, de opnamen waren
op de openbare weg gemaakt, aldus de rechter.75

De scheidslijnen tussen een faire en unfaire ‘media-behandeling’ van
verdachten, mogelijke verdachten, veroordeelden en burgers die mogelijk
iets verkeerds in de zin hebben, zijn al met al steeds vager geworden. Wat
zeker is, is dat terwijl de politie op last van het OM de afgelopen jaren
steeds terughoudender is geworden met het verstrekken van informatie
aan de media, en veel media zelf ook zeer terughoudend met privacygege-
vens omspringen, het grote publiek zich steeds minder zorgen is gaan
maken over de eigen privacy.

Acties als in de jaren zeventig tegen de voorgenomen volkstelling of
van het Komité Anti Kontrole (KAK) die beveiligingscamera’s op Hoog
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Catharijne dicht spoten met kerstsneeuw, zijn zo lang geleden dat weini-
gen zich deze überhaupt nog zullen herinneren. De afgelopen jaren zijn de
discussies over de privacy bijna verstomd. Weinigen protesteren nog tegen
camera’s op straat, een DNA-test of tegen particuliere bewakers die onbe-
voegd iemand aanhouden. De burgers zijn veiligheid belangrijker gaan
vinden dan de privacy. De controlerende overheid wordt steeds meer als
een beschermer gezien in plaats van een omineuze Big Brother.76

En van hun kant aarzelen de burgers zelf ook steeds minder om andere
burgers aan te geven bij de politie. De tip-, klik- en meldlijnen zijn legio.
Begin 2004 begon het ministerie van Binnenlandse Zaken een landelijke
campagne voor de kliklijn onder de slogan Meld misdaad anoniem, om het
telefoonnummer meer bekendheid te geven. De moderne burger ziet dit
klikken niet langer als immoreel of als inbreuk op andermans privacy,
maar als hun burgerplicht. In 2003 kwamen er op die kliklijn circa
65.000 telefoontjes binnen.

Er lijkt een discrepantie te ontstaan tussen de eis aan de media om de
privacy van betrokkenen te waarborgen en de afname van privacybewust-
zijn bij de burger. De richtlijnen vanuit politie en OM aan de media om de
privacy van burgers te waarborgen worden steeds sterker. Maar de ideeën
over privacy lijken veel flexibeler te worden. Het is dan ook de vraag in
hoeverre deze twee ontwikkelingen in de toekomst op elkaar betrokken
moeten worden.

5.10 De politiek en het imago van de politie

De politie raakte sinds het begin van de jaren negentig gefascineerd door
het woord ‘imago’. Hierin verschilde de politie niet van het OM, of van de
Paarse kabinetten-Kok. Het was de algemene trend bij elke overheidsinstel-
ling, overgenomen van het bedrijfsleven. De alom gedeelde opvatting dat
de media, vooral de televisie, almaar machtiger, en ook ongrijpbaarder
worden en dat ‘het beeld’ vernietigend kan uitpakken voor personen of
instituties, heeft tot de overtuiging geleid dat alle zeilen bijgezet moeten
worden om zo veel mogelijk invloed uit te oefenen op ‘het beeld’. De
angst voor een verkeerd imago leidde tot de inschakeling van steeds meer
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pr-adviseurs om het beleid beter te verpakken. Of, wanneer er negatief
werd gereageerd op incidenten of aangekondigde maatregelen, om de
publieke opinie alsnog in de gewenste richting bij te sturen.

De kosten die het OM voor het Hakkelaar-proces uitgaf aan een pr-
adviseur, zijn al genoemd. De ministeries schakelden vanaf 1994 steeds
vaker particuliere mediatrainers en public relations-adviseurs in. De kosten
ervan verdubbelden soms in een jaar tijd.77 Op Kamervragen hierover
antwoordde premier Kok in 1997 dat het inhuren van dure media-advi-
seurs ‘onontkoombaar’ was, ook omdat bij sommige departementen elke
expertise op dit terrein ontbrak, zeker als het ging om complexe of groot-
schalige projecten.78 Zoals we hebben gezien, deed zich in de afgelopen
tien jaar bij de politie min of meer eenzelfde ontwikkeling voor als in
politiek Den Haag. Meer aandacht in de voorlichting voor televisie en
meer pr-activiteiten van de afdeling publieksvoorlichting bij de diverse
korpsen.

Maar hoe ‘scoort’ de politie op het gebied van ‘het imago’, vergeleken
met de kabinetten-Kok, om ons hiertoe te beperken? Ogenschijnlijk niet
veel beter. Na de grote dip in het publieke vertrouwen in de politie van
medio jaren negentig, werd in 2000 opnieuw vastgesteld dat de politie
met een slecht imago kampte. In een internationaal vergelijkend onder-
zoek in zeventien geïndustrialiseerde landen scoorde de Nederlandse poli-
tie het slechtst op het punt van hulpvaardigheid. Waar gemiddeld 71
procent van de burgers in de betrokken landen zich tevreden toonde over
de politie, lag dit percentage in Nederland op niet meer dan 43 procent.
Op de vraag of de politie de criminaliteit goed bestreed, gaf 52 procent
van de ondervraagden in Nederland een positief antwoord, ver onder het
internationale gemiddelde van 66 procent.79 Bij de representativiteit van
deze International Crime Survey kan men overigens vraagtekens zetten, aange-
zien het een slachtofferenquête betrof, waarbij in elk land circa tweedui-
zend geselecteerde slachtoffers van misdrijven naar hun ervaringen werd
gevraagd.

Begin 2004 maakte de Tweede Kamer zich opnieuw grote zorgen over
het imago van de overheid, vooral over dat van politie en justitie. Als een
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van de oorzaken van dit waargenomen slechte imago werd de verkeerde
prioriteitstelling van de politie en het OM aangevoerd. Wel bekeuren voor
het verkeerd op straat zetten van een vuilniszak, terwijl zware misdrijven –
zoals moord en cocaïnesmokkel – niet werden gesignaleerd en vervolgd.
Een VVD-Kamerlid verwoordde de kritiek aldus: “Een schietpartij op een
school, een steekpartij, liquidaties in Rotterdam. Dát bepaalt hoe de burger
de veiligheid beleeft, en het voedt de indruk dat het Den Haag uit de
vingers loopt.”80

De vraag is echter of deze telkens terugkerende uiting van zorg door
parlementariërs over ‘het imago’ van het OM en de politie niet vooral
moet worden toegeschreven aan hun eigen obsessie met incidenten en de
media-aandacht ervoor. Na de eerdere kritiek van diverse zijden op het
gebrek aan bezonnenheid in de Tweede Kamer, en de teloorgang van de
taak om wetgeving te maken en vooral wetgeving te controleren, hekelde
ook mr. H.D.Tjeenk Willink, de vice-voorzitter van de Raad van State, in
het in april 2004 verschenen Jaarverslag 2003 deze incidentenpolitiek van de
Tweede Kamer. Hij constateerde terecht dat de directe aanspreekbaarheid
van de volksvertegenwoordiging is toegenomen, mede dankzij technische
ontwikkelingen zoals internet, mailverkeer, teletekst en sms. De informa-
tiestroom die dagelijks op de Tweede Kamer afkomt en de mogelijkheden
van directe toegang tot de individuele Kamerleden zijn hierdoor enorm
gegroeid. De mogelijkheden om deze informatie te filteren en te selecte-
ren nemen echter af. “De tijd om na te denken wordt niet meer gegund:
er moet gereageerd worden, en wel onmiddellijk. De politieke controle
wordt afhankelijk van de media en hun prioriteiten. De journalisten
worden beschouwd als stem van de ‘misnoegde burgers’; belanghebbende
deelnemers in plaats van kritische waarnemers. Zij worden het richtsnoer
voor de politieke agendering en (vervolgens) voor het bestuurlijk hande-
len. Het incidentalisme neemt toe.”81

Of het imago van de politie bij de bevolking inderdaad zo slecht is als,
na incidenten, Kamerleden beweren, mag ernstig betwijfeld worden. De
inhoudsanalyse van twee landelijke kranten, waarover in een later hoofd-
stuk meer, geeft een sterke indicatie dat het algemene beeld van de politie
in ‘de media’ er anders uitziet dan de incidenten doen geloven. Feit is dat,
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zoals Tjeenk Willink zegt, het incidentalisme in de politiek is toegenomen,
en dat veel politici en ook bewindslieden de reactie op incidenten als
maatstaf nemen voor het peilen van ‘het imago’ van de politie. Feit is ook
dat, ondanks alle moderne mediatechnieken die de politiek en de politie
intussen hanteren om ‘het beeld’ te beheersen of bij te stellen, het hante-
ren van ‘de opinie-dynamiek’ een zeer moeilijke aangelegenheid blijft. Het
is zoals dr. J. van Ginneken in zijn boek, Schokgolf – Omgaan met opiniedynamiek
concludeert: ‘kwesties’ laten zich uiterst moeizaam sturen.82 Voor de politie
is het belangrijkste feit echter dát ‘de politiek’ zich zo sterk laat leiden
door incidenten en snelle conclusies over ‘het imago’ van de politie en zo
snel klaar staat met oordelen over de maatregelen die getroffen zouden
moeten worden om het allemaal beter te maken.
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6.1 Inleiding

Zonder crisis geen verandering in beleid. Zonder crisis geen verandering
in de houding tegenover het grote publiek. Dat geldt voor de meeste orga-
nisaties, en zeker voor overheidsorganisaties. Dat gold en geldt, zoals we
hebben gezien, voor het OM. Dat geldt ook voor de politie. Dertig jaar
geleden bestond de functie van voorlichter nog helemaal niet.
Politieverslaggevers liepen in en uit op de bureaus en de wachtcomman-
dant bladerde met hen de dagrapporten door.

Crises maakten de functie van voorlichting acuut noodzakelijk: de
treinkapingen in Drenthe, de gijzeling in het Indonesische consulaat in
Amsterdam. Ontvoeringen van bekende Nederlanders zoals Freddy
Heineken, Gerrit Jan Heijn en Toos van der Valk ontwikkelden deze functie
verder, en veranderden ook de houding ten opzichte van de media. In de
jaren negentig kwamen daar de grote, geplande publieksevenementen bij
zoals de Eurotop en het EK Voetbal in 2000.

We kunnen gemakkelijk grote lijnen trekken als het gaat om de
ontwikkeling binnen de politie van de voorlichting naar pers en publiek.
De politievoorlichting vindt steeds professioneler plaats. Behalve de voor-
lichters zelf zijn er nauwelijks anderen betrokken bij de voorlichting. De
politievoorlichting is een essentieel onderdeel geworden van de operatio-
nele strategie van de politie. De voorlichting wordt steeds meer ingezet
voor het bevorderen van het imago. En soms wordt de voorlichting
gebruikt als politiek pressiemiddel. Binnen de voorlichting neemt de
crisiscommunicatie de afgelopen jaren een steeds centralere rol in. En
omdat deze vorm van communicatie een zeer moeilijke is, omdat er zo
vele onvoorspelbare factoren in het spel zijn, bestaat de neiging om deze
specialisatie als apart vak op te vatten.

Dit overzicht suggereert een geleidelijke maar gestage ontwikkeling
naar één en dezelfde opvatting binnen de Nederlandse politie over voor-
lichting en over de media. Niets is echter minder waar. In grote lijnen gaat
het overal in het land wel dezelfde kant op: naar een opwaardering van de
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media als belangrijke (soms belangrijkste) factor in het communicatiebe-
leid.Toch verschillen de opvattingen over de vraag wélke soort communi-
catie het meest effectief is – publieks- of persvoorlichting of allebei – en
over wat de inhoud van die communicatie moet zijn – vooral gericht op
verbetering van het corporate image of gewoon to the point vertellen wat er aan
de hand is vanuit de gedachte dat er een plicht bestaat om de media van
goede en juiste informatie te voorzien. Beide, vorm en inhoud, zijn sterk
afhankelijk van de opvattingen binnen de diverse korpsen over de taken
van de politie en van het antwoord op de vraag of het belang van het
eigen korps voorop moet staan of dat alle voorlichting eigenlijk ten dien-
ste moet staan van de ‘BV Politie Nederland’.

Nederland kent een lange geschiedenis van gemeentepolitie en lokale
autonomie. Door de reorganisatie in 1993 waarbij de gemeente- en
Rijkspolitie in 25 grote regionale korpsen opgingen – met hieraan toege-
voegd het Korps Landelijke Politiediensten – is er een ontwikkeling in
gang gezet naar meer eenheid in verscheidenheid. Maar die verscheiden-
heid bestaat nog steeds.Tussen de ene stad en de andere stad, tussen stad
en provincie, en ook binnen steden en provincies heersen verschillende
opvattingen over de juiste manier van voorlichting en de juiste manier van
omgaan met de media en het publiek.

Daarom beginnen we dit hoofdstuk met een rondgang langs de
diverse geografische omgevingen, die tegelijkertijd verschillende opvattin-
gen over de taak van de politie en over de politievoorlichting laten zien.
Daarbij hebben we intensief gebruik gemaakt van de interviews die we ten
behoeve van dit onderzoek hebben afgenomen. We starten bij het
Nederlands Politie Instituut (NPI) in Den Haag. Dit instituut, opgericht na
de reorganisatie van 1993, verzorgt de coördinatie tussen de korpsen en
faciliteert de Raad van Hoofdcommissarissen, het Korpsbeheerdersraad en
het OM-Politieberaad. Het heeft de intentie om namens ‘de BV Politie
Nederland’ te spreken.Vanuit de residentie trekken we naar korpsen en
korpsbeheerders in de meer dorpse omgevingen die Nederland – in weer-
wil van het beeld dat de televisie tegenwoordig meestal schetst – nog
altijd rijk is.Vervolgens laten we vertegenwoordigers aan het woord uit de
stedelijke omgeving. Dan volgt een bezoek aan de hoofdstad. Om te eindi-
gen in de stad waar nieuwe politieke verhoudingen in de praktijk vorm
beginnen aan te nemen: Rotterdam.Tot slot volgen conclusies over de
situatie op het terrein van de politievoorlichting anno 2004.
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6.2 Het Nederlands Politie Instituut en de ‘corporate’ aanpak

Het Nederlands Politie Instituut (NPI) wil, bij monde van perswoordvoer-
der C. den Bakker, de woordvoerder zijn van ‘de politie’ wat betreft de
landelijke zaken. Het heeft, met ruim vijftig medewerkers van wie vijf full-
time of parttime voorlichter, nu nog vooral een faciliterende, secretariële
functie, maar de ambitie reikt verder. Aangaande de voorlichting is corporate
communication een veel gebezigde term binnen het NPI. Het ‘met één mond
spreken’ eveneens. Men stoort zich eraan dat de 25 korpsen er een eigen
mediabeleid op na houden, al was het maar omdat het ene korps het goed
doet en het andere niet.Volgens het concept van het issue management moet
dat gestroomlijnder verlopen. Een belangrijk wapenfeit van 2003 was het
gangbaar maken binnen de media en de kring der politiek van de term
‘veelplegers’, en het bijbehorende concept voor de oplossing ervan. “Het
is toch leuk dat de minister het nu ook heeft over veelplegers, in plaats
van één van de 45 andere termen ervoor te gebruiken, zoals draaideurcri-
minelen”, aldus hoofd voorlichting van het NPI, Miriam Zeevenhooven.1

Ook wordt gestreefd naar meer eenheid in de verplichte externe
communicatie van de diverse korpsen. Elk korps heeft zijn eigen blaadje,
en tot voor kort hield de korpschef zijn of haar eigen getoonzette nieuw-
jaarsreceptie. Het NPI zorgde ervoor dat er tijdens die nieuwjaarsredes nu
door iedereen wordt gesproken over één vooraf afgesproken thema. In
2002 waren dat de veelplegers, in 2003 de prestatiecontracten, en in 2004
de met veel cijfers en statistieken onderbouwde successen die de politie
sinds de prestatiecontracten zegt te hebben geboekt. Daarnaast is vanuit
het NPI ook een mediaoffensief gestart over de prioriteiten binnen de
taken van de politie. Deze discussie past binnen de veel grotere ‘besteldis-
cussie’ die in 2004 in politiek, media en ook onder het publiek zou
beginnen.

Het NPI heeft een duidelijke corporate opvatting over voorlichting. Niet
alleen zou het door het NPI gecreëerde intranet verder ontwikkeld moeten
worden, maar ook zouden alle korpsen eigenlijk alleen nog aan issue
communicatie moeten doen en niet langer zo veel tijd moeten steken in
incidenten-communicatie. Zeevenhooven: “Want wat communiceer je nou
eigenlijk met incidentmanagement? Niet veel goeds. Daarom moet de
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actieve component uit de voorlichting. Alleen als de politie trends signa-
leert, moet dat naar buiten. Dat is bij een inbraakgolf een signaal geven
aan de inbrekers dat ze in de gaten worden gehouden, en aan de bewoners
dat ze alert moeten zijn. Je hoeft niet te verzwijgen, maar je moet niet
alles naar buiten brengen, alleen een selectie”, vindt Zeevenhooven.2

Het NPI zou graag willen dat de 400 politievoorlichters (inclusief
interne voorlichters en internetmedewerkers) zich meer met ‘imagomana-
gement’ bezig gaan houden. Het imago van de politie heeft in deze opvat-
ting niet alleen met de media te maken. Andere componenten zijn symbo-
len zoals het uniform, de presentatie en de manier waarop agenten de
burgers benaderen, enzovoort. “Er moet minder tijd en budget naar pers-
voorlichting, en meer naar die andere vormen van voorlichting.”

Er wordt volgens het NPI binnen de politie nog te veel gecommuni-
ceerd vanuit eilanden. Al is er al meer draagvlak om ‘op concernniveau’ te
communiceren. Zo worden enkele beheerstaken, zoals de ICT, inmiddels al
breder aangepakt dan op korpsniveau. Ook heeft het NPI gezorgd dat in
2002 24 van de 25 korpsen deelnamen aan een Europese aanbesteding
voor nieuwe politieauto’s.

De communicatiemiddelen die het NPI nu in huis heeft, zijn het
Pershandboek, de databank op het politie-intranet en de organisatie van
congressen, conferenties en workshops.Voor de imagoverbetering van de
politie via grote publiekscampagnes ontbreekt het aan geld. Die lopen
bovendien van oudsher via het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat
ook gaat over de huisstijl van de politie. Wel zorgt het NPI voor andere,
meer indirecte campagnes. Zo zorgde het NPI ervoor dat er actuele posters
hangen in het hoofdbureau van de tv-serie Baantjer. Wat de persvoorlichting
betreft: persberichten die uitgaan, worden het vaakst integraal geplaatst
door de regionale kranten, minder door de landelijke. “We zouden huis-
aan-huisbladen meer kunnen benaderen: die zitten te wachten op kopij.”

In het streven naar meer eenheid in de politievoorlichting is de
Vakgroep Communicatie van de Raad voor Hoofdcommissarissen, onder-
steund door het NPI, nu bezig met het formuleren van een corporate strategy.
Daarin zal ook een nieuwe lijn moeten worden aangegeven over het zoge-
heten ‘verwachtingsmanagement’ dat de kloof tussen identiteit en capa-
citeit enerzijds en imago anderzijds zou moeten beslechten. De vakgroep
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bestaat uit de hoofden communicatie van de korpsen, het KLPD, het LSOP
en het NPI. En binnen die Vakgroep zijn weer zes Taakgroepen gecreëerd:
Corporate Communicatie, Interne Communicatie, Externe Communicatie,
Media, Digitale Communicatie en Projecten. Hoe die corporate communica-
tiestrategie eruit moet zien is nog niet geheel duidelijk. Duidelijk is wel
dat de politie op nationaal niveau driftig bezig is te komen tot de ontwik-
keling van een eenduidige communicatiestrategie.

6.3 De ‘sociale pr’ in de plattelandsomgeving

De korpsen van de vier grote steden vormen tezamen 40 procent van de
gehele Nederlandse politiesterkte. En zorgen misschien wel voor 80
procent van de landelijke media-aandacht voor de politie.3 In de twee
landelijke kranten waarvan voor dit onderzoek een inhoudsanalyse van de
berichten over de politie is gemaakt (zie hoofdstuk 9), is de verhouding
tussen nieuws over stad en platteland nog schever.Toch woont en werkt
60 procent van de politie in wat men in de Randstad ‘de provincie’ pleegt
te noemen. Hier wordt anders gedacht over de rol van de politie in de
samenleving en ook over de communicatie met de burgers. Met of zonder
hulp van de media.

Zoals in zovele provinciesteden bevindt het hoofdbureau van het poli-
tiekorps regio IJsselland – een architectonisch juweeltje – zich niet in het
centrum van Zwolle, maar op een modern bedrijvenpark, over het spoor,
vlakbij de ring. Hier hebben ze niet veel te maken met burgers die zo maar
binnenlopen voor informatie of om wat voor reden ook. ´De communica-
tie moet passen bij onze werkzaamheden”, aldus Wim Dierkx, begonnen
als agent en opgeklommen tot ‘allround consultant communicatie’.4 Op
zijn afdeling werken 10 fte medewerkers. En veel grote zaken zijn hier niet
voorgevallen de afgelopen paar jaar. Een afpersingszaak bij Albert Heijn,
een hennepkwekerij, een vliegtuigje dat bij Kampen neerstortte in het
Ketelmeer, en een enkele moord. Hier draait het om fietsendiefstallen,
inbraak, vernieling, en burenruzies. “Dertig procent van de meldingen in
het weekeinde heeft te maken met gewelds- en relatieproblemen. En dan is
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de politie hier in het weekeinde de enige organisatie die bereikbaar en
inzetbaar is”, aldus Dierkx.

Dat heeft gevolgen voor de taakopvatting en voor de communicatie.
“Het is hier platteland. Je staat midden in de samenleving. De band met de
mensen is heel sterk. Ik zit bijvoorbeeld in het kerkkoor en in het school-
bestuur in mijn woonplaats. Er wordt hier ook veel aandacht besteed aan
de contacten met en informatieverstrekking aan de bevolking in de buur-
ten. Daar is wel interne communicatie en advies en training voor nodig.
Agenten gaven lessen op basisscholen, organiseren projecten over de
aanpak van huiselijk geweld, en houden presentaties bij verenigingen. We
zijn meer maatschappelijk werker geworden. Het is hier kennen en gekend
worden. Omgekeerd geldt dat ook. Want hier is niemand anoniem. Dus
een agent kan op zijn eentje op de fiets of op de brommer rond. In
Almelo, waar ik hiervoor lang werkte, was dat al anders. Maar ook hier
wordt de houding van de politie zakelijker.”

De public confidence in de politie in regio IJsselland is vrij groot.Volgens
Dierkx komt dat mede doordat de afdeling voorlichting “zo laag mogelijk
in de media zit”: huis-aan-huisbladen, wijkblaadjes, kerkbladen, nieuws-
blaadjes van sportverenigingen. De relatie met de ‘echte media’ wordt
“niet slecht” genoemd. Hij prefereert het persoonlijke contact, “omdat dat
het beste werkt. (…) Over het twintigtal persberichten dat dagelijks
uitgaat, wordt hier vijf à zes keer per dag gebeld. Zeer veel energie loopt
weg naar de pers. We zijn geen persbureau. Maar ja, het is armoe troef bij
de regionale bladen.” Daarnaast speelt de nauwe betrokkenheid van de
individuele politiefunctionaris bij zijn omgeving een belangrijke rol bij
het publieke vertrouwen.

Misschien heeft dit oordeel te maken met de kwaliteit van de kranten in
de regio, want die is niet hoog. “Er is hier geen concurrentie. Er heerst een
grote matheid. Er zijn nog echte journalisten die dingen checken. Een enke-
ling stapt zelfs nog op de fiets voor een verhaal. Maar toen dat vliegtuigje in
2002 in het Ketelmeer stortte, belden alle journalisten en free-lancers mij,
terwijl ik weet dat een van hen er nog geen 300 meter vandaan woont!”

Toch blijven de kranten en de regionale zenders in zijn opvatting van
belang. “Al wordt het nieuws ook hier sneller, na één dag is het einde
verhaal. Maar het harde nieuws maakt het verschil. Daar word je op afge-
rekend.” Dierkx is niet pessimistisch over de waardering van de burgers
over de politie in IJsselland. “We moeten ons niet de put inpraten met al
dat imagogedoe. Negentig procent van wat we doen, doen we goed.”
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Ook al is Leeuwarden net als Zwolle een stad van formaat, in de taakopvat-
ting en in de voorlichting denkt Robert Rambonnet, chef communicatie,
er niet veel anders over als zijn collega van regiokorps IJsselland.
Rambonnet komt niet ‘van binnen’, maar uit het bedrijfsleven, en heeft de
corporate communication strategie niet voortdurend voor in de mond. Een
regionale communicatiestrategie acht hij ook niet noodzakelijk. “Het
meeste moet vanuit de basis komen. Het gaat om de directe contacten
tussen de politie en de burger.”5 Wel is het zo dat zijn korpschef Wagenaar
niet antwoordt als de pers belt over een landelijke kwestie, zoals het ICT-
probleem rond C2000. Dat laten ze aan het NPI over.

Over de media heeft Rambonnet gemengde gevoelens. “Veel dingen in
de media over de politie zijn gewoon waar. Het idee dat als er slechte
dingen in de media verschijnen het aan de politievoorlichting ligt, klopt
niet. Het ligt eraan dat er slechte dingen gaande zijn bij de politie, zoals
de ICT.” Een zeer actief mediabeleid kent zijn afdeling ook niet. Er gaan
dagelijks 20 persberichten de deur uit, “daar vult de krant zijn pagina
mee.” Natuurlijk is de situatie veranderd.Vroeger kwam de journalist naar
het bureau, schreef op wat de agent kwijt wilde uit de dagrapporten. Nu
zit ie achter zijn scherm, doet wat copy and paste, en het staat in de krant.”

Maar hij bestrijdt het idee dat de pers categorisch lui is geworden. “Er
zijn ook wel inventieve journalisten. Er reed er eens een mee met de
mobiele SRV-supermarkt. Die had na één dag een prachtig verhaal, ook
met dingen die wij niet wilden vertellen.” En als er echt problemen zijn,
dan is dat onderwerp voor de reguliere bijeenkomsten samen met de pers-
officier, de (hoofd)redacteuren van krant en omroep en de vertegenwoor-
digers van de persbureaus. Het OM organiseert deze bijeenkomsten, dat
gaat wel okee.”

In het algemeen is het leven van de afdeling voorlichting, met negen
fulltime medewerkers, dus niet zo hectisch als de landelijk bekend gewor-
den kwesties rond Tjoelker,Vaatstra en de ontvoering van Lusanne van der
Gun doen vermoeden. “Ja, bij dat soort crises moet je heel snel optreden.
Dan kan alles heel snel. Dingen waar je anders een jaar over praat om het
voor elkaar te krijgen.”

Gezien de grote aanwezigheid van de politie tussen de burgers in
Friesland, hecht korpschef Wagenaar minder aan een permanente en
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intensieve relatie met de media. Hij noemt zich zeer benaderbaar, maar is
meer reactief dan proactief. Niet vaker dan eens per week een kort contact,
dat is het wel zo’n beetje. “Het is heel bepalend hoe ze over je schrijven,
maar je kunt het beïnvloeden door je werk goed te doen. Dan win je op
de lange termijn.”6 Goede voorlichting heeft zijns inziens alles te maken
met de persoonlijkheid van degene die de informatie verschaft. Maar ook
met routine en opvattingen. Zijn opvatting is: “Mensen een slot op de
mond zetten, werkt niet goed. Dan gaan ze zoeken. Maar de pers is hier
niet zo kritisch.” De landelijke politievoorlichting moet zich richten op
een meer centraal geleide voorlichting, zo is zijn mening. “Maar het infor-
meren van de eigen bevolking, dat moet decentraal blijven.”

Ook in de Zaanstreek wordt de dorpse structuur als belangrijkste oorzaak
gezien van de betrekkelijk gunstige situatie rond leefbaarheid en veilig-
heid. Althans, dat is de opvatting van Ruud Vreeman, tot medio 2004
burgemeester van Zaanstad (Zaandam plus zes omliggende dorpen die elk
vijf à zes agenten tellen), en korpsbeheerder van Zaanstreek en
Waterlanden.7 Natuurlijk, het is een industriegebied in transformatie.Veel
oude industrie, vaak midden in de stad, en veel nieuwe. Maar de sociale
controle, gecombineerd met het feit dat bijna iedereen werk heeft, is zijns
inziens doorslaggevend voor de objectieve veiligheid. Wat dat betreft staat
Zaanstad altijd in het goeie rijtje. Daar zorgt de wijkgerichte opbouw van
de politie voor: de meest fijnmazige van Nederland.

De sociale wijkagent is in zijn ogen ook de beste reclame voor de poli-
tie. “Dus als een omaatje van de trap wordt geholpen, of een kat uit de
boom wordt gehaald, dan praat de straat er nog drie weken over dat die
agent zo aardig was, en staat het in de buurtkrant. Het zal wel niet zijn
taak zijn, de agent had waarschijnlijk de ambulance moeten bellen, of een
maatschappelijk werker, maar ik vind er niets verkeerds aan.”

Natuurlijk zijn er ook problemen. “Ja, een beetje grotestadsproblemen
zijn hier wel. En dan wordt de korpschef erg gevoelig voor het mediabeeld
dat dan ontstaat.” Zoals het incident dat ook de landelijke media haalde: de
xtc-doden in de megadancing. Er stierf een jongen aan een overdosis, drie
weken later een agent.Vreeman: “Toen hebben we die dancing gesloten.
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Een hele rel, rechtszaak en zo. Maar dan besluit ik dat het tijd wordt om
weer eens een paaltje te slaan, dit keer in die dancing. Ik heb geen enkele
illusie over het blijvende effect ervan, maar het is een publicitair statement,
naar de overige heren kroegbazen, maar vooral naar de bevolking toe. Dat
opa met zijn hartinfarct moet wachten bij de intensive care omdat er overdo-
sis-figuren uit die dancing voor hem in de rij liggen. Dat signaal komt wel
over bij de bevolking hoor.”

Met planmatige communicatie heeft Vreeman dan ook weinig op.
“Publiciteit kun je bij incidenten in je voordeel omdraaien. Maar ook bij
andere gelegenheden. Mijn korpschef had onlangs een lumineus idee. Hij
schafte in de hele maand december alle vergaderingen af. December is de
grootste criminaliteitsmaand. Hij stuurde iedereen de straat op. Hij wilde
kijken of we de criminaliteitscijfers omlaag konden krijgen. Dat lukte. En
de actie was ontzettend populair bij de bevolking. Dat is onze mediastrate-
gie.”

6.4 ‘Leve het publiciteitsplan’

Hoe groot het contrast in opvattingen is binnen de kring van politiechefs
en korpsbeheerders wordt één regiokorps noordelijker duidelijk, bij
korpschef Anja Brink-Grootoonk, korpschef Noord-Holland Noord in
Alkmaar.8 De korpschef is een groot voorstander van de komst van één
krachtige woordvoerder die spreekt namens ‘De Politie Nederland’.
“Persoonlijkheid en natuurlijk gezag zijn dan belangrijk. Maar je ziet dat
het bij sommige persoonlijkheden, sommige korpschefs, doorschiet. Die
persoonlijkheden gaan volstrekt hun eigen gang. Dat werkt averechts. Dan
brengt de een boodschap A, die door de ander volstrekt wordt afgeschoten
om vervolgens boodschap B te brengen. Er moet dus meer eenheid
komen, het gaat om functioneren binnen afgesproken kaders.”

Brink-Grootoonk heeft last van al die uitspraken van haar collega’s in
de media. “Ik vind het niet professioneel. Je kunt niet zeggen: ‘Wij zijn er
voor Amsterdam, en wat de rest doet maakt ons niet uit’. Hoe zou een
groot concern het vinden als de directeuren gewoon hun eigen meningen
zouden verkondigen in de media? Nu leest de minister van Binnenlandse
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Zaken dat het ene korps zegt er meer agenten bij te willen hebben, en het
andere dat het er genoeg heeft. Er wordt in het Haagse niet erg respectvol
gesproken over de korpsen en de korpschefs. Ik denk dat we dat voor een
deel zelf veroorzaken. Ik geloof in Politie Nederland als een groot concern,
dat bestaat uit een aantal eenheden die in het grote geheel staan voor
veiligheid.”

Over de media en de politievoorlichting heeft ze duidelijke opvattin-
gen. “Een figure head als destijds Klaas Wilting, of na hem enigszins Elly
Florax, die bijna bekender zijn dan de korpschefs, dat is vreemd. Mijn
relatie met mijn hoofd voorlichting is een andere. Als de richting van je
korps helder is, dan hebben de voorlichters al een heel sterk gevoel in
welke woorden en op welke toon iets gebracht moet worden. Dan hoeven
ze niet bij me op schoot te zitten. Ik vind het belangrijker dat mijn
districtschefs meer een eigen gezicht krijgen in hun omgeving, dan dat ze
de meneer of mevrouw hoofd voorlichting kennen.”

Haar afdeling voorlichting telt zes medewerkers van wie er globaal één
zich met persvoorlichting bezighoudt. “Als je dan kijkt naar het effect dat
het heeft op burgers, kun je je afvragen of dat een goede investering is.
Draagt het wel bij aan een positief imago? Het blijkt in de praktijk heel
moeilijk om afspraken te maken met journalisten.”

Over haar persvoorlichting brak in 2000 een rel uit, die landelijke
bekendheid kreeg en bijna tot vragen in het parlement leidde. Brink-
Grootoonk vaardigde een nieuw voorlichtingsbeleid uit dat voorschreef
dat niet ieder klein incident voortaan zou moeten worden gemeld.
Volgens de Helderse Krant verzweeg het korps nadien echter ook ernstige
incidenten, zoals twee grote vechtpartijen, om de bewoners niet onnodig
ongerust te maken. Dit laatste werd echter door haar woordvoerder
ontkend.9 Korpschef Brink-Grootoonk, geschrokken van alle commotie,
nuanceerde de boodschap, maar hield vast aan haar voornemen: strenge
selectie. Niet alleen de regionale pers, ook de landelijke pers en de NVJ
wonden zich erover op, en burgemeesters uit de regio eveneens.

Het NPI verwees naar het toen kersverse Pershandboek Politie. Daarin staat
welke informatie ‘gecommuniceerd’ moet worden: verstoringen van de
openbare orde bijvoorbeeld, of gebeurtenissen waarbij de politie geweld
gebruikt. Maar niet de diefstal van een kratje pils. Het NPI destijds: “De
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politie is geen persbureau.”10 De reactie van de NVJ was dat het niet aan
de politie is om te bepalen wat een akkefietje is en wat niet. “Voor een
huis-aan-huisblad of een lokale omroep is een aanrijding met alleen blik-
schade wel degelijk belangrijk.”11 De PvdA-fractie Den Helder hekelde het
nieuwe persbeleid in nog hardere bewoordingen: “De politie zit nu op de
stoel van de journalist. En we leven niet in een politiestaat.”12

Brink-Grootoonk in 2003: “Die maatregel heeft inderdaad tot heel
veel commotie geleid, bij de pers en dus bij de bevolking en de politiek.
Als we het gefaseerd hadden gedaan, dan had geen haan ernaar gekraaid.
Maar we konden met name bij de schrijvende pers geen goed meer doen.
Wat we ook zeiden of deden, we kregen een enorme sneer. Gaandeweg is
de relatie wel weer beter geworden.”13

“Er gaat veel tijd zitten in persvoorlichting aan kranten. En je moet je
afvragen of het wel zo belangrijk is en zoveel impact heeft.”Televisie blijft
in haar ogen belangrijk, maar internet wordt het belangrijkste medium.
Het kan worden ingezet om persberichten en andere informatie te
verstrekken, en om informatie van de burger te verkrijgen. “We hebben nu
zo’n telefoonlijn – ‘Meldt Misdaad Anoniem’- dat kan ook via digitale weg.
Persberichten via internet verspreiden is én handig, en een bewijs dat we
iets wel of niet naar buiten hebben gebracht, en hoe laat. We hadden te
veel opmerkingen van journalisten met de klacht dat ze iets niet hadden
ontvangen per fax, of dat een andere krant werd voorgetrokken. Daarom
alles op internet, dat is ook controleerbaar voor de burger.”

Ze is ook voor het rouleren van persvoorlichters. “Anders komen ze te
dicht tegen de journalisten aan te staan. Met het gevaar van ‘ouwe jongens
krentenbrood’. Dan wordt het te weinig zakelijk en wordt niet-relevante
informatie toch gemeld. Je moet dus zorgen dat mensen rouleren, net
zoals wijkagenten rouleren.” Op de vraag of ze ook proactief omgaat met
de media, luidt het antwoord: “Te weinig. Wat we wel proberen is artike-
len over issues te brengen, bijvoorbeeld over de jeugdproblematiek en een
bepaalde aanpak in een bepaalde omgeving. We gaan nu proberen om daar
een goed artikel aan te wijden.”
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Zijn korpschefs die eerst een carrière hadden buiten de politie, zoals
Brink-Grootoonk, nog schaars in Nederland, op de afdelingen communi-
catie komen de voorlichters steeds vaker van buiten. Zo ook Erik
Theunissen, hoofd communicatie van het korps Zuid-Holland Zuid. Het
hoofdbureau bevindt zich aan een van de uitvalswegen in Dordrecht.
Theunissen heeft bij de omroep RVU gewerkt, bij de Metaalunie, bij Start
Holding, in de Sociale Zekerheid, en vindt die ervaring in het bedrijfsleven
een groot voordeel. De politievoorlichting kan er van leren. “In het
bedrijfsleven heb je elke maand lijstjes aan de muur over de klanttevreden-
heid. Hier niet. Wij moeten zoiets ook gaan doen. De Politiemonitor is niet
voldoende. In het bedrijfsleven heb je een afdeling marketingcommunica-
tie en een afdeling corporate communication. Dat wil ik hier niet. Ik wil meer
integrale communicatie.”14

Wat betreft de ICT in communicatie liep zijn korps (1.236 fte agenten
op 450.000 burgers) ver achter ten opzichte van zijn eerdere werkgevers.
“Bij de Metaalunie bouwde ik een internetsite in 1995, één voor de unie zelf
en één voor de aangesloten bedrijven. De politie is aardig achtergebleven.
We moeten van ver komen.” Maar Theunissen heeft er hard aan getrokken.
De korpssite werd gemoderniseerd, er kwam een FAQ-knop bij (Frequently
Asked Questions) en in april 2004 is gestart met digitale aangifte. De teller op
de site registreert inmiddels ruim 2500 bezoekers per week.

Van de 7,5 fte die hij onder zich heft, is er één politieman, en die gaat
in 2006 in de VUT. Het beleidsplan dat Theunissen bij zijn aantreden in
maart 2003 aantrof, was vooral een beschrijving van functies, niet wat de
taken waren die bij die functies behoren. In het nieuwe communicatieplan
wil hij gaan vastleggen “waarover we de komende jaren willen communi-
ceren”. Zo plant hij een aantal “persmomenten”, om over issues als veelple-
gers te spreken, of over de regionale veiligheidsverklaring, of over het
jaarverslag. “Dus niet honderd, maar vijf issues, daar organiseren we die
persmomenten voor.” En daarvoor moeten eerst de cijfers goed op tafel
komen te liggen. “Over inbraken, maar ook over geluidsoverlast moet je
cijfers hebben.” Ook hij is voorstander van een terughoudender beleid ten
aanzien van de media. “Ik wil slechts één keer per maand iets zeggen over
huiselijk geweld, en dan met cijfers erbij. In de selectie van persberichten
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moet je telkens melden: dit doet de politie eraan. Zo maar incidenten
melden, dat werkt niet.”

Ook Theunissen vindt dat er te veel tijd besteed wordt aan persvoor-
lichting. “Het is een kwestie van gewenning geweest bij de media. Dat ze
altijd kunnen bellen over dit of dat. We krijgen nu soms wel 40 tot 60
telefoontjes per dag. Dat er een zwaan is geland, dat er een bijtschildpad
zoek is, dan belt de krant ons! Ik persoonlijk zou willen dat we in de
weekeinden niet meer beschikbaar zijn voor de media. Die media zijn wel
van waarde, al communiceren ze vooral onveiligheid, maar wij communi-
ceren nauwelijks direct met de burger. En dat moet onder andere via inter-
net.” Die geselecteerde persberichten, die nu nog via e-mail naar de kran-
ten gaan, kunnen voortaan via internet. Maar dan moet onder andere die
politiesite wel eerst up-to-date gemaakt worden. Er waren en zijn nog te veel
technische problemen. “Er was vaak een vertraging van een paar uur. En
soms was www.politie.nl dagenlang niet bereikbaar. En niemand kon
vertellen waarom dat zo was. Puur slecht.”

Met de korpschef heeft hij regelmatig contact, en met de korpsbeheer-
der ‘een aantal keren’. Zoals tijdens die grote gebeurtenissen in 2003: een
overval op een kindertehuis en een schietpartij in een AZC in Hendrik Ido
Ambacht (en in het verderop in de regio gelegen Gorinchem was in 1999
de grote schietpartij in disco Bacchus). “Toen waren we met twee man de
hele dag bezig.” De overige gebeurtenissen zijn van iets minder soortelijk
gewicht. Dordrecht is dan wel nummer vijftien op de lijst van grote
steden, maar er liggen grote landelijke gebieden om heen. Dat betekent
dat een brandje in ’s Gravendeel in de Hoekse Waard daar veel stof doet
opwaaien. Dus zitten RTV Rijnmond, De Dordtenaar, het Rotterdams Dagblad en de
lokale media er bovenop. En De Telegraaf ook, want die heeft hier goeie
mensen zitten. Er werken in deze regio zo’n tien tv-freelancers, en drie à vier
freelance fotojournalisten. “Die komen dan met een foto van een brandkast
die in de wei ligt, en willen dan onmiddellijk weten van wie die is.”

Het niveau van de journalisten beoordeelt Theunissen als sterk wisse-
lend. “We moeten kritischer zijn over de vraag wat bijdraagt aan de veilig-
heid, preciezer zijn in waar we onze tijd in steken. Zo hebben we in
Dordrecht een hele schoolklas aangehouden op het sinterklaasfeest in het
dorpshuis. Er was een mobieltje gestolen. Maar niemand wilde zeggen wie
het gedaan had. Moeten wij daar veel tijd in steken? Nee, wij stoppen dat
liever in een artikel over de surveillancedienst, zware criminaliteit of de
Landelijke Politiedag, dat is een media event, dat organiseren we groots.”
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Wat het mediabeleid ten aanzien van journalisten en de bevolking zou
moeten zijn, bespreekt hij met de andere hoofden voorlichting, tot begin
2004 Lopcom geheten, nu Vakgroep Communicatie. Op zo’n vergadering
zagen ze eind 2003 ook de campagne Nederland Veilig die vanaf januari 2004
van start ging om de Nederlanders ervan te overtuigen dat ze ook hun
eigen aandeel in veiligheid moesten nemen. “We waren wel boos dat we
helemaal niet waren betrokken bij deze campagne van Binnenlandse
Zaken. Het had zo’n mooie uitwisseling kunnen zijn tussen BZK en ons als
hoofden politievoorlichting in de praktijk. Nu doorkruiste de campagne
een aantal ideeën die wij hadden. We hebben als Vakgroep Communicatie
nog te weinig in de melk te brokkelen.”15

De man die hier verandering in moet brengen, is Wout Dekker, de nieuwe
voorzitter van deze Vakgroep Communicatie. Hij is hoofd communicatie
van het politiekorps regio Utrecht. Hij geldt als de grootste voorstander
van de corporate communication-aanpak: “Ten eerste vanwege de eenduidigheid
van het organisatiebeeld.Ten tweede vanwege de efficiency: we zijn te veel
tijd kwijt met mediavoorlichting.”16 Dekker vindt de aandacht voor de
media overdreven. Zijn mening stoelt op deze overtuiging: “Gedrag in het
primair proces van het politiewerk bepaalt het imago van de dienstverle-
ning. Hoe doen de dienders het op straat, over de telefoon en aan de balie?
Daar is veel te winnen. De eigen ervaring van de burger is belangrijker
dan de media voor de beeldvorming.”

Dit deel van zijn visie sluit nog altijd goed aan bij de veranderingen
die het rapport over de politie uit de jaren zeventig, Politie in verandering,
bewerkstelligde. In plaats van de stugge organisaties die het belang van
voorlichting niet inzagen kwamen er wijkagenten, voorlichting aan de
burger, ‘aardige’ politie, meer openheid. Ook door middel van architec-
tuur wilde de politie meer openheid creëren. Het politiebureau waar
Dekker zetelt, is hier een mooi voorbeeld van. De stoeptegels lopen door
naar binnen om de drempel om naar binnen te stappen, te verlagen. Maar
anno 2004 is er wel een aantal dingen veranderd. In het decennium tussen
1975 en 1985 mocht je als journalist participeren. Een verslaggever werd
bijvoorbeeld gebeld als er ergens een brand was. Dat is nu wel anders.
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“We hebben een media-unit die 24 uur open is. Journalisten krijgen
alleen geen antwoord als het in het belang is van het onderzoek of als de
privacy in het geding is. De journalisten zijn met deze dienstverlening
tevreden”, aldus Dekker. Bij grote acties nodigt hij journalisten uit, die
worden dan begeleid door een voorlichter. “Dan gaan ze ook niet zelf op
onderzoek uit. Waar het om gaat is dat je als voorlichter de politie zo
eerlijk en realistisch mogelijk neerzet. Bovendien moeten we meer capa-
citeit sluizen naar andere vormen van communicatie.”

Dekkers beeld van de houding die de media aannemen ten aanzien
van de politie is niet erg rozig, en dat komt naar zijn zeggen deels door
zijn vorige functie, hoofd voorlichting bij het Academisch Ziekenhuis in
Rotterdam. “RTV Rijnmond en Het Vrije Volk waren behoorlijk agressief. Ze
liepen zo het ziekenhuis in, en waren erg gebrand op misstanden. In
Utrecht is het allemaal wat braver.”

Maar niet beter. “Journalisten nemen persberichten vaak letterlijk over,
met taalfouten en al. We hebben eens vier weken lang bijgehouden wat
het Utrechts Nieuwsblad nou allemaal over ons publiceerde. Er was geen touw
aan vast te knopen. Wij konden geen selectiecriteria vinden. Wij weten
heel goed hoe het daar werkt, want hier werken diverse oud-journalisten.”
Er deden zich grote botsingen voor met het Utrechts Nieuwsblad, maar die
werden uitgepraat. Het resultaat was zelfs een afspraak tot meer overleg en
meer samenwerking ten behoeve van de mobilisatie van de burgers voor
extra veiligheid. Er komen links tussen de alom geprezen site van de
Utrechtse politie en die van het UN aangemaakt. Aan kaarten van de veilig-
heid per wijk wordt gewerkt.

Dat Dekker voorstander is van issue management en het minder heeft op
incidentenvoorlichting, mag duidelijk zijn. Utrecht kende ook diverse
misdrijven die niet goed afliepen, en waarbij het mediabeleid ook een
sterk wisselend beeld liet zien. In de zaak van de Utrechtse seriever-
krachter werd door de politie al het mogelijke gedaan om informatie
van de burgers te verkrijgen en hen voor te lichten, te waarschuwen
soms. Er kwam zelfs een adviseur uit Amerika aan te pas. Het mediabe-
leid werd alom geprezen, maar de boef werd niet gepakt. Ook in de zaak
van het vermiste meisje Sybine Janssons werden de media breed inge-
schakeld, en werden er elke dag persberichten verstuurd en persconfe-
renties gehouden.

Als grote voorlichtingsmislukking beschouwt Dekker de zaak rond het
Marokkaanse meisje Yasmine. Het verhoor met de verdachte moordenaar,
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een jongen van 14, was uitgelekt – hoe, weet men nog steeds niet – en
stond uitgebreid in het UN, met alle intieme details bovendien. In de
eerste gevallen had hij de media dringend nodig. In het laatste geval kon
hij ‘de media’ missen als kiespijn. En hij herhaalt zijn vaste overtuiging
graag: “We hebben een overdreven aandacht voor de media.”Toch onder-
kent Dekker ook de positieve rol van de media. Ze zijn van belang om de
inwoners te betrekken bij één van de kerntaken: het vangen van boeven.
Daarom zet hij de persberichten zeven dagen per week op de internetsite,
zodat zowel ‘burgers’ als journalisten ze kunnen lezen. Hij hanteert daarbij
de volgende criteria:
• het persbericht moet bijdragen aan opsporing: dus zo mogelijk een

getuigenoproep, signalement en dergelijke, zodat burgers tips kunnen
verschaffen;

• en/of het bericht moet preventietips bevatten;
• en/of het bericht moet de inspanning/resultaat aangeven van het poli-

tiewerk (aanhoudingen, bekeuringen en dergelijke);
• en/of het bericht legt verantwoording af. Altijd een bericht als het

korps het geweldsmonopolie hanteert.
Dekker: “Die criteria – waarover we ook met journalisten hebben gespro-
ken – vielen niet bij alle media in goede aarde uiteraard. Want de
hoeveelheid persberichten is hierdoor behoorlijk afgenomen. Maar de
politie is er nu eenmaal niet ‘om te vertellen wat er op straat gebeurt’. De
journalistiek moet zelf aan de informatie komen. Incidentenvoorlichting
is dus wel belangrijk maar moet altijd ten dienste staan van de doelstel-
lingen die de politie heeft: boeven vangen en handhaven van de openbare
orde.”

In deze corporte strategy gelooft hij, ook als voorzitter van de recent inge-
stelde Vakgroep Communicatie, het samenwerkingsverband van de
hoofden politiecommunicatie in Nederland. “We hebben een rechtstreekse
lijn met de Raad van Hoofdcommissarissen. We plukken daar in ons korte
bestaan nu al de vruchten van. Het doel is eenduidigheid en samenhang in
alle vormen van communicatie die we als ‘Politie Nederland’ bedrijven.
Niet alleen op het gebied van mediavoorlichting, maar ook op alle terrei-
nen van de communicatie, de interne, de digitale, de externe, en de crisis-
communicatie.”
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6.5 De voorlichtingstactiek van het korps Amsterdam-Amstelland

Utrecht en Amsterdam liggen dertig kilometer van elkaar verwijderd. Maar
inzake de politievoorlichting zijn het werelden van verschil. Is de entree
van het hoofdbureau in Utrecht een open en hoge ruimte en liggen er
overal folders en brochures voor de burger, het Amsterdamse hoofdkan-
toor ademt een historische sfeer, met statig glas-in-lood, en heeft slechts
een klein voorportaal met enkele stoelen en een receptionist. Er is geen
brochure te bekennen. Het hoofdbureau in Amsterdam vervult ook niet de
laagdrempelige functie zoals de wijkbureaus die wel hebben.

“Wij maken zo min mogelijk algemene folders. Die zijn niet zo erg
nuttig. Wel ondersteunen we onze acties vaak met doelgerichte informatie
in een folder”, zegt Elly Florax, “geboren in het korps”.17 Na de politieaca-
demie te hebben gevolgd werd ze in 2000 hoofd voorlichting van het
korps Amsterdam-Amstelland, de opvolger van Klaas Wilting. “De afdeling
interne voorlichting maakt elke dag een korpsbericht, en tien keer per jaar
een glossy magazine.” Naast persvoorlichting begeleiden de vijf voorlichters
collega’s bij de contacten met de pers. Indien verzoeken voor mediaoptre-
dens gehonoreerd worden, wordt bepaald welke collega hiervoor het best
geschikt is. Dit kunnen buurtregisseurs zijn of districtschefs. Bij meer stra-
tegische onderwerpen zal het een lid van de korpsleiding zijn. Grote
verstoringen van de openbare orde, calamiteiten en bestuurlijk gevoelige
onderwerpen neemt Florax zelf voor haar rekening. “Het gaat om het
verhaal maar ook om het vertrouwde beeld. En altijd in uniform. Het
poppetje heeft een politiepak aan.”

Haar primaire voorlichtingswapen is de telefoon, en haar netwerk
onder journalisten. Ze is bijna permanent bezig met de media.
Bijvoorbeeld om journalisten uit te nodigen voor een nieuw bedachte
actie in het kader van het concept Tegenhouden, of het bombarderen van
gestolen gsm’s met sms’jes zodat de dieven er gek van worden.

Florax heeft het in sommige opzichten gemakkelijker dan haar colle-
ga’s in Deventer of Den Bosch. Ze werkt voor het grootste korps. De
meeste landelijke kranten en opinieweekbladen zitten in de hoofdstad, er
bevinden zich veel radio- en televisiestudio’s, en Hilversum is dichtbij. In
de hoofdstad gebeurt ook elke dag wel wat, zodat journalisten voortdu-

6. Richtingenstrijd over de politievoorlichting

249Politiewetenschap nr. 21

17 Interview E. Florax, 25 juni 2003, Amsterdam.



rend aan de lijn hangen. Maar die drukte is ook het gevolg van haar opvat-
tingen over publiciteit. “Elke telefoon die gaat is een kans om de onder-
werpen die wij belangrijk vinden neer te zetten. Zodra een medium een
ingang biedt, grijpen we die kans. Bij ons korps willen we dingen aan de
kaak stellen. Dus je moet er als de kippen bij zijn om bepaalde dingen in
de door jou gewenste richting bij te sturen.” Florax houdt van 
’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bij wat de kranten, radio en tv vermel-
den, wat er op teletekst en internet staat. “Ik doe ook veel crisiscommuni-
catie. Het betaalt zich uit om alert te zijn. Je moet oppassen dat communi-
catieplannen je ervan weerhouden om in het hier en nu je kansen te grij-
pen. Het is goed om je voornemens, plannen en strategieën op papier te
zetten. Maar er mag geen verlammende werking van uit gaan. Ga niet
achterover leunen omdat je denkt dat je je persmomenten reeds gepland
hebt.”

Plaatsvervangend korpschef Joop van Riessen (tot oktober 2004) geeft
er een voorbeeld van. “Ik keek gisteravond naar het NOS Journaal. Het ging
over die afpersing van winkeliers hier in Zuid-Oost. Er kwamen drie
Kamerleden in beeld die verklaarden dat ze morgen de minister erover
zouden aanspreken. Bel ik even met Elly Florax. Moeten we niet een
bericht in de krant hebben over hoe wij er als Amsterdamse politie mee
omgaan? Normaal gesproken is dat niet zo makkelijk, maar nu is er via
Elly Florax geregeld dat er morgen in De Telegraaf zo’n stuk staat. Op die
manier heeft de minister voor het debat dus gelezen welke mening de
Amsterdamse politie hierover heeft. En zij zorgt er ook voor dat Kuiper of
ik ’s avonds in Nova zit.”18

Journalisten zijn van levensbelang voor het Amsterdamse korps. “Ze
zijn niet allemaal hetzelfde, vindt Florax. “Je hebt twee categorieën. Je hebt
slimme journalisten met wie we ingaan op het verhaal achter de dagelijkse
gebeurtenissen. Zij zijn in staat om zo’n verhaal toegankelijk te maken
voor de lezer. Die gebruik ik voor slimme en Haagse dingen. Bij anderen
kan ik juist weer heel goed mijn human interest-dingen kwijt.”19 Hoe al die
journalisten zelf over de politievoorlichting, zoals die in Amsterdam,
denken, komt in hoofdstuk 8 aan de orde.

Mediastrategieën om een bepaald standpunt of een nieuwe aanpak
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duidelijk te maken aan politiek en publieke opinie, zijn een veelbesproken
onderwerp in het frequente overleg tussen korpschef Kuiper,Van Riessen
en Florax. Maar communicatieplannen horen daar niet bij.Van Riessen:
“We hadden een nieuwe visienota, Misdaad laat zich tegenhouden. Hoeveel jour-
nalisten we hier wel niet van tevoren individueel aan tafel hebben gehad
om ze bij te praten over dat stuk! Zodat ze zouden begrijpen waar het over
ging. En als ze dan gingen schrijven, hadden ze de context in hun kop, en
dachten ze: ‘Oh, zit dat zo’. Dat is investeren.”20

De media zijn uitermate belangrijk geworden voor het Amsterdamse
korps, zegt Van Riessen. “En om die op het juiste moment in te kunnen
schakelen, heb je kennis van de media nodig. Je zult ze moeten uitnodi-
gen, ermee lunchen. En weten wie waar zit, wat de deadlines zijn.
Netwerken, praktisch verstand en veel intuïtie om de situatie én de media
in te schatten. Actualiteit stop je dus niet in communicatieplannen. Die
zijn er veelal om de bazen iets te geven. Dan denken ze dat ze het opgelost
hebben. Maar pas op dat je je op die manier niet in slaap laat sussen.” Het
nut van het hebben van een grote afdeling voorlichting ziet hij dan ook
niet in. “Als een korpschef wat wil, moet hij een boodschap zelf kunnen
brengen. En hij moet iemand bij zich hebben die het netwerk kent en
bewerkt, die weet waar dingen ingestoken kunnen worden. Dat is een
investering die je in de loop van de tijd moet maken. En als je eenmaal
over een dergelijk netwerk beschikt, kun je geweldige slagen maken.”

In Amsterdam wordt ‘met veel voorbehoud’ gekeken naar een geza-
menlijke aanpak van het back office, of een corporate communication-strategie via
het NPI of de Raad van Hoofdcommissarissen.Van Riessen zit er volgens
eigen zeggen ‘heel dubbel’ in. “Aan de ene kant denk ik dat de voorlich-
ting door de Nederlandse politie veel beter en professioneler kan. Aan de
andere kant zit ik helemaal niet te wachten op één Nederlandse politie-
baas. Wij Nederlanders zijn niet nationaal georiënteerd. Kijk naar het
buitenland, Frankrijk bijvoorbeeld met een nationaal korps. Daar komt de
politie helemaal niet meer aan bod. Daar ben ik dus een beetje huiverig
voor.” Florax: “Uniformiteit mag nooit leiden tot vervlakking. Regio’s
verschillen hemelsbreed in samenstelling en problematiek. Daardoor
zullen er altijd accentverschillen zijn, ook in de communicatie.”21
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In veel korpsen wordt er voortdurend overlegd over de vraag of een
persbericht uit mag. Niet in Amsterdam. Als het om opsporing gaat, dan
brengen zíj dat naar buiten. Florax: “Wij mogen laten zien wat wij als
korps doen. Als justitie dat blokkeert vanwege de procesgang, en ik ben
het daar niet mee eens, dan ga ik naar de korpschef. En als hij zegt: ‘We
doen het eruit’, dan bel ik op en zeg ik ‘Laat de hoofdofficier maar even
bellen met de korpschef.’ Dan vechten zij het wel uit.”

Het korps Amsterdam-Amstelland voert een zeer actief mediabeleid.
Kritiek moet je dan op de koop toenemen, volgens Van Riessen: “Je moet
ook negatief in beeld durven komen, want dan tel je ook mee. Stel dat ze
niet meer over ons zouden spreken, dán doen we er echt niet meer toe.
Dus het is geweldig dat ze iedere dag weer over ons schrijven.”22

6.6 Politievoorlichting onder een ‘gekozen’ burgemeester: Rotterdam

De politie van Amsterdam mag, mede dankzij haar zeer actieve mediabe-
leid, het meest prominent in het nieuws zijn, maar sinds ‘de opstand der
burgers’ in 2002 is Rotterdam in politiek en bestuurlijk opzicht de voorlo-
per op het terrein van nieuwerwetse criminaliteitsbestrijding en bestuur-
lijke vernieuwing. Sinds maart 2002 is Leefbaar Rotterdam, na een
komeetachtige opkomst, de grootste fractie. En politiewoordvoerder van
het 5.000 personen tellende korps Rotterdam Rijnmond, Anne Geelof,
opgegroeid in Rotterdam-Zuid, liet eind 2002 tegen Aad Wagenaar van
Panorama weten dat hij wist welke oorzaken aan deze onvoorspelde
opkomst ten grondslag lagen. “Sinds ik in 1993 in Rotterdam aan de slag
ben gegaan, zijn de stapels politierapporten dikker en dikker geworden
door almaar meer ellende in de stad. Ik zie een toename van overlast, irri-
tatie, graffiti, verloedering, onveiligheid – met dagelijks een stijging van
het aantal straatroven en overvallen. Ik zie de daders steeds jonger
worden.”23 En: “’s Avonds op straat of ’s middags op straat, maakt niet uit
of het licht of donker is: er wordt je een klap voor je bek verkocht, je
krijgt een pistool tegen je hoofd gedrukt, je bent je spulletjes kwijt. Dat is
een ervaring die bij heel veel mensen ernstige wonden slaat. Met voor de
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politieman het aparte trauma dat de door hem gevangen boef soms eerder
weer buiten staat dan dat hij klaar is met zijn tikwerk over de aanhou-
ding.”

Voor Geelof politievoorlichter werd, werkte hij dertien jaar als verslag-
gever bij de Volkskrant en De Telegraaf. Hij beschikte dus al over een old boys-
network binnen de politie. In 1980 leidde een boze uitval van zijn kant vol
kritiek op de belabberde voorlichting van het korps Rijkspolitie tot een
uitnodiging om er zelf de nieuwsvoorziening te gaan verzorgen. Daar
wachtten hem grote en geruchtmakende zaken, afpersing van Heineken,
de oplichter Heer Olivier, ontvoeringen van Valérie Albeda Jelgersma,Toos
van der Valk en Gerrit Jan Heijn. Geelof werd en wordt door de meeste
media op handen gedragen, omdat hij weet wat journalisten nodig
hebben, hen nooit zal voorliegen, geen kapsones heeft, of in tv-spelletjes
gaat zitten, en soms gewoon keihard zegt waar het op staat. Zoals in april
1999 toen het kampioensfeest van Feyenoord door een kleine groep
hooligans veranderde in een orgie van vernieling. “Ongelooflijke etterbak-
ken.Tuig van de richel”, zo luidde de officiële kwalificatie die Geelof
namens de Rotterdamse politie aan de media uitreikte.24

Voorwaarde voor succes is, zegt hij, dat je binnen je organisatie een
“onverbiddelijk vertrouwen” geniet. En dat je nooit lekt naar de media. “Ik
spreek de taal van de Rotterdammers. Relschoppers noem ik galbakken. En
ik heb het op radio en tv altijd over ‘mijn collega’s.”

Zijn opvatting over politievoorlichting is simpel, zegt hij in 2003, vlak
voor zijn VUT en terugkijkend op zijn geroemde carrière: “Voorlichting is
netwerk plus boerenverstand. Helemaal niet moeilijk. Je moet gewoon een
haarfijne neus voor nieuws hebben. Ik heb daarom geen last van stress.Want
ik maak onderscheid in Nice to know – dat doe ik niet – en Need to know – dat
doe ik wel’.25 Net als Florax grijpt hij direct in als de media een verkeerd
beeld neerzetten. “Bij een Champions League-wedstrijd ging er een terras-
stoel om op de Coolsingel. ‘Spoor van vernieling’, kopte het ANP. Ik bel
direct: ‘Nou, we zitten op diezelfde stoel gewoon weer gezellig een borrel te
drinken, druiloor’.”Van manipulatie houdt Geelof niet. “Als een journalist
bepaalde info heeft die het rechercheonderzoek kan schaden, dan bied ik
hem wel een primeur aan als hij wacht. Maar liegen doe ik nooit. Soms zeg

6. Richtingenstrijd over de politievoorlichting

253Politiewetenschap nr. 21

24 Ibidem.

25 Interview A. Geelof, 5 juni 2003, Rotterdam.



ik: daar kan ik niet op ingaan. En als de pers liegt, dan bel ik de hoofdredac-
teur op en zeg hem dat zijn redacteur bij mij niet meer welkom is.”

Over de kwaliteit van de journalistiek is Geelof niet meer zo te spre-
ken. “Journalisten zijn lui geworden, hebben een ‘negen tot vijf-menta-
liteit’. Ze krijgen nu alle rapporten over de mail, daarom hebben ze geen
persoonlijk contact meer. En dat is slecht.”

Aan grote media-acties heeft hij in de afgelopen tien jaar ook meege-
werkt, zij het met minder enthousiasme als zijn collegae in Amsterdam.
Tijdens zijn functie bij de Rijkspolitie leverde hij wel een politiehelikopter
ten behoeve van de film Amsterdamned. “Maar die heb ik aan ze verhuurd,
anders betaalt de burger mee aan een commerciële film.” In Rotterdam
haalde hij de media erbij om bepaalde acties te filmen, zoals de Actie Victor,
waarbij drugskoeriers op de A16 in de kladden werden gegrepen. “Ja, dat
werd een heel mediacircus.”

Over de huidige ontwikkelingen in de politievoorlichting is Geelof
niet erg optimistisch. Collega-voorlichter Ger de Jong is een stuk positie-
ver over de voorlichtingsvoorschriften van het OM. “Ik heb er niet zo’n
aversie tegen, je moet ermee om weten te gaan. Er zitten een aantal
aardige punten in, zoals de privacy. In principe heeft het OM de leiding.”26

Maar over de journalistiek heeft hij wel wat bemerkingen. “We leven in
een vrij land. Als journalisten via andere kanalen aan informatie komen, of
dat nou geverifieerde informatie is of niet, is dat hun verantwoordelijk-
heid. Maar als er dingen in de media verschijnen die niet helemaal juist
zijn, dan komt men er gemakkelijk mee weg. Makkelijker dan andere
instanties. Dan heeft men het er altijd maar over dat journalisten alleen
maar boodschappers zijn. Nou, dat vind ik achterhaald. De journalist
maakt nieuws, kan hypes veroorzaken, kortom is een belangrijke speler in
het maatschappelijke krachtenveld.” Hij onderhoudt wel persoonlijke
contacten met journalisten, maar hanteert ook het persbericht. “Zo publi-
ceren wij iedere maand onze resultaten. Die gaan elke keer flink vooruit.
Maar je vindt het niet iedere maand terug in de krant. Daarom kiezen we
ook steeds vaker voor internet, daar kun je het zelf opzetten.”

De Jong kiest er, net als in Utrecht, voor om niet alleen een woord-
voerder naar voren te schuiven in de media, maar ook gebruik te maken
van specialisten. Die vinden het ook vaak leuk om te doen. Maar de bood-
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schappen over de politie komen niet alleen meer van de politie. “De
burgemeester speelt inzake de veiligheid natuurlijk een grote rol. Hij is
vaker in beeld dan de korpschef. Maar dat komt doordat hij veel meer
representeert dan alleen de politie. Hij draagt ook de resultaten uit bij tijd
en wijlen. Want hij is het boegbeeld van de stad. Prima toch?”

In het mediabeleid maakt burgemeester Opstelten een onderscheid
tussen het optreden van de diender op straat, dat van zijn korpschef, en
dat van hemzelf. “Het imago van de politie is er een combinatie van. De
politie moet zichtbaar aanwezig zijn, en er goed uitzien. Een diender moet
een diender zijn. Dus geen timide kop naar beneden, maar gewoon borst
recht vooruit. Daarnaast is er natuurlijk de performance, dus niet alleen een
communicerende politie maar ook een optredende politie. En daarover
presenteren we nu dus elke maand de feiten.”27 Als het gaat om de alge-
hele boodschap over de veiligheid, vervullen de media voor hem een zeer
belangrijke rol. “Je moet in dit vak beschikbaar zijn voor de media. Daar
letten we scherp op. Ik let daar ook in de driehoek op en in het contact
met de korpschef. Dat de communicatie harder en duidelijker moet. Ik
bedoel niet harder in de zin van hardere statements, maar gewoon nog
meer.”

Dat er in dit hardere mediabeleid te weinig ruimte voor de korpschef
overblijft, bestrijdt Opstelten. “Ik ben er altijd erg tegen geweest dat
korpschefs allerlei zware politiezaken aankaarten, zich te veel met de poli-
tiek bemoeien en dan zitten te schelden op Den Haag. Ik heb Jan Wiarda
(voormalig korpschef Utrecht, nu Den Haag, red.) in Utrecht meegemaakt
en hem in die richting opgevoed dat hij er niet sterker van zou worden als
hij dat zou blijven doen. En ik moet mij niet op het terrein van allerlei
vaktechnische zaken begeven, dat is mijn professie niet. Dus als er politie-
resultaten gemeld kunnen worden, dan moet de korpschef dat doen. Hij
moet een duidelijk gezicht hebben, bekend zijn bij het publiek.”

Over de kwaliteit van de journalistiek op het terrein van politie is hij
niet echt tevreden. In het budget van voorlichting heeft Opstelten, die zelf
voorlichting en communicatie in zijn portefeuille heeft, wel veranderin-
gen aangebracht. Publieksvoorlichting gebeurt minder via folders, en meer
via internet en digitale debatten. “Er is geld verschoven uit het communi-
catiebudget van alle diensten naar het centrale concern. Ik heb dus meer
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budget om de communicatie te sturen.” Of het helpt? Opstelten gelooft
van wel. “De politie functioneert beter dan vroeger, en dat zeggen we nu
dus ook maar even. Maar de beoordeling van de bevolking – dat laten we
meten – maakt nou niet de sprongen vooruit die we wel met de resultaten
maken. Daar treedt vertraging op. Met het Centraal Station merk je dat.
Zwart-wit gezegd: vroeger klaagde of belde er bij wijze van spreken
niemand omdat het toch een rotzooitje was. En nu loopt er één junk en
dan bellen ze allemaal tegelijk: ‘er is er weer een’ Problemen worden nu
soms onder een vergrootglas gelegd.”

Opstelten refereert aan een verschijnsel dat overal in het land wordt
opgemerkt. De criminaliteitscijfers gaan omlaag, het gevoel van onveilig-
heid daalt niet in dezelfde mate. Als je mensen vraagt of ze zich veilig
voelen in hun eigen buurt, antwoordt tweederde met ‘ja’. Als je vraagt:
voelt u zich veilig in de stad, dan zeggen veel minder mensen daar ja op.
Dat is ook een gevolg van het beeld dat de media uitdragen. Daar zijn alle
gesprekspartners het wel over eens. Ook Opstelten. “Om die reden voer ik
een actief mediabeleid. Wil je enig gezag hebben, dan zul je toch het
vertrouwen van de burgers moeten hebben. De beoordeling geschiedt
uiteindelijk wel op basis van resultaten. Maar als er een stevige burge-
meester staat, in wie men als persoon vertrouwen heeft, krijgen de
mensen er een veiliger gevoel door.”

6.7 Conclusies

Binnen de 25 regiokorpsen heerst er grote verscheidenheid van opvatting
over de taken van de politie, over de gewenste positie in de samenleving,
over de relatie met de burgemeester, de raad en het OM. En zeker over de
vraag hoe de politie het best voorlichting kan geven aan media en bevol-
king. Er is wel een aantal zaken waarover iedereen het eens is. Er is
behoefte aan meer landelijke sturing en ondersteuning als het gaat om back
office-activiteiten – meer samenwerking in de aanschaf van ICT, meer
samenvoegingen van administratieve en financiële diensten. En ook wordt
ondanks alle verschillen de noodzaak ingezien van meer sturing door het
NPI en de Raad van Hoofdcommissarissen in landelijke zaken die alle
korpsen aangaan. Dat Binnenlandse Zaken een landelijke publiekscam-
pagne Nederland Veilig startte zonder noemenswaardig overleg met de
hoofden voorlichting van de korpsen, wordt dan ook betreurd.
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Door de nadruk die in dit boek ligt op de relatie tussen de politie en
de media, komt de publieksvoorlichting minder aan de orde. En daar vindt
de meeste professionalisering plaats. Deze lijkt in de plattelandsgebieden,
waar publieksvoorlichters vaak deels de persvoorlichting op zich nemen,
wel ten koste te gaan van de contacten met journalisten.

Maar over de functie van de media, en de schrijvende pers in het
bijzonder, zijn de meningen scherp verdeeld. Het ene korps wenst nauwe-
lijks nog energie te steken in de contacten met individuele journalisten,
terwijl andere korpsen, zeker Amsterdam-Amstelland, hun ziel en zalig-
heid leggen in de relatie met de afzonderlijke media en de individuele
journalisten.

Ook over de functie van de voorlichter lopen de meningen sterk
uiteen. In sommige korpsen wordt de voorlichter gezien als een onderge-
schikte ambtenaar, in andere korpsen is de voorlichter tevens woordvoer-
der en integraal deel van de korpsleiding. In de meeste korpsen is het
bedienen van de media inmiddels ondergeschikt geraakt aan het streven
naar het bereiken van de burgers zelf, via publiekscampagnes en -evene-
menten of via media als internet en de telefonische meldlijn.

In de meeste korpsen wordt de politievoorlichting soms of altijd
gebruikt om de beeldvorming over de organisatie en het functioneren van
de politie te beïnvloeden. Ook korpsen waar men meer accent legt op
corporate communication, worden af en toe gedwongen zich acuut met crisis-
management en crisiscommunicatie bezig te houden. Dan blijkt, zoals we
ook in het hoofdstuk over het OM zagen, niet zelden dat de kennis van de
media en ‘het gemoed van het volk’ te gering is geworden om de situatie
goed in te schatten en de juiste maatregelen, of tegenmaatregelen, te
nemen ten aanzien van de media.

In vrijwel alle korpsen is er geringe waardering voor de rol van de
media in het hele proces van berichtgeving over de politie, en is de
waardering voor ’de journalisten’ sterk afgenomen. Uitzonderingen daar-
gelaten worden ze als lui en niet erg goed geïnformeerd afgeschilderd.
Sommige korpsen die er een zeer actief mediabeleid op na houden,
vinden dit overigens soms eerder een voordeel dan een nadeel.

We geloven dat deze ronde langs diverse korpsen en korpsbeheerders
een realistisch beeld heeft opgeleverd van de verschillen van opvattingen
binnen de Nederlandse politie over de rol van de media en over de juiste
wijze van voorlichting door de politie. Toch kan de lezer na deze schets
denken dat de representativiteit nog wel groter kan. Dit probleem hebben
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we opgelost door deze rondgang, die wegens gebrek aan tijd en middelen
wel beperkt moest zijn, aan te vullen met het organiseren van een enquête
onder alle persvoorlichters en -woordvoerders van alle korpsen in
Nederland. De resultaten van deze enquête – integraal opgenomen in de
bijlage – worden besproken in het volgende hoofdstuk.
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7.1 Inleiding

Aan persoonlijke diepte-interviews met een beperkt aantal personen
binnen de kring van politiechefs en -voorlichters kleven vele voordelen,
maar ook enkele nadelen. De selectie van gesprekspartners is niet geheel ad
random gekozen, de weergave van de gesprekken is weliswaar voorgelegd
aan de gesprekspartners, maar is toch voor rekening van de auteurs. En
bepaalde feitelijkheden en opvattingen komen er niet in aan de orde.
Belangrijkste van alle bezwaren: de representativiteit en de weergave
kunnen afwijken van het zogenaamde landelijke gemiddelde.

Daarom hebben we een marketing- en researchbureau ingeschakeld
om een door ons opgestelde enquête uit te laten voeren onder alle zich
woordvoerder of voorlichter der politie noemende functionarissen bij alle
25 politiekorpsen. Deze enquête beoogde vooral gegevens boven water te
krijgen over het doen en laten van politievoorlichters, over de functie en
doelstelling van hun voorlichtingsbeleid, maar ook hun meningen te
vernemen over tal van zaken die hun werk betreffen.

Een van de bijlages bevat de integrale rapportage van Research &
Marketing Bureau BackBone over de enquête, die werd afgenomen tussen
oktober 2003 en februari 2004. Hier volstaan wij met een bespreking van
de meest in het oog springende conclusies.

7.2 Algemeen

De respons (108 terugzendingen) bedroeg circa 30 procent van het
geschatte totale aantal communicatiemedewerkers van alle 25 politiekorp-
sen, plus de KLPD. Het feit dat slechts met grote moeite kon worden vast-
gesteld hoeveel communicatiemedewerkers de Nederlandse politie telt,
was een eerste aanwijzing voor de tamelijk gebrekkige organisatie en
structurering van deze tak binnen de Nederlandse politie.

Zoveel staat in elk geval vast: alle onderzochte korpsen beschikken over
medewerkers met een communicatie- en voorlichtingstaak. Echter, er lijkt
geen direct verband te bestaan tussen de grootte van het korps en het
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aantal communicatiemedewerkers. Het grootste korps, Amsterdam-
Amstelland, telt officieel slechts één hoofd voorlichting en vijf medewer-
kers externe voorlichting. Het op een na grootste korps, Rotterdam-
Rijnmond, telt een veelvoud hiervan, minstens vijftien. Het doorsnee
aantal communicatiemedewerkers bij middelgrote en kleine korpsen
schommelt tussen de vijf en tien medewerkers.

De grote mate van onzekerheid over aantallen heeft ook te maken met
de grote diversiteit en de combinatie van taken die voorlichters hebben.
Veel medewerkers doen zowel pers- als publieksvoorlichting, terwijl
sommigen ook belast zijn met interne voorlichting, de verzorging van de
website en het organiseren van publieksevenementen.

Blijkens de geretourneerde enquêtes is de meest voorkomende schaal
van honorering schaal 9. Dit duidt op een betrekkelijk bescheiden honore-
ring, waaruit men de conclusie zou kunnen trekken dat de bevoegdheden
van de communicatiemedewerkers, en hun invloed op het beleid van de
korpsleiding, navenant bescheiden van aard zijn. De doorsnee communica-
tiemedewerker heeft een HBO-achtergrond (52,3%). De gemiddelde leef-
tijd is 41 jaar. De gemiddelde diensttijd is 14,4 jaar. Belangrijker onder-
zoeksresultaat is dat een grote minderheid (42,2%) ‘van buiten’ komt: uit
het bedrijfsleven of vanuit de overheidssector. Zoals uit de rondgang in de
vorige paragrafen al viel af te leiden, is de voorkeur voor corporate communi-
cation, de digitalisering van contacten met media en burgers en beleids-
plannen en afstandelijkheid ten aanzien van ‘de journalisten’ vooral in
deze categorie te bespeuren.

De rapportage duidt op een groeiende tendens bij de meeste kleine en
middelgrote korpsen om ‘communicatie-experts’ in te schakelen die
buiten de politie hun opleiding hebben genoten of hun sporen hebben
verdiend. Dit wettigt de conclusie dat de onmiskenbare professionalisering
vooral opgevat moet worden in de zin van: een tendens tot planmatigheid,
bureaucratisering, ‘verwetenschappelijking’ en digitalisering van de voor-
lichting.

Zoals ook in het volgende hoofdstuk uit de rondgang langs politiever-
slaggevers zal blijken, en zoals de afwijkende opvatting van sommige
korpsen, zoals het korps Amsterdam-Amstelland bewijst, is er een kloof
aan het ontstaan in het voorlichtingsbeleid van verschillende korpsen. Er
zijn korpsen die de voorlichting en communicatie met de burgers zoveel
mogelijk willen formaliseren en buiten de traditionele media om willen
laten plaatsvinden. En er zijn korpsen die nog altijd de voorkeur geven aan
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voorlichters met een politieachtergrond en een persoonlijke band met
journalisten en burgerij. Deze ontwikkeling dreigt de bestaande clash of
cultures te intensiveren, waarbij in de meeste korpsen de pleitbezorgers van
de corporate-strategie aan de winnende hand zijn. Deze tendens is overigens,
zoals we hieronder zullen zien, niet geheel in lijn met, of staat soms zelfs
haaks op, de geventileerde opvattingen over de noodzaak van goede rela-
ties met journalisten.

7.3 Waardering en toegang tot korpsleiding

Als het gaat om de waardering die de communicatiemedewerkers zeggen
te ondervinden binnen het eigen korps, zegt ruim een derde van de
respondenten dat deze waardering redelijk is (37,7%). De helft bestempelt
de waardering als goed (50%). Echter, als we het percentage ‘redelijk’
koppelen aan het bescheiden loonniveau en aan de gebrekkige eenduidig-
heid in de functieomschrijving, is het percentage 37,2% ‘redelijk’ niet een
erg geruststellend cijfer. Het feit dat bijna de helft van de communicatie-
medewerkers ‘van buiten’ komt, kan de afstand tussen de afdeling voor-
lichting en de rest van het korps negatief beïnvloeden. In sommige geval-
len zelfs zozeer dat de afdeling voorlichting als een aparte, ondergeschikte
afdeling ambtenaren gezien wordt die niet weet hoe het er werkelijk in
het korps aan toe gaat, en alleen op afroep ter beschikking is ter promotie
van het imago van het korps.

Bij deze percentages is het goed op te merken dat er meer diepte-
interviews nodig zijn bij de verschillende korpsen om de precieze lading
van deze formulering te leren kennen. Een van de gevaren van enquêtes is
immers het verkrijgen van sociaal-wenselijke antwoorden. In ons geval
kwam hier nog een extra risico bij. We waren genoodzaakt de enquêtefor-
mulieren uit te reiken via de hoofden voorlichting.Vanzelfsprekend werd
gevraagd de formulieren anoniem en zelfstandig te retourneren.

De waarschijnlijkheid van sociaal-wenselijke antwoorden wordt nog
vergroot door de mogelijkheid dat bij de beantwoording van de vraag naar
de waardering binnen het eigen korps de al te menselijke eigenschap een
rol speelde: een hogere inschatting van deze waardering kan de eigen
status binnen de organisatie – of tegenover de onderzoekers/buitenwereld
– verhogen. Het opzettelijk lager beoordelen van de genoten waardering
zou een strategische zet kunnen zijn: aangeven dat men ten onrechte van
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ondergeschikt belang wordt beschouwd binnen het korps. Beide mogelijk-
heden zouden nader getoetst moeten worden.

De gegevens over de contactfrequentie met de korpsleiding zegt wel
iets feitelijks. De contacten vinden volgens de rapportage wekelijks
(25,5%), maandelijks (29,2%) of onregelmatig (33%) plaats. Slechts een
gering percentage (5,7%) heeft dagelijks contact met de korps- of afde-
lingsleiding. Dit wettigt het vermoeden dat de input van de afdeling voor-
lichting opwaarts naar de korpsleiding over mogelijke communicatiestra-
tegieën niet de regel, maar eerder de uitzondering is. En dat de korpslei-
ding de hoofden communicatie alleen bij zich roept zodra zich een
urgente kwestie voordoet, of wanneer er iets zeer planmatigs dient te
geschieden, zoals het organiseren van een ‘persmoment’.

7.4 Mediabeleid

De overheidscommunicatie, maar die van grote bedrijven en instellingen
niet minder, wordt tegenwoordig gekenmerkt door communicatieplannen.
De uiteenlopende doeleinden van communicatie en communicatiemidde-
len, en de gevallen waarin zich een onverwachte noodzaak aandient tot
communicatie met de buitenwereld, maakten het in de afgelopen decennia
gebruikelijk voor instanties om communicatiemedewerkers een ‘plan’ te
laten opstellen voor de interactie met burgers en media. De professionali-
sering van de voorlichting in het algemeen – en de HBO-achtergrond van
de meeste communicatiemedewerkers duidt daar ook op – betekende in
het recente verleden dat er meer behoefte begon te ontstaan aan commu-
nicatieplannen waarin vooral de doeleinden op de lange termijn van de
organisatie operationeel verwoord werden.

Dit gold ook voor de politievoorlichting. In de meeste korpsen
(84,3%) maakt men gebruik van geformaliseerde communicatieplannen
waarin het mediabeleid is opgenomen. Gezien het toenemende belang dat
gehecht wordt aan publieksvoorlichting en het imago van het individuele
korps, en indirect van de politie in het algemeen, was het een vanzelfspre-
kende zaak dat er langetermijnplannen werden geformuleerd. Hierin
moesten de methoden worden uitgewerkt om de diverse segmenten van
de media en het publiek (en de overige, soms concurrerende instanties) te
benaderen met de eigen zienswijze, de eigen opvattingen en de eigen
ideeën over het bestaande en toekomstige beleid.Voor de interne organisa-
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tie van de afdeling voorlichting zijn deze plannen van onmisbaar belang
om prioriteiten te stellen (ook de financiële middelen) en de gevaren
louter reactief en ad hoc te reageren te omzeilen.

Ondanks de voorkeur voor plannen die een jaar of langer bestrijken, is
een opmerkelijke uitkomst van de rapportage dat de gemiddelde leeftijd
van de bestaande beleidsplannen ongeveer vijf jaar is. Een nog opmerkelij-
ker uitkomst – die ook uit de rondgang in de vorige paragrafen over de
praktijk van de politievoorlichting naar voren kwam – is evenwel dat vele
korpsen nog niet verder zijn gekomen dan het vaststellen van diverse soor-
ten functies met betrekking tot de voorlichting. En dat deze functies nog
niet zijn ingevuld naar taakuitoefening in de praktijk van alledag.Veel
respondenten geven daarom ook, ongevraagd, aan dat het beleidsplan van
hun korps momenteel wordt geactualiseerd.Voor enkele korpsen is deze
actualisering een eerste introductie van een geformaliseerd beleidsplan
‘media & communicatie’.Voor eind 2004 zou, volgens de enquête, geen
enkel korps meer zonder beleidsplan werken.

Deze uitkomsten duiden op een beginnende formalisering van func-
ties en taken op het terrein van de in- en externe communicatie van de
politie. Eerst lijkt, in de jaren negentig, de overtuiging dat communicatie
veel belangrijker is dan gedacht, en dat in de moderne mediamaatschappij
vol mondige burgers en zaakwaarnemers ook nieuwe instrumenten vereist
zijn, te zijn gegroeid. Daarna lijken veel korpsen over te zijn gegaan tot
het in dienst nemen van communicatiemedewerkers. Pas de afgelopen tijd
wordt er nagedacht over de vraag wat deze medewerkers precies moeten
doen, en volgens welke methode. Opvallend is namelijk dat de vraag ‘wat
is het centrale doel van het media- en communicatieplan?’ op wel zéér
uiteenlopende wijze wordt beantwoord.

De door de respondenten genoemde functieomschrijving en bena-
ming van de communicatiemedewerkers toont eveneens een wel zéér
grote diversiteit aan terminologieën: van de ruim honderd opgesomde
benamingen is ruwweg de helft in andere bewoordingen gesteld. Alle
functieomschrijvingen met de woorden communicatie, media, publiek,
pers en vooral adviseur komen voor en in alle mogelijke combinaties en
volgordes. Deze diversiteit wat betreft zowel de centrale doelstellingen als
de benamingen van de medewerkers, duidt op een nog sterk in ontwikke-
ling zijnde professionele codificatie van de rechten, bevoegdheden en
taken van de afdelingen voorlichting van de politie. Dit zal alles te maken
hebben, zoals eerdere paragraferen leerden, met de uiteenlopende opvat-
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tingen over de taken van de politie bij de verschillende korpsen. Het
vermoeden rijst dat communicatiemedewerkers vanuit hun HBO-opleiding
eigen opvattingen meenemen over hoe een doorsnee communicatieplan
eruit ziet, maar dat de traditie en taakopvatting van de verschillende korp-
sen hun professionele opvattingen en dadendrang beïnvloeden.

Toch toont de enquête onmiskenbaar dat in de meeste korpsen de
korpsleiding de voorkeur geeft aan ‘professionals’ van buiten. Die zouden
blijkbaar eenheid en richting moeten kunnen geven aan het communica-
tiebeleid van het korps. Hier staat tegenover dat sommige (zeer zelfbe-
wuste) korpsen nog altijd de voorkeur geven aan voorlichters uit het eigen
korps, en mede daarom weten welke hiërarchische plaats zij innemen in
het korps.

Opmerkelijk verder is dat de enquête uitwijst dat het aantal communi-
catiemedewerkers dat zich ‘communicatieadviseur’ noemt, aanzienlijk is:
22,2%. Zij zeggen geen taken te hebben op het terrein van de pers- of
publieksvoorlichting, maar vooral te adviseren. In dit onderzoek is eerder
het nut geopperd van de aanstelling van een maatschappelijke/sociaal-
psychologische profiler die de (mogelijke) reacties van publiek, media en
politiek aangaande acute en onvoorziene vraagstukken – die soms grote
schade kunnen aanrichten – in kaart zou kunnen brengen en hier conclu-
sies aan zou kunnen verbinden voor de externe communicatie. Of de vele
communicatieadviseurs deze functie vervullen, is de vraag. Daarom is de
‘advisering’ van de politiekorpsen de moeite waard om verder te worden
onderzocht. Wat zijn de taken van deze beroepsgroep binnen de politie
precies? 

7.5 Contact met journalisten

Veel respondenten zeggen dat het eerste contact met de media over opspo-
ringsactiviteiten en speciale acties en maatregelen doorgaans vanuit de
korpsen zelf worden geïnitieerd. Meestal gebeurt dit via de bekende
elektronische communicatiekanalen: fax, e-mail, internetsite. Bij ongeval-
len en misdrijven komt het eerste contact van de kant van de media. Het
percentage van de voorlichters dat dagelijks contact – digitaal of telefo-
nisch – onderhoudt met kranten, is ruim 92 procent. Met de radio is dat
op dagelijkse basis ruim 50 procent en met de televisie ruim 40 procent.

Bij incidenten die het imago van het korps negatief kunnen beïnvloe-
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den, komen de voorlichters naar eigen zeggen proactief in actie. Zij probe-
ren de beeldvorming positief te beïnvloeden door het nemen van speci-
fieke acties. Niettemin strookt dit niet helemaal met de uitgesproken voor-
keur voor digitalisering van de contacten. Uit de enquête stijgt toch de
suggestie op dat voorlichters vooral reageren op de berichtgeving over een
situatie, in plaats van de journalisten direct te beïnvloeden, vóór zij aan
hun berichtgeving beginnen. Eén van de aanwijzingen voor deze conclusie
is dat het beleggen van persconferenties bijna niet voorkomt. Zoals overi-
gens ook het beleggen van periodieke of incidentele bijeenkomsten met
hoofdredacties zeer weinig voorkomt.

Een opmerkelijk gegeven is hierbij ook dat nagenoeg alle responden-
ten (93,4%) vinden dat zij te veel tijd en energie moeten besteden aan
persvoorlichting. De meeste van hen moeten hun taken namelijk verdelen
tussen publieks- en persvoorlichting. Het ligt voor de hand te vermoeden
dat velen van hen vinden dat ze te vaak gestoord worden tijdens het
werken aan een publiekscampagne. Wellicht wreekt zich hier ook het
bovenvermelde feit dat er in veel korpsen nog geen sprake is van een
duidelijke centrale doelstelling en een duidelijk geformuleerde taakom-
schrijving voor de communicatiemedewerkers. De afdelingen voorlichting
hebben dus geen legitimatie om telefoontjes van journalisten te weigeren
of zo kort mogelijk te houden, terwijl tegelijkertijd de praktijk van de
dagelijkse persconferentie overal is afgeschaft.

7.6 Waardering en effect van de contacten met de media

Opvallend gegeven is dat slechts ruim een kwart (26%) van de onder-
vraagden ‘de publieke opinie’ over het bureau, district of korps als goed
beschouwd. De relatie met de media daarentegen wordt in overgrote
meerderheid (82,4%) als goed tot zeer goed gezien. De berichtgeving
door de journalisten wordt desalniettemin door velen als onvoldoende,
eenzijdig en sensatiebelust beoordeeld, zeker als deze het eigen korps of
de criminaliteit betreft.

Het is verleidelijk om uit deze gegevens een conclusie te trekken die
ook met de neiging samenhangt om sociaal wenselijke antwoorden te
geven. Dan zouden we kunnen redeneren dat zo veel voorlichters hun
relatie met ‘de media’ als goed betitelen omdat ze daar tenslotte voor
betaald worden. En dat het feit dat ‘de publieke opinie’ als zo slecht wordt
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beoordeeld niet het gevolg is van hun eigen falen, maar van het falen van
‘de journalisten’. Een interpretatie als deze zou evenwel aangevuld en
gestaafd moeten worden met meer diepte-interviews.

Feit is dat de respondenten de berichtgeving in de diverse media meer
als negatief dan als positief beschouwen. De berichtgeving door de
publieke omroepen en de landelijke kranten worden het meest negatief, de
berichtgeving door de lokale en regionale omroepen en kranten als het
meest positief ervaren. Ook hier is het verleidelijk dit gegeven in verband
te brengen met andere gegevens uit de enquête. Zoals het gegeven dat
naar de mening van de meeste respondenten de landelijke kranten minder
actief worden benaderd. Men heeft dus minder binding met het nieuws in
de landelijke kranten en omroepen, terwijl voor de meeste landelijke kran-
ten bovendien geldt dat zij het nieuws abstracter brengen dan een stads-
krant of huis-aan-huisblad.

Vanwege de lokale en regionale worteling en betekenis van een poli-
tiekorps ligt het voor de hand dat de respondenten de lokale en regionale
media (inclusief de huis-aan-huisbladen) belangrijker vinden dan de
landelijke. De geringe vertrouwdheid met de landelijke media en landelijk
werkende journalisten kan ook een van de redenen zijn dat de meeste
respondenten de berichtgeving in ‘de media’ als meer negatief dan als
positief beschouwen. Uit de inhoudsanalyse, die in hoofdstuk 9 besproken
wordt, van de berichtgeving over de politie in twee landelijke kranten,
komt namelijk naar voren dat de meerderheid van de berichten over de
verschillende politiekorpsen positief van toon en inhoud is.

Er is een belangrijk nadeel te postuleren uit het gegeven feit dat de
meeste politievoorlichters de lokale en regionale media als hun werkter-
rein ervaren, en niet de landelijke. Dit nadeel komt duidelijk aan de opper-
vlakte als er in de betreffende regio een acute crisis uitbreekt die landelijke
aandacht krijgt. Uit eerdere hoofdstukken is al gebleken dat in dergelijke
gevallen – zoals Tjoelker,Vaatstra, Joos – veel fout kan gaan, zowel bij de
politie als het OM.

De gerichtheid op het realiseren van een routinematige communicatie
met media en burgers, zoals uit de enquête blijkt, blijkt zich in de meeste
korpsen te wreken als zich een gebeurtenis of crisis voordoet die veel stof
doet opwaaien en veel emoties losmaakt. Een enquête is echter niet het
meest geschikte middel om erachter te komen hoe de communicatie bij
dergelijke grote of kleine crises in de diverse korpsen precies verliep. Feit
is dat bijna alle respondenten (85,8%) aangeven dat er in de afgelopen
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jaren gebeurtenissen in hun regio zijn voorgevallen die de bevolking
ernstig beroerden. In 64 procent van deze gevallen vond er een specifieke
actie plaats van de kant van het politiekorps om eventuele negatieve beeld-
vorming over het korps bij te stellen. Het betrof hier vooral beleidsmatige
acties na afloop van het incident.

Zo bevestigt de enquête de indruk die de rondgang langs voorlichters,
korpschefs en OM-woordvoerders al opleverde: een grote of kleine crisis
overtuigt de leiding van een organisatie, in dit geval een politiekorps,
ervan dat een beleidswijziging noodzakelijk is.

7.7 Autonomie of centralisering van de voorlichting

De meerderheid van de respondenten vindt het noodzakelijk dat korpsen
vrij en autonoom kunnen handelen ten aanzien van de externe communi-
catie. Tegelijkertijd vinden vele medewerkers het ook nuttig als er een
centrale, nationale voorlichtingsafdeling komt – bijvoorbeeld onderge-
bracht bij het NPI in Den Haag – die effectief lijnen uitzet en bijspringt als
dit nodig is. Deze uitkomsten lijken met elkaar in strijd, maar ook hier kan
de psychologische factor een rol spelen. Het is immers een menselijke
eigenschap om in de dagelijkse praktijk zo veel mogelijk met rust gelaten
te willen worden, met algemene interne richtlijnen als kader. Maar even
menselijk is het om ‘rugdekking’ te willen hebben voor het geval dat het
mis gaat, en steun te verlangen bij het uitvoeren van de dagelijkse praktijk.
Ter verlichting van het eigen werk, maar ook ter verbetering van het
imago van de gehele Nederlandse politie.

Misschien heeft de roep om meer centrale steun en sturing ook te
maken met de aanzienlijke ontevredenheid onder de respondenten over de
rol van de politiek en het Openbaar Ministerie. De communicatiemede-
werkers menen dat zij onnodig vaak ‘de zwartepiet’ toebedeeld krijgen
vanuit ‘Den Haag’. De telkenmale verscherpte Richtlijnen en Aanwijzingen door
het OM inzake privacybescherming worden als lastig ervaren. Dat het poli-
tiewerk er de afgelopen jaren sowieso lastiger op geworden is, onder
andere door de komst van de multiculturele samenleving, is ook een breed
gedeelde opvatting.

Wat betreft de autonomie van de korpsen in hun communicatie met
de buitenwereld, is het opvallend dat in het proces van beeldvorming over
de politie een lage prioriteit gegeven wordt aan communicatie met andere
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groepen dan de media, zoals strafrechtadvocaten, gedupeerden of familie-
leden, en de burgers in het algemeen. De wéns om de burgers meer bij
het politiewerk te betrekken, en hen ook meer te informeren buiten de
traditionele en nieuwe media om, is wel degelijk ruim aanwezig.

In de categorie stellingen zijn in de enquête antwoorden gegeven die
eerder beschreven globale tendensen bevestigen.Voorlichters vinden dat zij
veel te veel tijd kwijt zijn aan persvoorlichting, en willen daarom de
communicatie naar de media zo veel mogelijk digitaliseren en ‘formattise-
ren’. Op die manier denken velen tijd vrij te kunnen maken voor een
betere communicatie tussen de afdelingen voorlichting van de politiekorp-
sen – die nu als ruim onvoldoende wordt gezien – en met de burgers zelf.
Als we hier de breed gedeelde opvatting aan toevoegen dat een terughou-
dende informatieverstrekking het ontstaan van geruchten in de hand
werkt, dan moet de conclusie zijn dat de meeste politievoorlichters wel
voor meer openheid zijn, maar dat zij er niet meer op vertrouwen dat ‘de
media’ de berichtgeving op afdoende wijze verzorgen. Liever verminderen
ze daarom de energie die zij nu aan persvoorlichting besteden, en steken
liever hun tijd en energie in directe contacten met de burgers.

Tot slot zijn respondenten van mening dat de grote hoeveelheid
Amerikaanse en Britse politie- en rechtbankseries op televisie het beeld bij
de burgers van het Nederlandse politiewerk en het rechtssysteem verteke-
nen. Nederlandse non-fictieprogramma’s over het politiewerk, zoals
Opsporing Verzocht, worden door de meerderheid als belangrijk gezien voor
het imago van de opsporing. Dit geldt ook voor het programma Peter R. de
Vries, misdaadverslaggever. Het eerste is niet opmerkelijk, omdat voorlichtingsaf-
delingen van veel korpsen aan Opsporing Verzocht, en de talloze regionale vari-
anten hierop, hun medewerking verlenen. Het laatste is wel opmerkelijk,
omdat Peter R. de Vries binnen veel korpsen een omstreden persoon is,
met wie ze soms wel willen samenwerken en soms helemaal niet.

7.8 Slotopmerkingen

De precieze relatie tussen de hoofden voorlichting en de korpsleiding zou
beter onderzocht moeten worden. De gehouden interviews en de enquête-
uitkomsten wijzen erop dat er slechts onregelmatig contact is tussen deze
hoofden voorlichting en de korpsleiding, en ook op een zeker gebrek aan
interesse vanuit de korpsleiding in regulier overleg over de voorlichtings-
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activiteiten. Het is niet uit te sluiten dat sommige, met name de extern
aangetrokken, hoofden voorlichting zich hierom met nog meer energie
storten op het vervaardigen van langetermijnplannen, met veel publieks-
evenementen en ‘persmomenten’ erin, en op de digitalisering van de
contacten met de media en de burgers.

Het gevaar bestaat echter dat al deze energie ten koste gaat van het
onderhouden van persoonlijke contacten met de rest van het eigen korps,
met de overige korpsen, met de journalisten en ook met de burgers zelf.
De enorme inzet die klaarblijkelijk gepleegd wordt om de communicatie-
systemen van de korpsen, onderling en naar buiten toe, te professionalise-
ren, zou de menselijke factor kunnen marginaliseren. Zowel in de dage-
lijkse praktijk als in publicitaire crisissituaties, is de menselijke factor – ‘Ik
krijg Nova niet aan de lijn!’ – immers meestal doorslaggevend.

Er rest nog een belangrijke opmerking. De wereld van de politie veran-
dert snel, vooral onder druk van ‘politiek Den Haag’. Zo dateert het feno-
meen van de ‘prestatiecontracten’ pas van 2003, in sommige korpsen pas
van begin 2004. De effecten hiervan op de voorlichting konden daarom
niet worden meegenomen in de enquête. Maar het ligt voor de hand dat
de prestatiecontracten een groot effect (zullen) hebben op de wijze van
voorlichting over de geleverde prestaties van de politiekorpsen. En dat dit
de neiging tot een planmatige aanpak van de voorlichting versterkt.
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8.1 Inleiding

8.1.1 Grondrechten
Artikel 7 van de Nederlandse Grondwet luidt:

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te open-
baren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud
van een radio- of televisieuitzending.

3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden
genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan,
behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen
toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede
zeden.

4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

Artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
(UVRM) uit 1948 luidt:

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid
om zonder inmenging opvattingen te koesteren en om door middel van elk willekeurig
medium, over alle grenzen heen, informatie en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en
door te geven.

In theorie is het grondwetsartikel, gesteund door het UVRM-artikel, de
garantie dat in Nederland de vrijheid van meningsuiting van iedere
burger vaststaat. Dus ook van journalisten die hun feiten, meningen, beel-
den en verhalen via hun medium aan een groot publiek voorleggen. In
de praktijk wordt deze vrijheid beperkt door andere grondwetsartikelen,
zoals artikel 1:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op
welke grond dan ook, is niet toegestaan.
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Of Artikel 10:

1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiedi-
ging van zijn persoonlijke levenssfeer.

2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het
vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.

3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen
vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbete-
ring van zodanige gegevens.

Artikel 8 van het Europese Verdrag inzake de Rechten van de Mens
(EVRM) luidt:

Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn
woning en zijn correspondentie.

Tussen deze garanties van de ‘informatie- en meningsvrijheid’ en de waar-
borgen dat ieders privacy wordt gerespecteerd, schippert de overheid de
afgelopen jaren steeds meer. Want lag na de Tweede Wereldoorlog, in reac-
tie op de Duitse bezetting, de nadruk op de vrijheid, de afgelopen jaren
ligt de nadruk bij velen meer op die eerbieding van de persoonlijke
levenssfeer. Diverse artikelen uit het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek
van Strafrecht versterken de mogelijkheid zich te verweren tegen een
aantasting van ‘de persoonlijke integriteit’. Zoals de artikelen die bepalen
dat niemand een ander bewust, onterecht en onrechtvaardig schade –
materieel of immaterieel – mag berokkenen door publieke uitingen. De
media, na 1945 decennia lang het symbool van vrijheid en democratie,
zien zich hier steeds vaker mee geconfronteerd.

Een medium dat abusievelijk meldt dat een bedrijf failliet is gegaan,
zoals het ANP begin 2004 overkwam, kan een schadeclaim op zijn deur-
mat vinden. Een medium dat iemands naam of faam aantast met onge-
staafde, anonieme of onjuiste beweringen, kan eveneens een rechtszaak
verwachten waarin om rectificatie of smartengeld gevraagd wordt. Hoe de
regels die de Grondwet en de twee wetboeken stellen in de dagelijkse
praktijk worden toegepast, is afhankelijk van de politieke, morele en juri-
dische cultuur die in het land heerst. Morele, juridische en praktisch-poli-
tieke opvattingen over ‘het maatschappelijke belang’ geven bij die afwe-
ging vaak de doorslag.
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Voor journalisten gelden geen andere wetten dan voor gewone
burgers. Gezien de bijna unaniem gehuldigde opvatting dat de media een
onmisbare voorwaarde zijn voor een goed functionerende democratische
rechtsstaat, is het wel gangbaar geworden dat de rechter enerzijds de vrij-
heden van de journalist ruimhartig interpreteert, maar anderzijds deze ook
nadrukkelijk afweegt tegen de bijzondere verantwoordelijkheden van de
journalist. Hij of zij beschikt immers over machtiger middelen dan de
doorsnee burger.

8.1.2 Mediamacht
Vergeleken bij journalisten beschikken gewone burgers slechts in geringe
mate over mogelijkheden om zich tot een groter publiek te richten. Dat
kan tijdens een publieke vergadering, op een zeepkist in het Vondelpark of
met een spandoek tijdens een demonstratie, of via een ingezonden brief
aan een krant.Voor de verspreiding van meningen en informatie zijn van
oudsher de technische massamedia het meest geschikt. Daarom is het
goed hier de reeds geciteerde uitspraak te herhalen die de Amerikaan A.J.
Liebling begin twintigste eeuw – op het hoogtepunt van de bloei van de
massakrant – deed: “The freedom of the press is only guaranteed to those
who own one” (Alleen zij die over een pers beschikken zijn verzekerd van
persvrijheid). Deze uitspraak bleef gelden na de komst van radio, film en
televisie. De eigenaren van de massamedia hadden in theorie de meeste
mogelijkheden om het grondwettelijke recht op de vrijheid van menings-
uiting gestalte te geven.

De komst van internet medio jaren negentig luidde pas een revolutie
in de toegankelijkheid van ‘de publieke mediaruimte’ in voor de gewone
burger in het bezit van een pc en een modem. Dat internet behalve een
bron van direct oproepbare feitelijke kennis, en een vorm van digitale leef-
gemeenschap ook een ongekende bron van desinformatie en geruchten is
geworden, maakt de communicatie er alleen maar onoverzichtelijker door.
Ook voor overheden en bedrijven die het (nog) niet allemaal kunnen
bijhouden wat er gebeurt op al die sites en platforms. Dit inzicht is voor
belanghebbenden steeds urgenter. Want steeds vaker wordt internet
gebruikt voor het mobiliseren van burgers of consumenten en acties tegen
mensen, overheid of instellingen.Televisieprogramma’s als Big Brother in
1999, en de opkomst van Pim Fortuyn in 2002 waren deels internet driven.
En de acties in 2001, 2003 en 2004 tegen respectievelijk de omstreden
veiling van radiofrequenties, de beloning van de topmannen van Ahold en
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van De Hartstichting vonden hun oorsprong in oproepen op internetsites om
hiertegen te protesteren. Criminele verspreiders van kinderporno, actie-
voerende anti-globalisten, gewelddadige dierenactivisten en extremistische
moslimfundamentalisten gebruiken internet als hun mobiele uitvalsstation
en communicatienetwerk.

Internet heeft definitief een einde gemaakt aan het lange tijdperk van
hiërarchie en de top-down structuur van de informatieverstrekking. Het
huidige medialandschap mag enerzijds gekenmerkt worden door concen-
tratie, waarbij steeds meer macht in handen is van steeds minder eigena-
ren – de hoeveelheid media en de hoeveelheid programma’s geven, zeker
in Nederland, toch eerder de indruk van een catch-as-catch-can arena, waarin
nergens een scheidsrechter of dompteur te bekennen is.Van centrale regie,
zoals vroeger belichaamd was door de hoofdredacteur van de krant, is
steeds minder sprake.

Daarom kunnen we het beste het woord ‘mediamacht’ als uitgangs-
punt nemen in dit hoofdstuk over de relatie tussen journalisten en de
politie. Onze definitie van mediamacht is de volgende: Mediamacht geeft de
mate weer waarin mensen of groepen de inhoud van de mediaboodschappen beïnvloeden ten
gunste van hun belangen.

Aangezien de massamedia de belangrijkste imagovormgevers zijn in de
hedendaagse samenleving, is het vermogen om de inhoud van de media
vorm te geven, de belangrijkste inzet in het imagomanagement en de public
relations geworden. Men kan tegenwerpen dat deze definitie wel een
omschrijving is van het werk van voorlichters en pr-functionarissen, maar
niet van journalisten, omdat zij een breder en idealistischer doel dienen.
Toch is er geen reden om de journalistieke werkwijze in fundamenteel
andere termen te verwoorden, ondanks het verheven zelfbeeld van veel
journalisten waarin zij ‘de objectieve waarheid’ presenteren in plaats van
een of andere baatzuchtige visie op die waarheid.

Ten eerste is daarvoor de doelstelling van de diverse media te verschil-
lend. De Telegraaf noemt zich ‘populaire massakrant’ en ‘een incidenten-
krant’, met duidelijke standpunten over enkele zaken (zoals het
Koningshuis, misdaad en autorijden). En: ‘leuk’ om te lezen, en met
duidelijk commerciële doelstellingen. Daar staan ‘de kwaliteitskranten’
tegenover. Zoals NRC Handelsblad, de Volkskrant en Trouw en sommige regionale
kranten ‘die de nuance zoeken’. En dus het tegenovergestelde van sensatie
nastreven. Zoals hoofdredacteur Rimmer Mulder van de Leeuwarder Courant
het uitdrukt: “De regionale krant heeft tot taak het maatschappelijke debat
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te kanaliseren. De krant moet informatie verschaffen en tegelijkertijd
emoties dempen. Daarvoor moet het debat zakelijk en objectief worden
gevoerd.”1 Een krant als de Volkskrant heeft een duidelijker politiek actiepro-
fiel dat progressief is, maar wil tegelijkertijd ook een populair blad zijn.
Voor alle kranten, en ook de meeste omroepen, geldt dat ze het afgelopen
decennium het commerciële belang zeer hoog in het vaandel hebben
gezet, wat het karakter van ‘een ideëel medium ten behoeve van de
publieke zaak’ enigszins onder druk zet.

Ten tweede heeft dankzij het postmoderne cultuurrelativisme onder
veel journalisten de opvatting postgevat dat er niet één waarheid bestaat.
En ten derde heeft de wetenschap allang bewezen dat de burger de bood-
schap niet altijd op dezelfde wijze interpreteert als de journalist zelf in
gedachten had. In het beste geval wordt de preferred reading gestuurd door
het beginselprogram van krant of omroep. In het slechtste geval is er hele-
maal geen sturing, en functioneert de inhoud van het bericht als een van
de vele nieuwsbronnen voor de burger, naast al die andere, afkomstig van
al die andere media.

De beroemde journalist en schrijver Walter Lippmann schreef al in
1923: “Het publiek leest het nieuws niet, maar verwerkt het met een aura
van suggestie eromheen.”2 Het publiek wordt in de huidige 24-uurs
mediamaatschappij meer blootgesteld aan suggestie dan ooit tevoren.

Journalisten kunnen wel zeggen dat zij een hoger doel dienen dan
de meeste andere mensen en groepen in de samenleving – zoals de
waarheid, de democratie of de rechtvaardigheid – maar in wezen
verschillen zij niet veel van al die anderen. Ze presenteren de werkelijk-
heid zoals die overeenkomt met hun eigen zienswijze en overtuigingen,
of die van hun eigen groep. Om de waarde van de media voor de demo-
cratie overeind te houden is ‘pluriformiteit’ daarom het sleutelwoord: als
er maar genoeg media zijn die er verschillende visies op na houden, is
de kans op dominantie van het publieke debat door één mening of
heilsleer het kleinst.

Het oogmerk mag verschillen, de manier van werken van journalisten
verschilt niet fundamenteel met die van voorlichters. Op basis van input
(telefoontjes, eigen ervaringen, individuele gesprekken, persberichten,
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kopij van persbureaus, berichten in andere media) bestaat dit werk
ruwweg uit vier onderdelen, die elkaar in een bepaalde volgorde opvol-
gen:3

1. selectie: keuze van een onderwerp, de invalshoek en de methode van
onderzoek;

2. informatie verzamelen: kennis vergroten via o.a. data en/of bronnen-
onderzoek, observatie, interviews, audiovisuele registratie op locatie;

3. schrijven/samenstellen: het componeren van een boodschap (artikel,
persbericht of uitzending);

4. publiceren/uitzenden: o.a. bepalen wanneer, waar, hoe en hoe groot het
wordt gebracht (bijv. inclusief foto’s, grafieken of documenten; opening
of berichtje op pagina 18, lang openingsitem in het Journaal of als laat-
ste, luchtige uitsmijter).

Aan de hand van deze vier onderdelen van het werk, zullen we de huidige
werksituatie voor politieverslaggevers schetsen, op basis van gesprekken
die gevoerd zijn met een aantal van hen. De in dit hoofdstuk opgevoerde
gesprekken met politievoorlichters fungeren als aanvulling of correctie op
de feiten en meningen die de politieverslaggevers hebben verstrekt. Ook
betrekken we hier gegevens bij die Aimée Kiene eind 2003 verzamelde ten
behoeve van haar afstudeeronderzoek naar het Bureau Voorlichting Politie
Amsterdam-Amstelland.4 We zullen ons noodgedwongen vooral richten op
de journalisten die in dienst zijn van twee van de massamedia: krant en
televisie.

8.1.3 Gedragscode voor krant en televisie
De krant heeft in de loop der tijd drie belangrijke functies voor zichzelf
geformuleerd:
• het verstrekken van informatie (actualiteit, politiek, economie, religie,

cultuur en amusement);
• het bieden van een expressieplatform aan de lezerskring;
• het uitoefenen van controle op de democratie (waakhondfunctie). Het

uitoefenen van kritiek is hieraan inherent.
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Voor actualiteitenrubrieken op radio en televisie geldt min of meer
dezelfde taakopvatting. Bij opinietijdschriften staan, zoals de term
aangeeft, naast het geven van informatie, de interpretatie en de menings-
vorming centraal.

In Nederland zijn geen precieze wettelijke afspraken gemaakt over
wat wel en niet gepubliceerd of uitgezonden mag worden. En zelf
beschikken de media ook niet over een gezamenlijke ‘grondwet’.
Journalist is een vrij beroep, iedereen kan zichzelf journalist noemen.
Wel is er in de afgelopen eeuw een professionalisering opgetreden met
de daarbij behorende pogingen om een beroepscode te formuleren. De
ontwikkeling van deze beroepscode, die eruit bestaat dat bij verschil van
mening over een bepaalde journalistiek-ethische kwestie deze desge-
wenst getoetst wordt door het ‘interne tuchtcollege’ van de beroeps-
groep, de Raad voor de Journalistiek, werd sterk gestimuleerd door
pogingen van diverse politici na de Tweede Wereldoorlog om een offi-
ciële tuchtraad in te stellen. Daarnaast speelde de ideologische (of finan-
ciële) dwang van de eigenaren van de media een rol bij de totstandko-
ming van deze gedragscode: zakenmensen, partijen, omroepen, kerken,
overheid en (sinds de komst van de commerciële omroepen) buiten-
landse mediabedrijven en investeerders. En tenslotte natuurlijk de rechter
en ‘de publieke opinie’.

Zo zijn er permanent hele en halve pogingen ondernomen om binnen
de beroepsgroep tot nieuwe afspraken te komen die kunnen voldoen aan
de veranderende eisen van de tijd. Zelfregulering is, sinds de emancipatie
van de meeste media ten aanzien van hun vroegere ‘bazen’, het tover-
woord. Maar ondanks alle veranderingen die de afgelopen halve eeuw
voortbracht, erkennen de meeste media toch een aantal uitgangspunten als
noodzakelijkheden:
• eerbied voor de waarheid en het recht van het publiek op de waarheid;
• fair te werk gaan, zijn bronnen kennen en hoor en wederhoor toepas-

sen;
• afzien van laster, smaad en belediging.
Hoe deze uitgangspunten in de praktijk worden toegepast, hangt bijna
geheel af van de geschreven, maar meer nog van de ongeschreven regels
van een redactie zelf. Over de vloeiende en veranderende grenzen van de
persvrijheid is tamelijk veel gediscussieerd.Veel minder onderzoek is in
Nederland verricht naar de praktijk van de onafhankelijkheid van de jour-
nalist. De wetenschap van de dagelijkse praktijk van de media en de jour-
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nalistieke cultuur begint pas zeer recentelijk enige omvang van betekenis
aan te nemen.5

De onafhankelijkheid van de journalist wordt niet alleen door de wet
beïnvloed, maar misschien nog meer door praktische en persoonlijke
factoren, zoals:
• de toegankelijkheid van de bronnen die hij/zij wenst te raadplegen;
• de hoeveelheid financiële en andere middelen die ter beschikking staan;
• de tijd die ter beschikking staat;
• de directe andere belangen van het eigen medium (uitgever/adverteer-

der) die de onafhankelijkheid beïnvloeden;
• de morele en/of politieke groepsdwang die uitgaat van de redactie waar

de journalist deel van uitmaakt;
• de concurrentie van andere media;
• de eigen, niet altijd voor anderen zichtbare, belangen zoals materieel

gewin (via berichtgeving de beurskoers beïnvloeden bijvoorbeeld), of
het te vriend willen houden van mensen die het persoonlijke of journa-
listieke leven beïnvloeden (bronnen en relaties, vrienden en familie,
eigen chefs of hoofdredactie);

• de fysieke bedreiging van de journalist wegens de (voorgenomen)
publicatie of uitzending;

• de juridische processen die (mogelijk) het gevolg zijn van
publicatie/uitzending;

• zelfcensuur: de eigen morele en politieke overtuigingen die het journa-
listieke werk zodanig kleuren dat de professionele codes als hoor en
wederhoor en het streven naar objectiviteit verwaarloosd worden.

De vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid, is dus eigenlijk ‘altijd
beperkt’, zoals mr. H.W.M.van Run het ooit formuleerde.6 De onafhanke-
lijkheid van de journalist wordt door tal van factoren beïnvloed. Deze
zullen in de hier volgende paragrafen worden besproken. De meest rele-
vante vraag in het kader van dit boek is hoe de persvrijheid en de onaf-
hankelijkheid van ‘de journalistiek’ zich in de afgelopen jaren hebben
ontwikkeld met betrekking tot de politie.
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8.2 Waren er ‘gouden jaren’ in de relatie verslaggever-politie?

Voorlichters hebben in de kring van journalisten al heel lang een slechte
naam.Toch werd in de jaren zeventig en begin jaren tachtig voorlichting
door overheidsinstanties ook geassocieerd met de kenmerken van die tijd:
openheid, openbaarheid en controleerbaarheid.

Sommige politieverslaggevers, zoals Taco Slagter van het Utrechts
Nieuwsblad, die terugkijken op die tijd spreken erover als zijnde ‘de gouden
jaren’.Tot de jaren zeventig beschikten slechts de gemeentekorpsen in de
grote steden over een politievoorlichter. De rijkspolitie liep hierbij achter.
Een journalist had al geluk als een welwillende wachtmeester op de alarm-
centrale bereid was een uit eigen nieuwsgaring verkregen melding van
een brand of een overval te bevestigen.

Daarin kwam in de jaren zeventig snel verandering. De eerste politie-
voorlichters worden ‘gerespecteerde officieren’ genoemd, die behalve over
een natuurlijk gezag ook over een functionele autoriteit beschikten. Zij
kweten zich van hun taak op basis van hun rijke ervaring en kennis van
het korps. Het was hun verantwoordelijkheid de media over de dagelijkse,
journalistiek relevante politieactiviteiten op adequate wijze in te lichten
en, als daar aanleiding toe was, in een kader te plaatsen als onderdeel van
het beleid van dat moment.

Bovendien was de politieverslaggever in die tijd redelijk vrij om zich
tussen de burelen van de politiebureaus op te houden om te ‘netwerken’
bij de afzonderlijke districtschefs en de afdelingen. Zoals die van de
centrale recherche, de vreemdelingendienst en de kinder- en zedenpolitie.
Daaruit ontstonden reportages en achtergrondverhalen. Slagter:
“Openheid, professionaliteit en wederzijds respect voor elkaars rol
kenmerkten in de jaren zeventig en tachtig de relatie tussen politie, justitie
en de media. Dat leidde binnen ieders verantwoordelijkheid tot een on-
geëvenaarde samenwerking tussen politieverslaggevers en politievoorlich-
ters.”7

Het mes sneed daarbij volgens menigeen aan twee kanten. De politie
verkreeg via het belangrijkste medium van destijds, de krant, een platform
waarmee ze de afstand tot de burgers wist te verkleinen – ‘de politie is je
beste vriend’. En de media kregen met weinig moeite iedere dag nieuws
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aangeleverd via het zogeheten ‘politierapport’. Dat waren dagelijkse, ‘kleine
persconferenties’, voorgezeten door een van de politievoorlichters, die aan
de hand van de onversneden dagrapportages (dienders beschreven aan de
hand van een dagrapport wat ze tijdens hun dienst hadden beleefd)
verslag deden van wat er de afgelopen 24 uur in de stad was gebeurd.

Opvallend daarbij was, aldus diverse gesprekspartners, dat de politie-
voorlichter bij het voorlezen van de rapporten in beginsel geen censuur
toepaste, maar de politieverslaggevers liet kiezen wat zij wel en niet als
relevant nieuwsbericht naar de redactie zouden meenemen. Als voordeel
van deze methode werd gezien dat de journalist, zonder er meteen een
bericht van te maken, een goed beeld kreeg van het aantal inbraken in een
bepaalde wijk, de activiteiten van zakkenrollers op de markt, of het
‘gedeal’ in heroïne in een andere wijk of winkelcentrum, zodat men er
later een verdiepende reportage over kon schrijven. De politie(voorlichter)
juichte dat laatste veelal toe en regelde bijvoorbeeld dat de narcotica-afde-
ling van de recherche en een wijkagent aan het artikel meewerkten. De
redenering was dat van die krantenaandacht een waarschuwing naar
dealers en verslaafden uitging en dat tegelijk aan winkeliers en publiek
duidelijk werd gemaakt dat het korps het er niet bij liet zitten.

Die uitwisseling van informatie en de journalistieke onderwerpen die
uit deze relatie voortvloeiden, vond plaats op basis van wederzijds vertrou-
wen. “Iedere politieverslaggever wist dat hij of zij de boel niet moest
verneuken en afspraken over het naar buiten brengen van ‘gevoelig’
nieuws moest nakomen. En off the record betekende ook echt off the record. Op
straffe van excommunicatie, dat wel”, aldus Slagter. Op zijn beurt kreeg de
verslaggever die hot stuff in zijn bloknoot had staan, maar waarvan de poli-
tie vond dat voortijdige publicatie de zaak kapot zou maken, altijd de
toezegging als eerste te worden geïnformeerd als de zaak rond was. “Dat
waren zogenaamde ‘deals’ tussen politie en media. Dat vertrouwen was in
die tijd zo diep geworteld dat voorlichters zelfs ongevraagd over lopende
rechercheonderzoeken mededelingen deden, wetende dat met die gege-
vens niemand aan de haal zou gaan voordat het licht daartoe op groen zou
zijn gezet. Maar je kon dan zelf al wat ‘voorwerk’ verrichten zodat op de
dag dat het ‘grote’ nieuws werd vrijgegeven daarbij meteen de achtergron-
den konden worden geschetst.’”

Die vertrouwelijke omgang en die scheiding van verantwoordelijkhe-
den leidden er in sommige korpsen, zoals het Utrechtse, toe dat politiever-
slaggevers achter de schermen mochten kijken. Om inzage te krijgen in
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(geweldloze) tactieken bij ontruimingen van kraakpanden, of om voorbe-
sprekingen met de Mobiele Eenheid bij te wonen over de aanpak van voet-
balhooligans. Soms werd de journalist zelfs uitgedaagd de politie te testen,
door bijvoorbeeld de rol van een zwaarbewapende en schietgrage
verdachte te spelen, die door een arrestatieteam (AT) moest worden aange-
houden. Slagter: “Ik moest met een nepwapen op schoot maar door de stad
gaan rijden, dan zou ik wel ervaren wat er stond te gebeuren. Inderdaad,
tot op de dag van vandaag weet ik niet hoe de gemaskerde Rambo’s van
het AT het flikten, maar op een bepaald moment lag ik geboeid en wel
naast mijn auto, terwijl vier ‘klerenkasten’ een pistool op me gericht hiel-
den. Ik had nog geen milliseconde de tijd gehad naar het eigen wapen te
grijpen.” De bedoeling van deze actie was duidelijk: de politie wilde de
doelmatigheid van arrestatieteams – toen net in het leven geroepen en nog
omstreden – in een reportage over die teams verwerkt zien. De enige
voorwaarde was dat de verslaggever over de exacte methodiek van de
aanhouding – zo hem die al duidelijk was geworden – niet zou schrijven.

Bart Middelburg van Het Parool beschrijft soortgelijke participerende
journalistiek. Hij ging in de jaren tachtig af en toe daadwerkelijk mee met
een observatieteam of een arrestatieteam.8 In de jaren negentig zou een
journalist nog slechts een enkele keer toestemming krijgen om een poli-
tiekorps van binnenuit te beschrijven, zoals Mirjam Elias in Onder dienders,
over het Haagse korps.9

Volgens menig oudere politieverslaggever duurde die periode van
hechte samenwerking tot het uitbreken van de IRT-affaire begin jaren
negentig. In de jaren zeventig en vooral tachtig zag de politie, dankzij dat
inzicht in de maatschappelijke veranderingen, in dat de legitimiteit voor
haar handelen niet alleen haar grondslag had in de wet, maar dat voor de
maatschappelijke acceptatie ook een breed draagvlak nodig was onder de
burgerij. En dat draagvlak kon slechts door kritische media tot stand
gebracht worden, aangezien anders de geloofwaardigheid teloor zou
gaan.10 Belangrijkste factoren in dit tijdvak waren wellicht andere: de krant
was het dominante medium en het aantal vaste politieverslaggevers was
klein en overzichtelijk.
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De sleutelwoorden waren vertrouwen en respect.Vóór de jaren negentig
kon het voorkomen dat een politievoorlichter een verslaggever een compli-
ment gaf voor een ‘onthulling’ waarbij de politie er niet best was afgeko-
men. ‘Goed gedaan, jochie’, siste het hoofd voorlichting op de dagelijkse
persconferentie dan tegen die verslaggever die bijvoorbeeld het slechte func-
tioneren van de recherche aan de kaak had gesteld, aldus Slagter. “Maar wee
het gebeente als verslaggevers onwaarheid over de politie debiteerden. Dan
waren ze des duivels en was de kans groot dat je al je privileges verloor.”11

Sommige veteranen onder de journalisten noemen dit beeld van het
pre-IRT-tijdperk geromantiseerd. En de loftuiting ‘Goed gedaan, jochie’,
kan misschien met het spraakgebruik van de politiemannen in kwestie te
maken hebben gehad, maar tekent wellicht ook de hiërarchische relatie
tussen politie en politieverslaggever: de laatste was veelal afhankelijk van
de eerste. Bart Middelburg bevestigt de intieme relatie van die tijd, maar
tekent hier wel bij aan dat wat die ‘gouden jaren’ worden genoemd “de
tijd was van de kruimelmisdaad”.12 De zware misdaad ontstond ‘officieel’
pas eind jaren tachtig. De IRT, die daar een einde aan moest maken, leidde
begin jaren negentig tot een ‘smerige mediaoorlog’ tussen onder andere
de korpsen Utrecht en Amsterdam. En tussen ‘de rekkelijken’ en ‘de precie-
zen’ binnen justitie zelf. In deze ‘oorlog’ verdienen de journalisten ener-
zijds de eer dat zij de praktijken van ‘de gecontroleerde doorvoer’ van
drugs aan het licht brachten, maar anderzijds bleek ook duidelijk hoe
graag sommigen van hen zich voor het karretje van deze of gene partij
lieten spannen, in ruil voor een primeur.

Kees Lunshof van De Telegraaf schetst een schaduwzijde van die intieme,
ouwe-jongens-krentenbroodsfeer uit de jaren zestig en zeventig. “Toen ik
in de jaren zeventig bij de krant kwam, hadden wij Bram Brakel. Die deed
al dertig jaar lang alleen maar politieverslaggeving. Daar kon de politie ook
niet zomaar een verhaal aan vertellen, want Bram had alles al meegemaakt.
Die kende ze allemaal, die ging met de politie naar de hoeren bij wijze
van spreken. Het nadeel daarvan was dat, als er iets mis ging bij de politie,
er geen kritiek van Brakel te verwachten viel natuurlijk. Kritiek was er
weinig, de politie deed het altijd goed.”13
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Jos Slats van de tv-rubriek Reporter bevestigt dit nadeel: “Toen ik begin
jaren tachtig begon bij de Amersfoortse Courant, nam ik elke dag het nieuws
door op het politiebureau. Stilzwijgend werd er verwacht dat je het
Amersfoortse korps een prima korps vond. Ze begonnen allemaal erg
lastig te doen als ik iets anders schreef. Ze bonden wel in toen de hoofdre-
dacteur hen erop wees dat de politie de plicht tot informatieverschaffing
had. Maar ik ging spoedig daarna naar Vrij Nederland.”14

De als zeer positief omschreven relatie tussen politie en verslaggever
geldt dus ruwweg voor de tijd tussen eind jaren zeventig en begin jaren
negentig, toen ‘de politie in verandering’ was, een nieuwe maatschappe-
lijke rol zocht en daarbij de steun van de media dringend nodig had. ‘De
media’ betekende in die tijd bijna uitsluitend ‘de krant’ (en enkele week-
bladen), en die krant was in vele gevallen nog ‘een meneer’ die recht-
streeks aangesproken kon worden.

8.3 Verzakelijking en public relations

Iedereen is het er over eens dat er in de jaren tachtig een verzakelijking en
professionalisering optrad in het gilde van de voorlichters, ook bij de poli-
tie. Naast de genoemde uitgangspunten van openheid, legitimering en
transparantie rukte het idee op dat voorlichting, naast informatievoorzie-
ning, ook een gedragsverandering bij burgers, en een imagoverbetering
van de eigen organisatie mocht nastreven. Sinds die tijd geldt ‘de voorlich-
ter’ als de gezworen vijand van ‘de journalist’. Dat dit ook veel te maken
heeft met het zelfbeeld van de journalist als onafhankelijk opererend indi-
vidu, wordt er in alle negatieve uitingen die werden en worden gedaan
over voorlichters, zelden bijgezegd. De veel geciteerde schets die ‘journa-
list van de eeuw’, H.J.A. Hofland, in 1988 gaf van het voorlichtersgilde en
van de houding die de journalistiek daartegenover diende in te nemen,
illustreert dit: “Wat men ook beweert, hoe altruïstisch ze hun beroep ook
omschrijven, in laatste aanleg zijn ze in dienst van een beperkt belang.
Hoe charmant ze ook zijn, hoe belangwekkend hun uiteenzettingen en
smakelijk hun lunches, de journalist moet hen wantrouwen – juist daarom
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des te meer.”15 Sindsdien is het bon ton om de hele beroepsgroep der voor-
lichters aan te merken als ‘wasmiddelenverkopers’.16

De IRT-affaire had met name voor de korpsen in Amsterdam en
Utrecht voor een groot imagoprobleem gezorgd. Amsterdam wist zich
uiteindelijk zelf te rehabiliteren. De Utrechtse politie huurde een communi-
cator van buiten in, drs. Wout Dekker. Hij moest het imago van het korps
opvijzelen. De afdeling voorlichting heette voortaan bureau communicatie.
Voormalig politieverslaggever Slagter kan slechts in negatieve termen de
gevolgen schetsen. “Dekker was een burger, die niet gehinderd werd door
enige kennis van het strafrecht en strafvordering, laat staan door ervaring
als surveillerend agent, rechercheur, verkeersagent of afdelingschef. Die
breuk met het verleden betekende een regelrechte ramp voor de zorgvul-
dig opgebouwde relatie met de media. Die kwam meteen onder druk te
staan.”17

Dekker meende namelijk, zoals we eerder hebben gezien, dat de band
met de media een veel losser karakter zou moeten krijgen. Het primaat
van de nieuwsvoorziening zou weer bij de politie moeten komen te liggen
en niet bij de media, die jarenlang het beeld over de criminaliteit en
andere politie- en justitiezaken in de krant en op de tv en radio hadden
bepaald. “Dekker liet uit die brij van dagrapporten zelf een selectie maken.
Daarbij was zijn uitgangspunt dat de politie geen slecht maar uitsluitend
goed nieuws met de burger moest communiceren. Politienieuws als een
gewild product van een goed lopend bedrijf.”18 Hoe deze communicatie-
strategie heeft uitgepakt voor het regiokorps Utrecht, zullen we zien bij de
bespreking in het volgende hoofdstuk van de inhoudsanalyse van berich-
ten over de politie in De Telegraaf en NRC Handelsblad.

Eerst zullen we de belangrijke vraag bespreken of de stelling die
menig journalist sinds de jaren tachtig verkondigt, namelijk dat “voorlich-
ters een steeds grotere greep proberen te krijgen op de nieuwsvoorzie-
ning”, juist is.19 We zullen dat doen aan de hand van de vier onderdelen
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van het journalistieke proces: selectie, informatie vergaring, samenstelling,
en publicatie (dan wel uitzending).20

8.4 De politie-invloed op de onderwerpselectie door journalisten

Hoe onafhankelijk en autonoom beschouwen politieverslaggevers zichzelf
als het gaat om de keuze van hun onderwerp, de invalshoek, de aanpak en
de timing? De politievoorlichting heeft immers diverse methoden ontwik-
keld om behalve reactief – wachten tot een journalist belt om informatie –
ook proactief te handelen, en zo de journalistieke agenda te beïnvloeden.
De meest voorkomende methoden zijn:
• persberichten versturen;
• een persconferentie beleggen;
• public events (zoals open dagen) organiseren, of ‘persmomenten’ creëren

(nieuwjaarsreceptie, presentatie jaar- of maandcijfers over bijvoorbeeld
criminaliteit);

• een interview aanbieden;
• journalist(en) uitnodigen om bij een bepaalde politieactiviteit aanwezig

te zijn;
• een primeur weggeven.

8.4.1 Het persbericht
Sommige politievoorlichters zeggen anno 2003 en 2004 dat ze zeer goed
in staat zijn om de aandacht van de media te trekken, zoals het
Amsterdamse hoofd voorlichting Elly Florax: “We hebben een heel makke-
lijk product dat goed verkoopt. We hebben altijd dingen te melden die het
publiek belangrijk en interessant vindt.”21 Op de meeste afdelingen voor-
lichting worden de hele dag door persberichten gemaakt en per fax of
mail verzonden naar de redacties, of op de eigen politiesite gezet.

Volgens de gesprekspartners onder de politievoorlichters gaan veel van
die persberichten linea recta de krant in, soms met taalfouten en al. Dit komt
zeker voor bij de lokale en regionale kranten, want “daar is het armoe
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troef”. Men beschikt daar soms simpelweg over te weinig mankracht om
er nadere vragen over te stellen.22 Dat overkomt landelijke kranten af en
toe ook. Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren zeggen sommige
kranten zich niet langer specialisten, als politieverslaggevers, te kunnen
veroorloven. Omdat al het nieuws met minder redacteuren moet worden
verslagen, moet iedereen generalist worden.23

De houding die de journalisten innemen tegenover het persbericht
verschilt van krant tot krant, en ook erbinnen. Binnen een redactie wordt
onderscheid gemaakt tussen de verschillende redacteuren en hun werkter-
reinen, zoals politieverslaggevers, de algemene verslaggevers en de redac-
teuren binnenland. De eersten zijn vaak meer op pad dan ter redactie,
zodat bureauredacteuren de persberichten onder ogen krijgen en vaak zelf
beslissen of er iets mee moet gebeuren, zij het vaak na telefonisch overleg
met de gespecialiseerde verslaggever over de vraag of het bericht de
moeite waard is. Wanneer het een klein bericht is, kan het vaak als ‘stop-
per’ worden gebruikt, maar ook grotere persberichten gaan niet zelden
vrijwel ongewijzigd de krant in, zeker als het ANP het persbericht wat
heeft ‘aangekleed’, en het van een journalistiek stempel heeft voorzien. Dit
was bijvoorbeeld het geval met de nieuwjaarsredes van de korpschefs
begin januari 2004.

Politieverslaggevers zijn er in soorten en maten. Sommige politiever-
slaggevers hebben deels bureaudienst, anderen zijn geheel vrijgesteld voor
de verslaggeverij. En van de laatste groep richt de een zich meer op de
incidenten, de ander op de achtergronden en weer een ander louter op de
zware misdaad. De meeste politieverslaggevers zeggen nooit letterlijk poli-
tiepersberichten over te nemen. Maar sommigen, zoals Paul Vugts van Het
Parool en Dorien Pels van Trouw, zeggen dat de afweging om een persbericht
vrijwel ongeredigeerd ‘mee te nemen’ ook afhangt van de ruimte in de
krant en van de mankracht om het na te trekken. Pels: “Na de rellen op het
Mercatorplein tijdens een hiphopfestival tekende de politie jubelend op
dat een Marokkaan de politie had geholpen. Dat bleek achteraf helemaal
niet waar. Dat komt uit hun koker en dat nemen wij over. Misschien is dat
onze fout: we weten natuurlijk dat zij altijd een partij zijn. Misschien
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moeten we daar betere afspraken over maken: persberichten alleen meene-
men als ze gecheckt zijn.”24

De Telegraaf hanteert een andere maatstaf. Een van haar politieverslagge-
vers,Tjerk de Vries, beoordeelt een politiepersbericht op het criterium:
vindt de lezer het ‘leuk’ om te weten. “Als het aantal woninginbraken is
gedaald, willen de mensen dat toch weten. Dan laat je je in principe voor
het karretje van de voorlichters spannen. Maar het mes snijdt aan twee
kanten: zij kunnen positief nieuws naar buiten brengen, wij hebben een
mooi verhaal.”25 Politieverslaggever Weert Schenk van de Volkskrant zegt daar-
entegen nooit persberichten te gebruiken voor zijn werk. En hetzelfde
zeggen onderzoeksjournalisten bij de televisie, zoals Jos Slats van KRO’s
Reporter en Bas Haan van Netwerk. Zij omzeilen naar eigen zeggen de afdelin-
gen voorlichting per definitie zo veel mogelijk. Persberichten vormen
hooguit een aanleiding om er dieper in te duiken.Voorlichting wordt door
hen pas benaderd als ze de gevonden resultaten willen voorleggen aan de
korpschef, met het verzoek om on camera commentaar te leveren.

Sommige politievoorlichters noemen elk persbericht dat uitgaat ‘een
uitnodiging om te bellen’. Maar veel politieverslaggevers die dat doen,
denken daar heel anders over. Hans Moll van NRC Handelsblad: “Na het lezen
van zo’n persbericht blijf je altijd met vragen zitten. Er waren bijvoorbeeld
honderd illegalen opgepakt aan de Theemsweg. De tv was erbij, de schrij-
vende pers was niet ingeseind, die kreeg een persbericht. Ik bel met de
vraag wat ze precies hadden gedaan, welke overlast ze hadden veroorzaakt.
Maar je krijgt geen details te horen, ze herhalen gewoon letterlijk het pers-
bericht.”26 De OM-privacyrichtlijn maakt het bellen ook uitermate moei-
zaam. Moll schetst zo’n telefoongesprek, naar aanleiding van een persbe-
richt over ‘de arrestatie van enkele verdachten’: “‘Komen ze uit
Nederland?’ ‘Ja’. ‘Zijn ze hier geboren?’ ‘Waarom wil je dat weten?’ ‘Ok,
zijn het zuurkooleters?’ ‘Hoe ga je dat gebruiken?’ ‘Gewoon, voor de volle-
digheid, en ook in verband met de integratie’. Dan, na heel veel gedoe: ‘Ja,
gemengd, ze komen niet allemaal uit Nederland’.”
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Bij de nieuwsrubrieken van de televisie klaagt men over de persberichten
van zowel justitie als politie. “De politie, de goede voorlichters uitgezon-
derd, snappen de media niet, en zeker de commerciële zenders niet”,
aldus Harm Taselaar, hoofdredacteur van RTL Nieuws. “Ze wilden op een
gegeven moment dat er prime time spotjes met oproepen aan burgers, zoals
je dat bij Politiebericht ziet, zouden worden uitgezonden. Dan snappen ze
niet dat wij niet zomaar gratis zendtijd kunnen leveren. Reclame is onze
enige bron van inkomsten.”27 Ook wat de gewone persberichten betreft,
snappen veel politievoorlichters niet dat televisie anders is dan de krant.
“Hun communicatie naar de tv moet anders zijn dan naar de krant. Wij
doen twee minuten, inclusief twee quotes: een van de hoofdcommissaris
en een van diegene die het er niet mee eens is. Wij hebben dus niks aan
alleen dat persbericht.” Peter R. de Vries van SBS heeft dezelfde klacht. “Bij
de politie zitten mensen voorlichting te bedrijven die totaal niet weten
hoe een televisieprogramma wordt gemaakt, wat deadlines zijn, wat wel en
niet veranderd kan worden. Ze hebben daar dan vaak de meest rare denk-
beelden over. Het is storend als journalisten niet op de hoogte zijn van de
strafrechtelijke praktijk. Maar andersom is dat ook zo.”28

8.4.2 Persconferenties
Waarom de politie in de jaren zeventig overging tot het beleggen van
persconferenties is duidelijk. De reden was dezelfde als die van premier
Piet de Jong om eind jaren zestig de wekelijkse persconferentie in te
voeren: op die manier kon hij in één keer alle vragen van de journalisten
beantwoorden, in plaats van de hele week door. Op vele krantenredacties
stond in die tijd de hele dag de politieradio aan. En thuis luisterden ook
velen naar de politiescanner. Kees Lunshof: “De politie werd gek van die
jongetjes die ervan droomden later journalist te worden en er alvast mee
begonnen door op hun bromfietsen achter de sirenes aan te sjesen. Dat
was de reden dat ze de persconferentie invoerden.”29

De hoogtijdagen van de dagelijkse persconferentie zijn inmiddels
allang voorbij.Vele korpsen beleggen ze alleen nog bij calamiteiten of
schokkende gebeurtenissen. Het gebeurt alleen nog als er werkelijk iets te
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vertellen is en men de media in één keer wil bedienen. Dan nog kosten de
voorbereiding en de uitvoering – de afterparty – veel tijd. Het nadeel ervan
is dat iedere journalist toch een ‘eigen quote’ wil, zodat de voorlichters na
de bijeenkomst nog uren bezig zijn om ervoor te zorgen dat elke journa-
list, elk station een eigen ‘dingetje’ heeft, zoals Florax het uitdrukt.30

Daarom geven de meeste voorlichters de voorkeur aan het sturen van pers-
berichten.Vervolgens kunnen journalisten bellen voor meer informatie, en
kunnen tv-verslaggevers alsnog komen voor een quote. Die laatste moge-
lijkheid wordt beaamd door tv-verslaggevers. Maar het bellen om méér
informatie wordt, zoals we hebben gezien, door menig journalist als een
wassen neus omschreven.

De georganiseerde ‘persmomenten’ zijn eveneens schaars geworden:
de nieuwjaarsreceptie, de jaarlijkse – inmiddels soms maandelijkse –
presentatie van cijfers over bijvoorbeeld criminaliteit of een nieuw veilig-
heidsplan. De meeste politieverslaggevers zijn dan wel van de partij. Het
zijn de gelegenheden om de contacten te onderhouden, of de algehele
sfeer op te snuiven, zoals Tjerk de Vries van De Telegraaf het noemt. Soms
wordt alleen over de aanleiding voor het ‘persmoment’ bericht, soms
wordt de informatie in een groter verhaal opgenomen. De Telegraaf beschikt
altijd een maand eerder dan het ‘persmoment’ over het jaarverslag van de
Amsterdamse politie dan de andere media.Volgens De Vries krijgt de krant
het rapport van de gemeente. De ervaring van Moll is dat zijn krant, NRC
Handelsblad, niet altijd wordt uitgenodigd voor persconferenties. “Ik wil niet
in complotten denken, maar misschien willen ze soms een klein groepje.
Ik vind ze er slordig in.”31

8.4.3 ‘Deals’ over primeurs
Er zijn grosso modo twee manieren om een primeur tot stand te brengen. In
het eerste geval verricht de journalist zelf het grootste deel van het onder-
zoek, voorlichting wordt na afloop geraadpleegd voor een bevestiging van
het resultaat. Alle geïnterviewde politieverslaggevers zeggen dat ze soms op
die manier te werk gaan. Onderzoeksjournalisten als John van den Heuvel
van De Telegraaf en televisiejournalisten als Peter R. de Vries, Bas Haan en Jos
Slats zeggen bijna uitsluitend op die manier te werken.
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De meeste politievoorlichters zijn in zo’n geval heel bereidwillig om
een deal te sluiten, zeker wanneer berichtgeving lopend onderzoek zou
storen. Ze bevestigen dan dat wat de journalist weet juist is, maar vragen
met de publicatie van het stuk te wachten tot het onderzoek rond is. Dan
spreken ze af dat de journalist de exclusieve primeur krijgt, plus nog wat
extra informatie. Het gevoeligste aspect van dit soort primeurs is het feit
dat de informatie soms verkregen wordt omdat mensen van binnen het
korps (of binnen het OM) ‘lekken’. Er wordt onderscheid gemaakt in
spontaan en opzettelijk lekken. Spontaan lekken kan het gevolg zijn van
onoplettendheid.Voor opzettelijk lekken onderscheidt het rapport Lekken en
Lekkers van het ministerie van Justitie uit 1995 drie beweegredenen:
• persoonlijke belangen, materieel of immaterieel;
• institutionele belangen: lekken in het belang van de dienst of de afde-

ling;
• politieke belangen, ‘klokkenluiden’, misstanden naar buiten brengen.32

Een van de problemen met het woord ‘lekken’ is dat journalisten die
bepaalde informatie krijgen soms uit eigen beweging tegen de eigen
(hoofd-)redactie of lezers/kijkers zeggen dat ze deze hebben verkregen
dankzij een ‘lekker’, terwijl het in werkelijkheid helemaal niet om geheime
informatie gaat. Het vertrouwelijke karakter wordt in deze gevallen opge-
blazen om het feit nog nieuwswaardiger te laten lijken, en de scoop groter.
In het rapport werden vier maatregelen tegen het lekken aanbevolen:
• het geven van mediatraining, zodat functionarissen minder snel hun

mond voorbij praten;
• het hanteren van een code omtrent vertrouwelijke informatie (veilig

opbergen, niet in handen geven van onbevoegden e.d.);
• het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor eventuele onvrede over

de gang van zaken binnen de eigen organisatie;
• het tegengaan van onvrede door open communicatiekanalen te creëren

met de (allerhoogste) leiding.33

De oplossing die de meeste politiekorpsen anno 2004 verkiezen is een
simpelere: “Als mensen lekken, vliegen ze eruit”, aldus Florax.34 Ook al is
het directe contact tussen politieverslaggevers en politieagenten de laatste
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jaren zo goed als tot nul gedaald – tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestem-
ming is gegeven door voorlichting – sommige journalisten weten hun
eigen bronnen binnen een korps nog altijd aan te boren. Bart Middelburg
(Het Parool), Marian Husken (Vrij Nederland), Gerlof Leistra (Elsevier), John van
den Heuvel,Tjerk de Vries en Gijsbert Termaat (De Telegraaf), Peter R. de
Vries (SBS), Hans Moll (NRC Handelsblad) en Weert Schenk (de Volkskrant) zijn
de bekendste voorbeelden. In de werkwijze van de provinciale en lokale
kranten en omroepen, en weekbladen als Panorama en Nieuwe Revu, bestaat
minder inzicht.

Een van de bekendste politieverslaggevers, Peter R. de Vries, beschrijft
de gevolgen van zijn werkwijze. In 2003 maakte hij, voor een uitzending
over het drugsgebruik bij de Amsterdamse politie, gebruik van een dossier
dat door de politie zelf was aangelegd. Dat leverde, samen met zijn vriend-
schap met Heineken-ontvoerder Cor van Hout, de nodige gramschap op.
Hij werd door de Amsterdamse politie ‘in de ban gedaan’. De Vries: “Ja,
door de korpsleiding. Niet door de man op de vloer. Die wil ook gewoon
dat een bepaalde zaak wordt opgelost. Nu is de een wat banger uitgevallen
dan de ander, maar er zijn er ook die gewoon schijt hebben aan die
spreekverboden en met je blijven praten. Die volgen mij al 25 jaar en
weten hoe ik met mijn vak bezig ben en wat ik allemaal heb gedaan. Ik
geef ook lezingen voor de politie. Ook daar vloeien weer contacten, mail-
tjes, uit voort. Ik claim niet dat mijn recherchewerk beter is. Ik heb wel dat
machtige medium achter me, waardoor ik dingen kan bereiken.”35 Na alle
verzet tegen Peter R. de Vries en regelrechte verboden in sommige korpsen
om met hem samen te werken, is in 2004 het tij weer gekeerd. Na zijn
oplossing van de dubbele Baarnse moordzaak bood de Utrechtse korps-
chef Vogelzang zelfs openlijk zijn excuses aan voor het feit dat zijn korps
de speurtocht van De Vries niet eerder serieus had genomen.

Ook De Telegraaf weet soms de hand te leggen op interne stukken.Tjerk
de Vries: “De Amsterdamse politie heeft een clubblaadje dat alleen voor
agenten is bestemd, en dat blaadje hebben wij. Daar staan onderzoeken in
die nog helemaal niet voor de pers bestemd zijn. Als we daar iets uithalen,
zijn ze wel pissig. Maar ik vind het ons recht. Wij verkrijgen het blaadje op
onze manier, dat is onze persvrijheid.”36
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De laatste tijd komt de politie deals rond primeurs niet altijd meer na,
zo is de ervaring van Weert Schenk van de Volkskrant: “Ik had een verhaal
over Schiphol gemaakt, want ik was te weten gekomen dat de politie er
een inval zou doen om drugshandlangers binnen Schiphol in de kraag te
grijpen. Ik deed daar niks mee, die afspraak had ik gemaakt. In ruil daar-
voor zou ik mee mogen tijdens de inval.Vervolgens stak het OM daar een
stokje voor. Want, zei de OM-woordvoerder, ‘Het is toch te gek voor woor-
den dat jij dat weet’. Zeg ik: ‘Ja, dat is journalistiek’ Maar door het OM
worden ook deze traditionele afspraken dus afgeknepen.”37

Een primeur kan ook volledig geïnitieerd worden door de politie zelf.
‘Iets wegzetten’, heet dat in het jargon, en de bedoeling ervan is duidelijk:
het korps heeft er zelf alle belang bij dat een bepaald feit of voornemen
publiek gemaakt wordt. Florax is daar heel open over. “Ik zet wel eens iets
weg. Dan bevoorrecht ik een krant waarvan ik denk dat het er mooi in
past. Met een grote verkeerscontrole hoef ik bij de Volkskrant niet aan te
komen, maar wel bij Het Parool, AT5 of De Telegraaf. De Volkskrant geef ik stukken
over de korpsleiding, dat zijn stukken op hun lezersniveau. Dat komt dan
ook in Den Haag terecht.”38

Veel journalisten geloven dat politievoorlichters bepaalde kranten zo
vaak bevoordelen dat het lijkt of ze er een samenwerkingsverband mee
zijn aangegaan. De Telegraaf wordt wel het huisorgaan van het korps
Amsterdam-Amstelland genoemd. Bij het afscheid van Florax’ voorganger
Klaas Wilting in 2000, gaven de in donkere pakken gestoken misdaadjour-
nalisten van De Telegraaf de vertrekkende woordvoerder een speciale Klaas
Wilting-krant. “De afscheidsreceptie leek wel een Telegraaf-feestje”, aldus
Trouw.39

De meeste politieverslaggevers gaan in op dergelijke primeuraanbie-
dingen. Ook als het een aanbod is voor een interview waarvan de krant
weet dat het alleen bedoeld is om eerdere berichtgeving in de krant bij te
sturen. Nadat een politieman in augustus 2003 Driss Arbib had doodge-
schoten op het Mercatorplein in Amsterdam, kopte Het Parool: “Agent schiet
Marokkaan dood”. De politie was kwaad om die kop, omdat de suggestie
werd gewekt dat de politie de jacht op Marokkanen had geopend, terwijl
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het ging om een burger van Marokkaanse afkomst die een agent bedreigde
met een mes. Parool-verslaggever Paul Vugts: “Joop van Riessen komt dan
langs voor een interview waarin hij zegt dat hij baalt van die suggestie.
Dat is voor ons nieuws.”40

Trouw krijgt zelden een primeur van de Amsterdamse politie, aldus
Trouw-redactrice Dorien Pessers. “Ze vergeten Trouw wel vaak, maar ja, wij
hebben ook niet twee man op de politie zitten.” Ze zegt de trucs van de
politie te doorzien. “Ze brengen vooral cijfers naar buiten als ze zelf spec-
taculair werk hebben geleverd. Dat zet je dan in de krant. Of niet. Je maakt
steeds een keuze.”41 Ook AT5 krijgt zelden een primeur, en ook als ze er
zelf een hebben, werkt de politie niet altijd van harte mee aan een deal.
Bureauredacteur Servaas Hilgers: “Wij kregen een keer allerlei e-mails
binnen dat er een verkrachter rondliep in Amsterdam. De politie is dan
bezig met een onderzoek en wil niet dat het te snel op straat ligt. Wij
vinden het belangrijk om de Amsterdammer te laten weten in welke buur-
ten hij of zij voorzichtig moet zijn. Uiteindelijk maakten we afspraken en
kregen wij de scoop. Maar het duurde drie weken voordat we officieel
bevestigd kregen dat er een verkrachter rondliep. Het liefst wil je meteen
met de zedenpolitie spreken. Maar je komt niet verder dan voorlichting.”42

De genoemde instrumenten – persberichten, persconferenties, het
‘wegzetten’ van nieuws en het maken van primeurafspraken – zijn sinds
jaar en dag gebruik. Ze geven, zoals ook Aimée Kiene voor Amsterdam
concludeerde, de politie de mogelijkheid de berichtgeving te sturen.
Journalisten benadrukken dat ze heel goed weten dat zij gebruikt worden,
en dat ze zelf de afweging maken wat ze ermee doen. Ze geven wel toe
dat tijdgebrek en gebrek aan mankracht soms de reden is dat persberich-
ten ongecheckt de krant in gaan. Of dat ze, wanneer een ander medium
met een primeur of groot verhaal is gekomen, snel de voorlichter bellen
voor een smeuïge uitspraak. Klaas Wilting omschreef dit soort paniektele-
foontjes ooit als: “Klaas, mag ik nog gauw effe een quootje?”43

Maar of de onafhankelijkheid zo groot is als sommige journalisten
beweren, mag worden betwijfeld.Vergeleken met de ‘gouden jaren’ in de
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relatie pers-politie lijkt de afhankelijkheid juist gegroeid. De politie is veel
selectiever geworden bij het uitnodigen van journalisten en het uitzetten
van verhalen. De telefonische informatieverstrekking na een persbericht is,
onder andere door de privacyrichtlijnen van het OM, ernstig afgenomen.
En ook deals over primeurs worden steeds moeilijker. De scheiding tussen
politie en media wordt daarmee steeds groter. Er is dan ook nauwelijks
sprake meer van een wederzijds belang.

8.5 De houding van de politie bij het vergaren van informatie

In Amerika geldt The Reporter’s Handbook van Steve Weinberg als een soort
bijbel voor verslaggevers en onderzoeksjournalisten.44 In de VS wordt de
Public Service voortdurend gecontroleerd. Belastingbetalers vinden dat zij er
recht op hebben, en het tweepartijensysteem zorgt ervoor dat er altijd
voldoende politieke druk is om overheidsdiensten goed in de gaten te
houden. In dat handboek vindt men geen tips over manieren waarop jour-
nalisten zoveel mogelijk gegevens aan politievoorlichters en persofficieren
kunnen ontfutselen. Het is daar normaal dat zo veel mogelijk informatie
wordt verstrekt. De media in de VS houden zich dan ook niet bezig met de
vraag of iets wel wordt onderzocht of hoe het ermee staat – die informatie
wordt vrij gegeven – maar met de vraag of de politie het onderzoek dege-
lijk uitvoert.

Het handboek laat zien hoe je hetgeen wordt verteld, kunt checken
aan de hand van verbalen en onderzoeksrapporten. Hoe je wervingsproce-
dures kunt onderzoeken, hoe je politieopleidingen tegen het licht kunt
houden, hoe je een rapport van de patholoog-anatoom moet vergelijken
met de eerste waarnemingen van de politie. In de VS zijn rapporten van
lijkschouwingen als vanzelfsprekend beschikbaar voor de pers. The Reporter’s
Handbook bevat een lijst van een kleine tweehonderd boeken, over opspo-
ringstechnieken en de afwerking van gifsoorten tot de onderhande-
lingstactiek in gijzelingssituaties. Auteur Weinberg meent dat de politiever-
slaggever die standaardwerken ten minste gelezen moet hebben alvorens
serieus aan de slag te kunnen gaan. René van Zanten hield, als hoofdredac-
teur van het Utrechts Nieuwsblad, tijdens een bijeenkomst in 2003 met korps-
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chef Vogelzang – waarop een aantal gerezen fricties uit de weg moest
worden geruimd – deze Amerikaanse journalistieke praktijk voor om
vervolgens te constateren “dat onze politiemacht betrekkelijk weinig te
mopperen heeft”.45

Wat is de Nederlandse praktijk? Hoeveel kennis hebben de politiever-
slaggevers? En wat zijn hun ervaringen als zij een verhaal willen maken
over de politie? Krijgen ze evenveel medewerking als in de ‘gouden jaren’
bij het vergaren van informatie en bij het spreken van anderen dan voor-
lichters binnen de politie? Houdt de politie veel gegevens achter?
Proberen de voorlichters het nieuws te spinnen, er een gunstige draai aan te
geven? En in hoeverre worden verslaggevers beperkt door de opgelegde
richtlijn van het OM over de informatieverstrekking aan de media?

8.5.1 De kennis bij journalisten
In kringen van OM en politie wordt steen en been geklaagd over het
gebrekkige kennisniveau van veel journalisten, de échte politie- of justitie-
verslaggevers die hun specialisme al jaar en dag uitoefenen uitgezonderd.
Ze klagen dat sommige algemene verslaggevers het verschil tussen sepone-
ren en vrijspraak nog moet worden uitgelegd. Of dat zich elke drie maan-
den een nieuwe verslaggever komt melden met de mededeling dat hij of
zij ‘voortaan politie doet’. “Die moet je dan in urenlange gesprekken hele-
maal vanaf les 1 bijbrengen wat bepaalde dingen betekenen en wat er zoal
speelt. Heel inefficiënt”, aldus korpschef Anja Brink-Grootoonk.46

Maar ook diverse hoofdredacteuren geven toe dat er de laatste jaren
veel schort aan zowel het aantal verslaggevers dat voor justitie en politie
wordt vrijgemaakt, als aan hun kennis van de materie. De neiging om
alleen nog maar algemene verslaggevers aan te stellen, speelt hierbij een
rol.Voor sommige kranten gold eveneens dat politie en justitie als weinig
populaire onderwerpen werden gezien, hetgeen samenhing met de opvat-
ting dat veiligheid vooral een kwestie van perceptie is. De Volkskrant bijvoor-
beeld begon pas eind jaren negentig met de oprichting van een crime desk.
Ook hoofdredacteur Taselaar van RTL Nieuws besloot pas zo’n vijf jaar gele-
den dat de prioriteit van de vier onderzoeksjournalisten bij justitie en
politie moest komen te liggen. Maar andere landelijke en regionale kran-
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ten, zoals Trouw en de Leeuwarder Courant, beschikken slechts over één recht-
bank- en één politieverslaggever.

Het OM organiseert al enige jaren speciale cursussen voor journalisten
om hun kennis van het rechtssysteem op te vijzelen. Het Nederlands
Politie Instituut (NPI) doet dit niet. Het gevolg is dat veel journalisten die
op een politieonderwerp worden gezet, de eerste tijd “van toeten noch
blazen weten”, zoals Kees Lunshof het omschrijft.47 Peter R. de Vries is
uitermate negatief over het kennisniveau van zowel de meeste van zijn
collegae als van politiemensen zelf. “Ik heb 25 jaar ervaring, heb 356
moordzaken bestudeerd. De journalistieke kwaliteit valt bitter tegen. En
juist de kwaliteitspers laat grote steken vallen. De beste verslaggevers
hebben een krantenachtergrond. Goede schrijvende journalisten worden
vaak toppers op tv, het omgekeerde zie je nooit. En dat heeft te maken met
opleiding, het fact finding: wie, wat, waar, waarom. Dat is heel elementair,
zou je zeggen, maar het ontbreekt vaak. Ik heb vorige week nog een tele-
visieploeg die mij wilde interviewen, weggestuurd omdat de verslaggever
gewoon niet wist waar hij het over had. Hij was alleen maar gestuurd om
een quote te halen. Die wordt helemaal niet meer geacht de zaak te
kennen.”48 Klaas Wilting: “Het type politieverslaggever als Kees Koring van
De Telegraaf en Koert van Es van Het Parool is uitgestorven. Je hebt er nu nog
maar enkelen die echt goed zijn, zoals Peter R. de Vries en John van den
Heuvel van De Telegraaf, die begon als agent bij mij. Er zijn er nog wel een
paar die het goed willen doen, maar de meesten zijn lui.”49

8.5.2 De ‘spin’: een gunstige draai geven aan informatie
De oude rotten in het vak die de afdeling voorlichting in een korps
hebben opgezet, zoals Anne Geelof in Rotterdam, of uitgebouwd, zoals
Klaas Wilting in Amsterdam, zeggen dat zij een verhaal nooit een spin
gaven. Wilting: “Ik hoorde nooit vanuit het korps: maak het wat mooier
dan het is. Maar als we mooi nieuws hádden, dan wist ik wel hoe het te
brengen.” Geelof: “Ik lieg nooit. Ik vertel sommige dingen niet, maar zeg:
daar kan ik effe niet op ingaan.”50
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Onder de huidige generatie politievoorlichters is er, zoals we hebben
gezien, een stroming die uitsluitend goed nieuws wil ‘communiceren’ en
voorlichting vooral als pr ziet, en een stroming die de media niet als de
vijand ziet en het contact met journalisten als een ‘kans’ en als een ‘spel’
ziet, zoals Florax: “Het spel is: wat gaat het verhaal worden? Een journalist
komt praten over deze rode bloemen op mijn bureau, maar als ik het daar
niet over wil hebben, dan is het de grap om over dat andere bosje te gaan
praten. Dat die bloemen veel nieuwer en interessanter zijn. Soms lukt het
wel en soms niet.”51

Ook Tjerk de Vries van De Telegraaf geeft een voorbeeld van hoe de poli-
tie soms ‘nieuws’ verschaft louter om redenen van imagoverbetering. De
Amsterdamse korpschef Kuiper lag in 2003 onder vuur omdat hij geen
greep wist te krijgen op de golf van afrekeningen in het criminele circuit.
Daarop kwam bureau voorlichting met het bericht dat de politie een
aantal liquidaties had voorkómen. De Vries: “Dat is een volstrekt kulverhaal
dat niemand kan checken.Veel bladen trappen daarin. Maar wij voelen ons
in de maling genomen. Dan brengen wij het natuurlijk niet.”52 Maar ook
in De Telegraaf staan soms berichten waarvan het de vraag is of het om feite-
lijke informatie of om pr-nieuws gaat. Zoals de verhinderde ontvoering
van John de Mol jr. Over de manier waarop de politie die had verhinderd,
werd geen informatie gegeven. In dit soort zaken speelt het vertrouwen
tussen voorlichter en journalist de hoofdrol, maar de eigen visie op
‘nieuwswaarde’ niet minder. De ontwikkeling naar spinnen en ‘goed nieuws
show’ is volgens bijna iedere gesprekspartner het gevolg van de IRT-affaire.
Bart Middelburg: “Met de IRT is een beerput opengegaan.Toen zijn er heel
wat mensen in hun onderbroek komen te staan. Dat maakte de politie
overgevoelig. In de jaren erna werden kleine foutjes in de opsporing
enorm opgeblazen, dus bleven ze zenuwachtig. En dat zijn ze nu nog:
zenuwachtig en overgevoelig.”53

8.5.3 Informatie achterhouden
Eén ding is zeker: de meeste politievoorlichters, maar ook de politieagen-
ten op straat, hebben zich de afgelopen jaren enorm geprofessionaliseerd
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als het gaat om het beantwoorden van lastige vragen. Zowel van journa-
listen als van het publiek. Een persoonlijke ervaring mag hier wel
genoemd worden. Op zaterdagmiddag 6 december 2003 liep een van de
auteurs met zijn kinderen De Bijenkorf uit de drukke Amsterdamse Dam
op. Er lag daar een man onder een deken, de plas bloed was nog zichtbaar.
De politie had de afzetting met een plastic lint net voltooid. De agente die
de mensen op afstand moest houden, werd door bijna iedere nieuwsgie-
rige gevraagd wat er zojuist gebeurd was. Het antwoord was steeds – tien
keer, honderd keer – exact hetzelfde: “Er is inderdaad iets gebeurd, ja.
Meer kan ik niet zeggen. Kijkt u om 6 uur naar AT5, dan wordt er meer
over gezegd.” Dat het om een afrekening ging, wist intussen de hele
binnenstad al, maar ook wanneer de agente een opmerking in die richting
kreeg – ‘Zeker een afrekening, hé?’ – herhaalde ze de ingestudeerde zin.
De opgedragen professionaliteit van die agente was groot. En het publiek
leek tevreden over haar besliste, maar nietszeggende houding.

Journalisten zijn geen gewone burgers. Zij hebben recht op meer
informatie. Maar de meeste journalisten zijn wel ontevreden over de
bereidwilligheid van politievoorlichters om de gevraagde informatie ook
echt te geven. De afdeling voorlichting is tegenwoordig wel vaak 24 uur
per dag bereikbaar (ook al willen sommige hoofden voorlichting die
bereikbaarheid verminderen), en de voorlichters geven altijd wel
antwoord, maar “dat kan zomaar bij elkaar verzonnen zijn”, aldus Dorien
Pels van Trouw. Volgens haar durven veel voorlichters helemaal niet naar
de korpschef te stappen om te vragen hoe iets werkelijk zit. Dan “verzin-
nen ze iets of zeggen: ik weet het niet. Ze zijn wel aardig en ze geven
ook wel feitelijke informatie, maar als het iets gevoeliger ligt, gaat de
deur dicht.” Als voorbeeld noemt ze de schietpartij op het Mercatorplein.
Ze wilde informatie over eerdere gevallen waarbij agenten burgers neer-
schoten. “Dan gaan ze daar niet over uitweiden. Aan de andere kant vind
ik het ook niet zo gek, dan moet je zelf maar wat moeite doen via een
andere weg.”54

Dat is ook wat andere politieverslaggevers doen, zoals Tjerk de Vries.
“Je moet zó veel informatie verzamelen dat ze die wel moéten bevestigen.
Dat is het spelletje. Als je zelf niks uitzoekt, moet je ook niet klagen als je
dingen niet krijgt.” AT5-redacteur Servaas Hilgers benadrukt hoezeer hij
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wordt tegengewerkt als hij achter gevoelige zaken aan zit. Dan zullen
voorlichters er alles aan doen om de journalist van het onderwerp af te
praten. De reactie: ‘Dat is helemaal niet interessant’, is voor hem een teken
dat hij beet heeft.55

Volgens Hans Moll van NRC Handelsblad is het de laatste jaren alleen
maar moeilijker geworden om feitelijke gegevens en details los te krijgen.
“Politiegegevens bestaan eigenlijk niet. Er is alleen ‘informatie’ van voor-
lichters.” En die willen het volgens hem allemaal mooier voorstellen dan
het in werkelijkheid is. Zoals informatie over acties als het preventief fouil-
leren. Op de politiesite van de korpsen wordt bijgehouden wat er zoal
wordt gevonden, hoeveel slagwapens, hoeveel steekwapens, hoeveel vuur-
wapens. “Maar ik wil weten wát ze precies uit die zakken hebben gehaald.
Welk kaliber pistolen? Ook omgebouwde gasalarmpistolen, die neppers?
Of tellen ze ook schroevendraaiers en pennen mee? De mantra is dan: ‘De
wapens zijn voor ‘afdreiging’ geschikt, het is mooi dat ze uit de roulatie
zijn gehaald.’ Ik wil het precíes weten, maar wordt daar vreselijk in tegen-
gewerkt. Wat ze in feite zeggen is: we hebben een prestatiecontract, en
daar staat in dat we zo en zo vaak moeten fouilleren. Daar komt uit: zo
veel slag- en zoveel steekwapens. Punt.”56 Moll concludeert dat het voor
alle journalisten heel moeilijk is geworden om achter de façade van de
politieberichten te kijken.

De centralisatie en coördinatie van de voorlichting van de korpsen
dragen daaraan bij. Weert Schenk wilde in 2003 voor zijn Volkskrant een
overzicht maken van de overeenkomsten en verschillen in de prestatiecon-
tracten die de korpsen met de minister van BZK hadden gesloten. “Dus ik
begin te bellen, en vraag een korps om een kopie van het prestatiecon-
tract. Bij het volgende telefoontje kreeg ik al nul op het rekest. Er was
intussen al een mail van het NPI naar alle korpsen gegaan dat ik hiermee
bezig was en dat men de korpsen aanraadde de contracten niet te geven,
tenzij de korpschefs nadrukkelijk toestemming hadden van de Raad van
Hoofdcommissarissen en de Raad van Korpsbeheerders. Het wordt zo
steeds moeilijker om een verhaal te maken.”57

Menig journalist ziet een groot verschil tussen Amsterdam en
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Rotterdam. Bas Haan van Netwerk: “De woordvoerders in de grote korpsen
zijn natuurlijk allemaal baasjes. Maar Geelof ziet zichzelf als tussenpersoon
tussen politie en samenleving, terwijl Florax zichzelf als een spindoctor ziet
die het gevoel heeft dat ze journalisten moet en kan aansturen. Uitermate
vervelend. Hoe dichter je bij Amsterdam komt, hoe harder het wordt.
Daarom zal ik in Amsterdam er ook alles aan doen om niet met de voor-
lichters te maken te hebben.”58

De meeste onderzoeksjournalisten, zoals Bas Haan, vinden de door-
snee afdeling voorlichting verworden tot een ‘pr-afdeling’. Ze vinden de
ontwikkeling naar een afwerende houding contraproductief. Dat de belan-
gen tegengesteld zijn, is duidelijk. Maar, zo verwoordt Reporter-verslaggever
Jos Slats het: “Door iets meer in te spelen op de nieuwsgierigheid van
journalisten – want een heleboel journalisten zijn gewoon lui – voorkom
je dat ze verder gaan spitten.”59 Peter R. de Vries: “Ik vind dat de politie
zich te vaak onnodig monddood laat maken door het OM. Je kunt over je
eigen doen en laten toch verantwoording afleggen? Maar soms hoor je dat
krampachtige ‘Nee, nee, nee, dat is bij het OM. Daar zeg ik niks over’. Dan
denk ik, doe effe normaal. Maar dan ga je het OM bellen. En dan begin je
met ‘Nou, ik wil graag meer weten over’, en nog voor je uitgesproken
bent reageren ze met: ‘Nee, nee, daar doen we geen mededelingen over’.
Soms geven ze helemaal geen argument en soms is het tegenstrijdig. De
ene keer zegt men dat de zaak onder de rechter is en dat er geen medede-
lingen over gedaan kunnen worden, de andere keer dat de zaak nog niet
onder de rechter is en dat men er daarom geen mededelingen over doet.
Zo hoef je dus nooit meer wat over een zaak te zeggen.”60

Deze terughoudendheid heeft alles te maken met de aanscherping
door het OM van de ‘Aanwijzing en beleidsnota voorlichting opsporing en
vervolging’ die op 1 augustus 2002 van kracht werd.61 Ook de persvoor-
lichters van de politie zijn gebonden aan deze richtlijnen. De hoofdpunten
uit deze aanwijzingen voor voorlichting over strafzaken zijn de volgende:
• geen mededelingen doen over opsporingshandelingen;
• objectiviteit en een zakelijke toonzetting;
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• mededelingen moeten feitelijk zijn en niet kwalificerend;
• er mogen geen gegevens zoals initialen, leeftijd, beroep, woonomge-

ving verstrekt worden die (in-)direct herleidbaar zijn tot de persoon
van de verdachte(n). Ook andere gegevens die tot herkenning van
betrokkene kunnen leiden zijn taboe;

• er mogen geen gegevens verstrekt worden over godsdienst, levensover-
tuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven of
lidmaatschap van een vakvereniging;

• bij gevoelige en geruchtmakende zaken wordt privacygevoelige infor-
matie, zoals een aanhouding, pas actief gemeld na de zitting van de
raadkamer van de rechtbank waarin wordt beslist of een verdachte
langer mag worden vastgehouden;

• ook passief moet het persbeleid terughoudend zijn;
• van slachtoffers, nabestaanden, getuigen en aangevers worden geen

gegevens aan de media verstrekt die kunnen leiden tot het bekend
worden van hun identiteit;

• er kan rekening worden gehouden met het feit dat de betrokkene of
diens raadsman actief de publiciteit heeft gezocht en daarbij hem
persoonlijk betreffende informatie publiek heeft gemaakt;

• geen informatie verstrekken over strafprocessuele beslissingen waarmee
de verdachte zelf nog niet bekend is;

• als informatie is verstrekt over een verdachte, dient actief aan de media
gemeld te worden wanneer de verdachte niet meer als zodanig wordt
aangemerkt;

• als voorlichting door OM en politie achteraf onjuist is gebleken, dienen
de media hierover actief te worden ingelicht.

Vanuit de journalistiek en ook de rechterlijke macht is hiertegen veel
protest aangetekend, zoals eerder uitvoerig ter sprake is gekomen. Onder
de politievoorlichters is de reactie erop verschillend. Sommigen vinden dat
er ‘mee te leven valt’, anderen verwijzen zekerheidshalve iedere journalist
maar direct door naar het OM, en weer anderen klagen er net zo hard over
als de politieverslaggevers. Zoals Florax: “Ik krijg de kritiek: jullie zeggen
helemaal niks. Dan is mijn antwoord: lees de richtlijnen dan maar een
keer. Ik wil zelf ook liever uitgebreid vertellen hoe het zit. We hebben er
veel last van.”62 De politieverslaggevers hebben er echter nog meer last van.
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Paul Vugts van Het Parool zegt bij een persbericht over ‘een gokgelegenheid
in de omgeving van het Vondelpark’ zelf nog wel te kunnen bedenken dat
het om het Holland Casino gaat. Maar als er vlak voor de deadline een
bericht binnenkomt over ‘een horecagelegenheid in Nieuw-West’, dan
ontbreekt de tijd om naar die buurt te fietsen en uit te zoeken om welke
kroeg het gaat.Vugts: “Ik vind dat bureaucratisch en té formeel.” Ook
Tjerk de Vries van De Telegraaf noemt de nieuwe persberichten vaag. Ze gaan
soms over zaken van vier weken terug. “Wat een kolder. Breng het dan
niet, of op dezelfde dag. We krijgen bepaalde informatie gewoon niet
meer.”63

Hans Moll vindt het niet altijd zinvol om etniciteit van de betrokkenen
te vermelden, maar dat die sinds de jaren negentig door die steeds stren-
ger wordende richtlijnen ook niet meer vrijgegeven wordt, acht hij, zeker
terugblikkend vanuit 2004, een gevaarlijke ontwikkeling. “De gewone man
weet heus wel wie de daders zijn, maar als wij er niet over schrijven en de
politici er niet over spreken, dan krijgt de burger terecht het gevoel dat hij
niet serieus wordt genomen.”64 Zo verklaart hij de opkomst van de Lijst
Pim Fortuyn in 2002. Hij geeft ook aan wat het gevolg was van deze
terughoudendheid: zowel bij OM als bij zijn eigen krant NRC Handelsblad.
Begin 2002 ontstond het plan om een hele bijlage te wijden aan de stand
‘in de wijken’. Enkele tientallen verslaggevers werden het hele land door-
gestuurd. “Allemaal kwamen ze onthutst terug. Ze hadden overal hetzelfde
gehoord: ‘Nederland is vol, er is te veel misdaad, doe iets aan de stroom
buitenlanders’. Dat is mede het gevolg geweest van al die privacyrichtlij-
nen van het OM.”65

Veel journalisten menen dat zorg over de privacy wel terecht is in een
rechtsstaat, maar dat de richtlijnen volstrekt ten onrechte zo streng zijn
geformuleerd omdat de media in Nederland, zeker de pers, zelf al zeer
terughoudend omgaan met dit soort gegevens over verdachten of slachtof-
fers. De Leeuwarder Courant en het Haarlems Dagblad bijvoorbeeld besloten begin
jaren negentig zelf al om zeer voorzichtig te zijn met het publiceren van
namen. “Je doet mensen heel wat aan als je wel publiceert”, aldus LC-
hoofdredacteur Rimmer Mulder. Hij noemt het besluit van het Dagblad van
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het Noorden in 2002 om dat voortaan wel te gaan doen, te beginnen met
Volkert van der Graaf, “een publiciteitsstunt”, omdat die krant het sinds-
dien ook vaak achterwege laat.66

René van Zanten maakte, als hoofdredacteur van het Utrechts Nieuwsblad,
het opnieuw actief worden van de Utrechtse serieverkrachter mee. Hij
maakte afspraken met de politie, die hierover contact zocht. “De verkrach-
ter opereerde veel vreselijker dan in de krant stond. Het is uit de krant
gehouden om niet nog meer onrust te veroorzaken dan er al was. Onze
verslaggever kreeg daarvoor in ruil tips over komende acties. De politie is
in die zaak erg open geweest.”67 Via een mediaoffensief probeerde de poli-
tie de verkrachter te bewegen zich aan te geven.Tegenover de media was
de politie heel royaal met informatie, bijvoorbeeld over de werkwijze van
het team.Van Zanten: “Deze samenwerking was een succes, maar wel inci-
denteel. Het heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering in de
verhouding pers-politie in Utrecht.Vooral bij grote zaken verloopt de
samenwerking vaak goed. De politie wil dan voorkomen dat de media
zich tegen de politie gaan keren.”

Volgens RTL Nieuws-hoofdredacteur Harm Taselaar houden politie en
OM in al die richtlijnen al helemaal geen rekening met televisie. “Mensen
baseren zich voor 80% op wat ze zien. Politie en justitie begrijpen dit te
weinig. Ze moeten gewoon zeggen waar het over gaat. Wij zenden niet alles
uit, alleen wat relevant is voor het beeld. En dat is dus niet per se het
schokkendste beeld dat we hebben. Er wordt steeds nagedacht over de
impact die het heeft. De Nederlandse media zijn fatsoenlijk.”68 Hij geeft
nog een reden voor het feit dat de televisie zelfs verantwoordelijker gedrag
vertoont: dankzij de huidige technologie wordt de drempel om ‘live te gaan’
bij kleine of grote gebeurtenissen voor de nieuwsrubrieken steeds lager.
“Dan moét je je wel terughoudend opstellen, want je weet vaak niet goed
wat er aan de hand is.Vroeger duurde het langer voor je er was, en voordat
het werd uitgezonden. Dan kon je achtergrondinformatie uitwisselen. Dat
kan niet meer. Daarom is snelle en goede voorlichting nodig.”
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8.5.4 Afscherming van de politieorganisatie
Burgers kunnen echte politieagenten in actie zien op straat, ze kunnen hen
in actie zien in fictieseries als Baantjer en de camera komt in sommige
docu-series over de politie zelfs bij hen thuis. Maar journalisten die een
verzoek indienen om mee te lopen met agenten of rechercheurs tijdens
hun werk, krijgen vrijwel altijd nul op het rekest. Dat was vroeger, zoals
we hebben gezien, anders.Toen heerste nog de overtuiging dat informatie
verstrekken een plicht was. En in vele gevallen meende ook in die tijd de
politie (en soms ook het OM) er een belang bij te hebben om journalisten
en draaiende camera’s uit te nodigen tijdens het oppakken van ‘drugsrun-
ners’ op de A16, bij een ontruiming of zelfs een aanhouding door een
arrestatieteam (AT).Voor speciale acties, zoals de Blauwe Verrassing begin
2004 in Rotterdam, worden de media nog steeds uitgenodigd om er
uitvoerig verslag van te doen.

Het dagelijkse werk van de politie wordt daarentegen zo veel moge-
lijk afgeschermd. Alleen de stug volhoudende journalisten, die boven-
dien een redelijke verstandhouding hebben opgebouwd met het bureau
voorlichting of de korpschef zelf, of een machtig medium achter zich
hebben, zoals een grote krant of een kwaliteitsrubriek op radio of tv,
slagen er een enkele keer in om een of meer dagen mee te lopen met
een ‘buurtregisseur’. Of een teambespreking bij te wonen van bijvoor-
beeld het JOT, over jeugdzaken. Bij sommige aspecten van het politie-
werk is die afscherming al decennialang standaardprocedure. Terwijl in
Amerika de rapporten van lijkschouwingen als vanzelfsprekend beschik-
baar zijn voor de media, kunnen we ons afvragen of er in Nederland
sinds patholoog-anatoom dr. Jan Zeldenrust – tot in de jaren zeventig
een vaderlandse beroemdheid – ooit nog contact is geweest tussen een
lijkschouwer en een journalist.

“Het wordt steeds moeilijker om verhalen te maken”, zegt Weert
Schenk. Alle door ons geïnterviewde journalisten zijn het hiermee eens, en
dat geldt ook voor degenen die Aimée Kiene interviewde voor haar onder-
zoek. Of het nu gaat om buurtregisseurs, rechercheurs van moordzaken of
leden van de kernteams (die in 2003 opgingen in de Nationale
Recherche) die zich specialiseren in zaken als mensensmokkel, drugs of
kinderporno, of agenten die zich specialiseren in meer alledaagse zaken als
fietsendiefstal, vermogensdelicten: ze worden allemaal zozeer afgeschermd
dat politieverslaggevers hemel en aarde moeten bewegen om een van hen
te spreken te krijgen.

deel IV De media en de politie

306 Politie en media



Dorien Pels is het één keer gelukt om mee te lopen met de
Amsterdamse buurtregisseur,Tom Smakman. Deze organisator van de
‘sociale veiligheid’ in West vond het geen probleem, maar de afdeling
voorlichting maakte na afloop grote problemen over het artikel. Afspraak
was dat die het voor publicatie mocht lezen. Over de eerste zin bijvoor-
beeld: “Jongeren in West vinden alles kut, behalve Tom Smakman, die
deugt”. Dat zou een verkeerd beeld geven van wat er in het stadsdeel
gebeurt. Uiteindelijk heeft Pels de zin gewoon laten staan.69

Soms kost het de journalisten niet dagen of weken, maar vele maanden
voor ze ‘een akkoord’ hebben bereikt met de afdeling voorlichting van een
korps en alle andere betrokkenen, zoals het OM en de burgemeester, over
de condities waaronder ze een dag of langer mogen meelopen. Schenk
heeft een jaar onderhandeld met het ‘kernteam’ in Zwolle om een verhaal
te kunnen maken over de georganiseerde misdaad. “De eisen die men
stelde, gingen steeds verder. Men wilde uiteindelijk ook de grootte en de
inhoud van de koppen bepalen. En na correctie en bewerking van mijn
stuk door hen mocht de Volkskrant er niets meer aan doen. Dat weigerde
mijn hoofdredactie. En het ging nota bene om een bezoek van twéé
dagen!”70 Hij geeft nog een voorbeeld. In de zomer van 2003 begon hij te
praten over een reportage over een ‘basisteam’ in Heemstede, voor het
kerstnummer. Dat lukte allemaal niet. Het stuk verscheen uiteindelijk in
mei 2004.Vanwege deze slepende procedures heeft hij soms vier of vijf
verzoeken tegelijk lopen. Hans Moll: “Het werk is steeds lastiger gewor-
den. Het begon met Klaas Wilting.Toen werden steeds meer deuren dicht-
getrokken, en intern kregen mensen op hun falie omdat ze niet meteen
naar Wilting hadden doorverwezen.”71

Dat agenten en rechercheurs ‘op hun falie’ krijgen als ze zonder
toestemming met de media praten, is bij de meeste politieverslaggevers
bekend. Vóór de IRT-affaire was het normaal dat een goede journalist een
politieman kon bellen. Die IRT-affaire zelf is ten dele ontstaan doordat
sommigen binnen de politie zich moreel genoodzaakt zagen aan de bel
te trekken, en die bel hing noodgedwongen bij de media. Bart
Middelburg: “Nu is mede door het OM het slot op de deur gezet, ook
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voor gewone rechercheurs, die aan betrekkelijk simpele zaken werken. Ik
belde gisteren een rechercheur, die ik al heel lang ken, voor iets eenvou-
digs. Hij riep: ‘Ik kan absolúút niet met je praten. Als dat bekend wordt
sta ik op straat!’”72

Bas Haan: “De echte bronnen binnen de politie sprak je vroeger waar-
schijnlijk ook niet voor het bureau van het hoofd voorlichting. Maar
sommige van mijn contacten willen niet eens meer in de buurt van hun
bureau afspreken, alleen in wegrestaurants. Die bel ik ook niet op hun
mobiele telefoon.”73

Klokkenluiders binnen de politie zijn er nog steeds, maar ze worden
schaars. Bas Haan deed voor Netwerk onderzoek naar de Nederlandse vreem-
delingendiensten. Een agent met wie hij veel contact had, liet hem veront-
waardigd een e-mail zien waarin diens korpschef min of meer een dienst-
bevel gaf om voorlopig geen criminele illegalen op te pakken wegens het
cellentekort. “Er werden voortdurend opgepakte criminelen na tien dagen
weer de straat opgeschopt. Maar ja, ik werk voor televisie, ik heb beeld
nodig, en voor de camera durfde hij dat niet te zeggen.Toen heb ik heel
ingewikkelde trucs moeten uithalen, zodat uiteindelijk een agent in een
ander korps al mijn onderzoek voor de camera bevestigde, en niemand wist
dat de cijfers en feitenmateriaal uit andere korpsen en bronnen kwamen.”74

Ook Jos Slats komt ze nog geregeld tegen, de klokkenluiders. “Er zijn
genoeg mensen die het een schande vinden dat bepaalde zaken gebeuren.
Die doen dat uit morele overwegingen. Of ze vinden dat de politiek moet
weten dat… En er zijn ook mensen die het gewoon spannend vinden om
te lekken. Je moet wel op de hoogte zijn van hun motieven. En natuurlijk
weten of ze het voor de camera willen zeggen. Ik beschikte vaak genoeg
over drie anonieme bronnen, en die bevindingen zou ik zo in de krant
kunnen zetten. Maar ik heb een gezicht nodig. Als dat lukt, dan heb je ook
wel wat. Want het gezag, de impact van televisie is veel groter.”75

Wie werkt voor een machtig medium, dat de zaak van de politie
bovendien belangrijk vindt, krijgt de meeste klokkenluiders aan de lijn.
Peter R. de Vries, De Telegraaf, de Volkskrant, Het Parool en actualiteitenrubrieken
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als Zembla, Argos en Netwerk dat bijna elke avond wel een item heeft dat met
criminaliteit te maken heeft, maken van hun diensten dankbaar gebruik.

Weinig afdelingen voorlichting denken hetzelfde over de mate van
afscherming van de eigen organisatie. Rotterdam wordt soepeler bevonden
dan Amsterdam bijvoorbeeld. Florax snapt wel dat journalisten graag
willen meelopen, maar geeft drie redenen waarom dat niet kan:
• “Vroeger werkten we vaker mee. Maar met al die media is de hoeveel-

heid aanvragen zo groot geworden dat het niet meer kan.”
• “Door de nieuwe Richtlijnen en Aanwijzingen van het OM is de politie

aan alle kanten gebonden bij het verstrekken van informatie. Die moet
allemaal gecheckt en dubbel gecheckt worden door justitie. En dat kan
niet als je de media de hele week laat meelopen met een onderzoek.
Dan ben je de regie kwijt.”

• “Het publiek pikt het niet meer. Het publiek ziet de politie met journa-
listen lopen en dat rechtvaardigt dan de vragen die de journalisten stel-
len. Ze hebben dan het gevoel: als de politie erbij is, zal het wel klop-
pen. We hebben veel claims gehad van mensen die zich achteraf op tv
zagen en dachten: zo heb ik het nooit gewild. Dat zorgt voor hele nega-
tieve beeldvorming over de politie.”76

Op de vraag of die terughoudendheid niet ten koste gaat van de openheid,
antwoordt Florax: “Nee, daarom hebben we gekozen voor politiemensen
op de afdeling voorlichting. De journalist hoeft helemaal niet met de
specifieke persoon te spreken, de externe voorlichters kennen de organisa-
tie van haver tot gort, hebben toegang tot alle systemen en hebben overal
een antwoord op.”

Kon de hoofdredacteur van de Amersfoortse Courant twintig jaar geleden
door een persoonlijk gesprek nog met succes de korpsleiding overtuigen
dat ze een plicht had tot informatieverstrekking, ook door betrokken agen-
ten zelf, tegenwoordig zou hem dat niet meer lukken. Nergens in de wet
staat wie binnen een overheidsinstelling degene moet zijn die de informa-
tie verstrekt. Dus als een korps deze taak overdraagt aan de afdeling voor-
lichting, kan niemand daar, juridisch gesproken, over morren.
Journalistiek gesproken wel, te meer daar de meeste korpsen geen politie-
mensen op die afdeling hebben zitten, maar communicatiedeskundigen.

Kan de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), in gevallen waarin poli-
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tieverslaggevers geweigerd worden, uitkomst bieden? Niet echt. Het doel
van de boven besproken verzoeken om ‘mee te lopen’ is immers meer
gericht op het vastleggen van de sfeer en het optekenen van de dilemma’s
bij een teamvergadering dan om het verkrijgen van schriftelijk vastgelegde
besluiten of andere feitelijke informatie. Sinds de WOB in 1978 van kracht
werd, mag de toegankelijkheid van overheidsinformatie wel aanzienlijk
toegenomen zijn, de weerstand bij de ambtenaren bleef groot. Dit verzet
heeft WOB-pionier Arthur Maandag van het Haarlems Dagblad keer op keer
vastgesteld in het vakblad De Journalist.77 Hij startte menig procedure, onder
meer om overheidsgegevens over de zaak-King Kong, vele decennia na
dato, alsnog boven water te krijgen. Steeds vaker moet over de WOB
worden geprocedeerd. Om gegevens te krijgen van de onderwijsinspectie
(Trouw), de declaraties van Peper en hoge ambtenaren (AD), en overheids-
stukken over het politieke beleid rond de Molukse treinkapingen in de
jaren zeventig (NOS, Dutch Approach), om maar een paar voorbeelden te
noemen.78

Van gevallen waarin journalisten via de WOB-procedure gegevens van
en over de politie hebben geprobeerd te verkrijgen, zijn nauwelijks voor-
beelden bekend. Gezien de privacygevoelige aard van veel gegevens
zouden veel van deze pogingen sinds de invoering van de Wet Beveiliging
Persoonsgegevens in 2001 waarschijnlijk ook nog minder kans van slagen
maken. Al zijn er natuurlijk genoeg politiegegevens die niet privacygevoe-
lig zijn, zoals de prestatiecontracten die Volkskrant-verslaggever Schenk niet
van de korpsen mocht ontvangen.

Als het gaat om een kijkje nemen in de keuken, dan zijn de journa-
listen van mening dat ze pas een goed beeld van de politieorganisatie
kunnen schetsen als behalve voorlichters ook projectleiders, buurtregis-
seurs, rechercheurs en ME’ers aan het woord komen. Alle door ons geïn-
terviewde verslaggevers zeggen hetzelfde. Ze zouden graag zélf de onder-
werpen van hun stukken bepalen, en zelf de verantwoordelijkheid dragen
voor een verhaal, waarbij ze onderzoeks- of privacybelangen naar eigen
inzicht kunnen respecteren.79

De politie schuift de schuld van haar weigerachtige houding deels
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door naar het OM, en zegt zelf graag meer informatie te verschaffen. Ook
de voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen, M.A. Beuving: “De
politie hoort, zeker waar het gaat om haar eigen functioneren, een grote
mate van openheid en toegankelijkheid voor de burgers te realiseren.”80

Journalisten ervaren het anders. Het gevoel dat politievoorlichters bijna
altijd het laatste woord hebben, overheerst.

8.5.5 Beïnvloeding van het uiteindelijke artikel
De meeste journalisten zeggen zich niet vaak te laten beïnvloeden bij het
schrijven van hun reportage over een politieonderwerp. Dit is ook zeer
aannemelijk indien politiepersberichten, gesprekken met voorlichters,
eigen bronnen buiten de politie of anonieme bronnen binnen de politie
worden gebruikt. Hiervoor hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
Toch kunnen zich ook in deze gevallen – veelal na publicatie – problemen
voordoen, zoals we in de volgende paragraaf zullen zien.

Anders ligt het bij reportages die in samenwerking met de afdeling
voorlichting worden gemaakt. Dan zijn stevige afspraken vooraf meer
regel geworden dan uitzondering. En daartoe behoort vrijwel altijd ‘inzage
vooraf’, meestal met het argument om ‘feitelijke onjuistheden’ te kunnen
rechtzetten, soms om alsnog een veto uit te kunnen spreken. De ervaring
van diverse verslaggevers die we hebben gesproken, is dat ‘de ellende pas
echt begint’ wanneer ze het concept-artikel mailen. Hans Moll mocht na
veel aandringen en ‘bij de gratie gods’ aanwezig zijn bij een teambespre-
king van het JOT, over lastige jongeren. Daar zaten diverse instanties om
de tafel: de afdeling Jeugdzaken van de gemeente, de Raad voor de
Kinderbescherming, een buurtregisseur, de Reclassering. Doel was de
beschrijving van de integrale veiligheidsketen.

Moll: “Het was fascinerend hoe ze over een jongetje praatten dat had
gezwaaid met een luchtdrukpistool. Een vrouw van de Kinderbescherming
zegt: ‘Dat is wel zorgwekkend.’ De jeugdzorgman en de buurtagent: ‘Ach,
we praten wel met hem. Niet te zwaar opvatten.’ Een ander: ‘Nee, aanpak-
ken!’ De OM’er: ‘Bij de knietjes afhakken, achterovertrekken, voor ie
verder gaat. Aanpakken.’ Ik schreef dat op. Het kostte me maanden om het
naar hun tevredenheid te anonimiseren. Ik had te veel hun werktaal
gebruikt. Moest praten als Brugman om ze duidelijk te maken dat het iets
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over hun achtergrond en hun werk zegt. Het kwam er uiteindelijk wel in.
Maar het gaat zo moeizaam! Terwijl het een verhaal was dat liet zien dat
die ketenaanpak heel redelijk werkt.”81

Weert Schenk heeft dezelfde ervaring. Zoals tijdens een grote reportage
– die tevens voor de opening van de krant zorgde – over de drugsmafia
die zich op Schiphol zou hebben genesteld.82 Een kernteamchef en een
chef van ‘de tactische ploeg’ kwamen aan het woord in een artikel over de
succesvolle manier waarop het Kernteam Randstad Noord (KTR) erachter
was gekomen dat er corrupte werknemers op de luchthaven rondlopen.
“Maar toch, over bijna elk bijvoeglijk naamwoord wordt gesteggeld.
Opmerkingen moeten geparafraseerd worden, omdat anders die en die in
de eigen organisatie of hogerop er aanstoot aan kan nemen. Je moet echt
heel subtiel en heel hard wezen om het stuk overeind te houden.”83

De meeste journalisten zeggen dat er vroeger ook vaak moest worden
onderhandeld. Maar dat die onderhandelingen tegenwoordig bijna een
juridisch karakter krijgen. Soms gaat het nog net zo als vroeger, zegt Tjerk
de Vries. Hij zegt zijn stukken bijna nooit na te laten lezen door voorlich-
ting. “Maar soms willen ze alleen praten als ze het mogen lezen. Dan ga je
de deal aan en dan doe je dat.” Zoals voor een interview met adjunct-
korpschef Van Riessen. Die zei na het lezen ervan: “Ja, ik weet dat ik dat
gezegd heb, maar ik zou het toch liever niet zo in de krant hebben. Het is
aan jullie, maar je krijgt wel weer een keer iets van me terug.” De Vries:
“Zo gaat het dan. Dan breng je het maar niet en krijg je de volgende keer
een primeurtje van hen. Maar een superprimeur publiceer je natuurlijk
gewoon. Dan heb je maling aan zijn mening.”84 Dit soort afspraken is voor
anderen, zoals Moll van NRC Handelsblad, de reden dat hij niet zo veel ziet in
interviews met de korpsleiding. “Ze laten dan een of ander proefballon-
netje op, over boeven tegenhouden bij de poorten van de stad of zo. Maar
als het moet gaan over Tegenhouden, zou ik het willen hebben over de
aantasting van de privacy van de burgers of over de machtstoename bij de
politie. Maar in zo’n gesprek hebben ze weinig trek.”85
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8.5.6 Na publicatie: de dreigingen en de advocaten
Bedreigingen en rechtszaken wegens smaad en laster waren lange tijd
voorbehouden aan criminelen en bekende Nederlanders. Maar ook hier
geldt blijkbaar ‘de wet van het gezonken cultuurgoed’. Anno 2004 heeft
bijna elke politicus en elk medium ermee te maken. En de bedreigingen
en rechtszaken komen nu van alle kanten: criminelen, ‘gewone’ burgers,
gedupeerden.

Het redactielokaal van het maandblad Quote en het huis van de eigenaar
werden in 2003 met vele kogels beschoten. In 2004 zijn bedreigingen van
journalisten of hun medium bijna aan de orde van de dag. En dat zijn, zo
vertellen sommigen, niet zo maar telefoontjes van gefrustreerden en
halvegaren. Het zijn serieuze bedreigingen, waarbij de bedreiger over alle
gegevens over de journalist beschikt. Hoeveel kinderen hij of zij heeft, op
welke school die zitten, merk, type en kenteken auto, enzovoort. Enkele
verslaggevers van De Telegraaf rijden, na een paar ‘onwelgevallige’ stukken in
de krant, in gepantserde auto’s rond.

De media hebben niet alleen de wind tegen omdat de burgers nu allerlei
instant communicatiemiddelen ter beschikking staan (telefoon, mail, sms)
om hun grieven te uiten over de berichtgeving. En ze hebben niet alleen te
maken met dit soort angstwekkende bedreigingen, maar ze hebben vooral
ook te maken met een enorme toename van het aantal rechtszaken. Bart
Middelburg en Peter R. de Vries zijn ongetwijfeld topscoorders op beide
terreinen. Beiden zijn meermalen bedreigd. Peter R. de Vries spande zelf een
rechtszaak aan om het OM te dwingen uitgebreid DNA-onderzoek te doen
in de zaak van Marianne Vaatstra. Zijn eigen persoon was ook diverse malen
onderwerp van een rechtszaak. En zelf aarzelde hij ook nooit om een zaak
voor te leggen aan de Raad voor de Journalistiek als collega-journalisten in
zijn ogen onheuse beweringen over hem deden.

Middelburg heeft vanaf eind jaren tachtig, toen hij met zijn onder-
zoeksjournalistieke onthullingen begon, zoals over het criminele netwerk
van drugsbaron Klaas Bruinsma, naar eigen zeggen 40 tot 50 processen
aan de broek gehad. Middelburg: “Het procederen raakte in de mode. De
misdaad snapte op een gegeven ogenblik dat ze me beter konden over-
spoelen met procedures om me af te schrikken. Maar procederen bete-
kende dat het niet zo slim was om de gedaagde uit de weg te ruimen.”86
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Zijn krant heeft veel van de processen gewonnen, maar heeft er ook veel
verloren. Het kostte Het Parool grote sommen geld aan advocatenkosten.
Tonnen euro’s moeten het zijn geweest, om van de toegekende schade-
claims nog maar te zwijgen. En dat waren pijnlijke aderlatingen voor een
verliesgevende krant.

Deze schets van de opmars van zowel de bedreigingen als rechtszaken
is kort, maar lang genoeg om de juridificering van de relatie tussen politie
en media te illustreren. De media krijgen hier in toenemende mate mee te
maken. Gedupeerden stappen sneller naar de rechter, en nemen steeds
minder genoegen met een rectificatie in een postzegelgroot rubriekje
ergens onderaan een pagina.

Zoals in dit hoofdstuk is beschreven volgde de politie in de afgelopen
decennia de beproefde tactiek om onwelgevallige en onjuiste berichtge-
ving zelf te bestraffen door de betreffende journalist, of soms de hele
redactie, niet langer welkom te heten op de politieburelen. Vaak leidde
zo’n ruzie tot een pittig gesprek tussen de korpsleiding en de hoofdre-
dactie, waarna nieuwe afspraken werden gemaakt. Het is tot op heden
nog niet voorgekomen dat een politiekorps naar de rechter stapte wegens
onjuiste informatie, smaad of laster. Wel is het voorgekomen dat een poli-
tieverslaggever een tegen zijn krant aangespannen rechtszaak verloor
waarin een uitlating van een politieman een cruciale rol speelde. Dat
overkwam Weert Schenk begin 2004 na zijn artikel in de Volkskrant over
oud-Heineken-ontvoerder Willem Holleeder die volgens de Amsterdamse
recherchechef Jan Pronker ‘vrijwel zeker’ een sleutelrol zou spelen in de
reeks liquidaties in de hoofdstad in 2003. Schenk schreef onder andere:
“Daarnaast is er tussen Hollandse criminelen onderling ruzie over
investeringen in vastgoed. In dit verband laat Pronker ook de naam van
de gefortuneerde vastgoedhandelaar Willem E. vallen, die in gezelschap
van H. door de pers is gefotografeerd. Ook deze vete kostte een aantal
levens.”87

De vastgoedhandelaar stapte naar de rechter en won. De rechter
oordeelde dat Schenk zorgvuldig had gewerkt maar dat ten onrechte een
verband was gelegd tussen Willem E. en liquidaties in het criminele
circuit. Schenk: “Ik had het met agent Jan goed afgestemd, ik had alle
afspraken gemaakt, en toch zet de rechter je voor schut. Als dit niet mag,
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kun je nauwelijks meer werken. Dit is pure intimidatie.”88 Deze kwestie
wordt hier niet alleen vermeld omdat er een politieman bij betrokken was,
maar ook om te laten zien wat de gevolgen waren. De Volkskrant mocht de
rectificatie niet ‘in een abuisje wegzetten’, zoals dat op de redactie wordt
genoemd. De krant moest de rectificatie op dezelfde pagina en op dezelfde
plek en in dezelfde omvang (twee kolommen breed, halve pagina lang)
plaatsen als het oorspronkelijke stuk had gestaan, met een door de rechter
voorgeschreven tekst van 15 regels. Het woord Rectificatie moest in
hetzelfde grote zwarte lettertype erboven, met een zwarte rand eromheen.
Door de geringe tekst en grote hoeveelheid wit eromheen leek de rectifi-
catie op een rouwadvertentie.89

En dat was het volgens sommige politieverslaggevers ook. Want wat is
het gevolg van dit soort verloren processen? Een nog grotere angst om iets
over de halve of hele onderwereld te publiceren. Zo weet Schenk dat
Elsevier in een verhaal over de onderwereld de naam van de betreffende
vastgoedman schrapte. De hoofdredactie had de verslaggever gevraagd: “Is
zijn naam van belang voor dit verhaal? Niet echt? Hup eruit.” Want alle
media wisten inmiddels, zodra ze die naam noemden, zou er de volgende
dag een dagvaarding op de mat liggen. “Zo werkt zelfcensuur”, aldus
Schenk. Endstra werd overigens zelf geliquideerd voor de hogerberoepzaak
geopend was.

8.5.7 Afronding
Dit hoofdstuk heeft laten zien dat sinds medio jaren negentig politiek-juri-
dische uitleg van de beginselen van de pers- en informatievrijheid vaker in
het voordeel van afscherming, ten behoeve van de privacy of ‘het alge-
meen belang’, wordt uitgelegd. De politie- en justitieverslaggevers onder-
vinden hier de meeste last van.

Deze afscherming is slechts deels het gevolg van de inhoudelijke
tegenwind die ‘de media’ in hun algemeenheid steeds meer ondervinden,
onder andere vanuit de bevolking. En deze tegenwind wordt niet alleen
veroorzaakt door de bekende boze brievenschrijvers, zei NVJ-voorzitter
Kees Schaepman in zijn jaarrede op 3 mei 2004, de Internationale Dag van
de Persvrijheid, in Amsterdam ter gelegenheid van het symposium
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Persvrijheid bestaat (niet). “Kwalijker is dat ook gesprekken met ondernemers,
met opinieleiders, met ambtenaren en met bewindslieden steevast begin-
nen met een litanie over de lompheid van mijn vakgenoten, hun onzorg-
vuldigheid, hun sensatiezucht, hun oppervlakkigheid, zeg maar: hun alge-
hele incompetentie.” In 2002 en 2003 kwam de kritiek op de media van
twee kanten: van de aanhangers van Pim Fortuyn die de media vooringe-
nomenheid en zelfs demonisering verweten, en van de kant van progres-
sieve wetenschappers en (oud)bestuurders die hun pijlen vooral richtten
op de commercialisering en sensationalisering van de media. Soms voor-
zien van de onuitgesproken ondertoon dat die ontwikkelingen Fortuyn zo
groot hadden gemaakt.90

Toen in 2003 en 2004 ook het privéleven van bekende bestuurders als
Rob Oudkerk en een kandidaat-prinses, Mabel Wisse Smit, onderwerp
werden van grote mediaopwinding – met grote persoonlijke gevolgen
voor beiden – werd de kritiek dat journalisten alleen nog maar oog
hebben voor schandalen, tegenstellingen en negatieve interpretaties bijna
gemeengoed. Over de houding van de kranten in de kwestie-Oudkerk zei
een kwade Hans van Mierlo tegen Pieter Broertjes, hoofdredacteur van de
Volkskrant en tevens voorzitter van het Nederlands Genootschap van
Hoofdredacteuren: “Jullie zijn allemaal collaborateurs van het proces.
Niemand van de hoofdredacteuren houdt zijn rug recht, jij ook niet. De
media vissen allemaal in troebel water.”91

Dit troebele water wordt door sommige wetenschappers, zoals De
Vlaamse socioloog Mark Elchardus, ook wel “de dramademocratie”
genoemd. De media bepalen wie er op het toneel mag komen en waarover
ze op welke wijze mogen spreken. Zoals Docters van Leeuwen veel eerder
zei, spelen journalisten alle rollen tegelijk, die van speurder, aanklager,
rechter, commentator en politicus. Of de media werkelijk zo machtig zijn
als menigeen vreest, zullen we in de algemene slotconclusies bespreken.

Op het NVJ-symposium op 2 mei 2004 hekelde ook minister van
Justitie mr. J.P.H. Donner (CDA) de huidige mediapraktijken in felle
bewoordingen. Dat had hij eerder al gedaan over de tv-satire over leden
van het Koninklijk Huis. “We koesteren de vrije pers omdat deze bijdraagt
aan de vrijheid van burgers, aan een doeltreffend en democratisch functio-
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neren van de overheid en aan het algemeen belang.” Maar daar is in
Donners ogen door alle commercie, alle gossip, alle gepapagaai en regel-
rechte onwaarheden steeds minder sprake van. Door de grote versnelling
van het nieuws moeten journalisten als het ware wel ‘met voorkennis
handelen’, dus voorspellen wat er misschien zál gebeuren in plaats van
met harde feiten te komen over wat er ís gebeurd. En dan gaat er veel mis,
reputaties worden soms gebroken. “Gegeven die ‘macht’ is het enige wat
de bijzondere plaats van de pers en van de persvrijheid rechtvaardigt, de
betrouwbaarheid en integriteit van de pers”, aldus Donner.92

Donner gaf toe dat voorlichters de zaken kunnen beïnvloeden. “Maar
waaróm laten ze het niet aan de pers over? Omdat adequate weergave door
de media niet vanzelfsprekend is.” De minister wist: de wettelijk geregelde
persvrijheid verzet zich tegen overheidsingrijpen. “Bij iedere andere tak
van bedrijvigheid waarvan de producten zo belangrijk zijn voor de samen-
leving, en verlies van kwaliteit zo groot, zou de wetgever allang hebben
ingegrepen.” Hij sloot af met een oproep aan de media tot meer verant-
woordelijkheid. “Alleen dan behouden we een maatschappelijk fundament
voor persvrijheid. Die gaat niet verloren onder druk van externe bedrei-
ging, maar door gebrek aan interne kracht en weerstand; niet door gebrek
aan vrijheid, maar door te veel.”93

Deze rede leidde tot protest in menige krant. Ook van mensen die in
2002 en 2003 zelf hadden gepleit voor meer toezicht op ‘de media’, in de
vorm van bijvoorbeeld een Media Watch Institute. Belangrijk hier is dat deze
ministeriële houding er niet op wijst dat journalisten, zoals politieverslag-
gevers, in de komende tijd meer rugdekking zullen krijgen bij verzoeken
om informatie of medewerking van de kant van de afdelingen voorlich-
ting van de politie. Ook al betreuren diverse korpschefs en politievoorlich-
ters de inperking van hun mediavrijheid door de richtlijn van het OM
evenzeer als de journalistiek.

Het aantal voorlichters en communicatiemedewerkers bij de 26 Neder-
landse politiekorpsen is gestegen tot boven de 350. Deze groei komt over-
een met de enorme stijging van het aantal voorlichters en pr-medewerkers
bij andere instellingen, organisaties, partijen, bedrijven en overheden. Dit
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is een wereldwijde trend. In 1995 werd al gemeld dat er waarschijnlijk
meer persvoorlichters dan journalisten waren die zich met de overheid
bezighielden.94

In 2001 pleitte het rapport van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie,
onder leiding van PvdA’er Jacques Wallage ervoor om ruim 500 miljoen
gulden per jaar beschikbaar te stellen om de rechtstreekse communicatie
met de burger te vergroten. Het aandeel ‘proactief mediabeleid’ moest
worden opgevoerd, mede om ‘onjuiste berichtgeving’ in de media te
corrigeren.95 De Nederlandse Vereniging van Overheidscommunicatoren
(VVO) telde in 1972 119 leden, in 2003 ruim 1200. De VVO schat dat er
nu zo’n vijfduizend communicatieadviseurs bij de overheid werken, van
wie duizend bij de rijksoverheid en tweeduizend bij gemeenten. In heel
Nederland houden zich volgens sommige onderzoeken circa dertigdui-
zend mensen bezig met communicatie. Daar staan, volgens een schatting
van de NVJ, tussen de 12.000 en 14.000 journalisten tegenover.96

Hoeveel vaste en incidentele politieverslaggevers er precies tegenover
de ruim 350 politievoorlichters staan, is niet bekend. Wat er over hen uit
dit hoofdstuk wel duidelijk wordt, is het volgende. Er is veel gebrek aan
kennis bij de doorsnee journalist over politie- en justitiezaken.Veel jonge
verslaggevers willen ook liever ‘algemeen verslaggever’ worden – elke dag
wat anders – dan zich jarenlang vastbijten in politie of justitie. Diverse
hoofdredacteuren geven echter ook toe dat zij geen geld meer hebben om
specialisten in huis te hebben, “waar maar een keer per maand een pracht-
verhaal uit komt”. Dit verschijnsel doet zich vooral voor bij armlastige
regionale kranten, maar de armoede is intussen ook bij sommige lande-
lijke kranten toegeslagen. Bart Middelburg van Het Parool: “Ik heb geen
opvolger. En bij NRC Handelsblad is er ook geen echte opvolger van Marcel
Haenen.”97 Bij het Utrechts Nieuwsblad is evenmin een echte opvolger gevon-
den voor Taco Slagter.

En bij de omroepen, commerciële én publieke, worden de budgetten
per nieuwsitem almaar verder verlaagd. “Daar maak ik me meer zorgen
over dan over een gebrek aan journalistiek élan”, zegt Harm Taselaar van
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RTL Nieuws.98 De lagere budgetten betekenen dat tv-journalisten van
nieuws- en actualiteitenrubrieken in plaats van één of twee items per week
nu vier, vijf of zelfs zes items moeten ‘leveren’. Dan blijft er niet veel méér
tijd over dan ‘even een quootje halen’. Door de commercialisering worden
de contracten van nieuwe redacteuren bij televisie ook steeds kortstondi-
ger: van tien naar vijf maanden, zoals bij Nova. Deze ontwikkeling staat
continuïteit of opbouwen van kennis en contacten in de weg.

Evenwel zijn er overal in het land nog bevlogen en goede politiever-
slaggevers te vinden.Veel media snappen al enkele jaren dat er meer
aandacht aan politie en justitie moet worden geschonken. Op het punt
veiligheid worden verkiezingen immers gewonnen of verloren. Het gevolg
is echter dat steeds meer verslaggevers zich incidenteel met politiezaken of
justitie bezighouden. De échte politieverslaggevers, van wie er een aantal
zijn geïnterviewd, zijn in meerderheid van mening dat hun werk veel
moeilijker is geworden. Niet eens zozeer omdat de politievoorlichters hen
zo van harte tegenwerken. De goede, stevig en diplomatiek opererende
journalisten kunnen het vergaren van politienieuws nog steeds als ‘een
spel’ zien, net zoals de bevlogen en ervaren politievoorlichters het contact
met de media als ‘een spel’ zien. Maar ‘het spel’ wordt steeds harder
gespeeld. Onder de politieverslaggevers overheerst daarom de somberheid,
vooral over al die dichtgeslagen deuren. “Het leidt tot grotere oppervlak-
kigheid”, aldus Middelburg.99 Hans Moll zegt het nog sterker: “De journa-
listiek is kaltgestellt.”100

De vraag is hoe deze verschoven machtsverhouding ten nadele van de
journalistiek uitwerkt in de berichtgeving. Dat zullen we in het volgende
hoofdstuk zien, waar een inhoudsanalyse wordt besproken van alle berich-
ten over de politie over een jaar tijd in twee landelijke dagbladen.
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9.1 Inleiding

De bespreking in hoofdstuk 7 van de enquête onder politievoorlichters,
opgenomen in een bijlage, vormde een aanvulling op de kwalitatieve
rondgang langs een aantal personen die uit hoofde van hun functie een
goed beeld konden schetsen van de diverse opvattingen over de taken van
de politie in de samenleving. En die hun mening gaven over de hun
inziens beste wijze van voorlichting over de politie aan de media en het
bredere publiek. In aansluiting op de kwalitatieve rondgang langs journa-
listen die een beeld schetsten van hun werkwijze en opvattingen over de
voorlichtingsmethoden van politie (en OM), staat in dit hoofdstuk de
bespreking centraal van een kwantitatieve analyse van de feitelijke bericht-
geving in enkele kranten – De Telegraaf en NRC Handelsblad – over de politie.
Ook dit onderzoek is in een bijlage integraal opgenomen.

Laat er geen misverstand over bestaan: het beste zou zijn om álle
media in Nederland over een bepaalde periode te onderzoeken op hun
berichtgeving over de politie. Alleen zo is, vanzelfsprekend, een afdoende
beeld te schetsen van de totale berichtgeving over de politie. Met de keuze
voor twee dagbladen is een eenzijdig deel van de media bestudeerd. Zo
zijn radio en televisie (en Teletekst) bijvoorbeeld niet onderzocht, terwijl
deze toch ook ‘beeldbepalend’ kunnen zijn, en zeker bij nieuwsgolven
noodzakelijke schakels vormen in de opwaartse spiraalbeweging in de
totale publiciteit.

Hier staat tegenover dat uit eerdere onderzoeken blijkt dat bij het
proces van inter-media agenda setting in Nederland, de reguliere invloed van
het krantennieuws op de televisie groter is dan omgekeerd.1 Eenvoudig
gezegd: incidenten, ongelukken en rampen uitgezonderd, volgen radio en
televisie – zeker in de beschrijvende en commentariërende sfeer – het
nieuws dat het eerst in de krant wordt gemeld. Hierdoor kan worden
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aangenomen dat de berichtgeving op radio en televisie en kranten in
aanzienlijke mate gelijk zal zijn. Een tweede reden is dat de codering van
radio- en televisiebeelden nóg arbeidsintensiever is dan bij geschreven
media het geval is. Bij de laatste kan immers gebruik worden gemaakt van
elektronische bestanden en zoekfuncties, terwijl dit bij radio- en televisie-
beelden helaas nog niet of nauwelijks mogelijk is.

Om een ‘totaalbeeld’ te kunnen schetsen van hét imago van de politie
en de diverse korpsen afzonderlijk, in de media én de effecten ervan, zou
bovendien een zeer omvattend receptieonderzoek nodig zijn, van een
omvang en intensiteit die ver uitstijgen boven de gegevens in de gebruike-
lijke Politiemonitor of de, vaak zeer summiere en polyinterpretabele gegevens
die opiniepeilingen opleveren. Een onderzoek van dergelijke omvang zou
uniek zijn in Nederland. Binnen het kader van deze studie was er geen geld
en mankracht genoeg om een dergelijk omvattend onderzoek te doen.

Om toch kwantitatief en kwalitatief onderbouwde conclusies te
kunnen trekken over de berichtgeving over ‘de politie’, en ook onder-
bouwd conclusies te kunnen trekken over het imago van de politie en de
factoren die er mogelijk positief dan wel negatief op inwerken, hebben we
besloten een uitgebreide inhoudsanalyse te plegen van twee Nederlandse
kranten, dat wil zeggen van hun berichtgeving met betrekking tot de poli-
tie.

Het doel van dit onderzoek was een aanzet te geven tot het bepalen
van de contouren van de beeldvorming over de politie, zoals deze tot
stand wordt gebracht door enkele toonaangevende kranten. Hiertoe is niet
alleen bepaald of er een positief dan wel negatief beeld van de politie is
geschetst in de onderzoeksperiode van één jaar, maar is ook bekeken
welke politiekorpsen veelal in het nieuws zijn, welke soort onderwerpen
de meeste aandacht krijgen en wanneer dit het geval is. In een bijlage
wordt het gehele onderzoek, inclusief de opzet, werkwijze en verantwoor-
ding, weergegeven. Hieronder geven we de hoofdzaken weer, ook uitvoe-
rig omdat de uitkomsten in onze ogen veelzeggend zijn.

9.2 Opzet

9.2.1 Gekozen kranten
Zoals eerder vermeld, is er gekeken naar twee landelijke dagbladen, te weten
De Telegraaf en NRC Handelsblad. Met de keuze voor deze twee kranten is zowel
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een ochtend- als avondkrant bekeken. Daarnaast zijn het twee verschillende
soorten kranten: De Telegraaf is een zogenaamde ‘populaire massakrant’ en NRC
Handelsblad is een ‘kwaliteitskrant’, ook wel paper of record genoemd. Dit verschil
uit zich niet alleen in de opmaak van de krant, maar eveneens in de onder-
werpskeuze en het lezerspubliek. Door deze twee verschillende kranten te
bestuderen is er op deze vlakken een evenredige verspreiding, waardoor een
zo volledig mogelijk beeld kan worden bepaald.

De nadelen moeten hier al worden genoemd. Beide kranten zijn
landelijk, en worden in de Randstad gemaakt: De Telegraaf in Amsterdam en
NRC Handelsblad in Rotterdam. Bij de bespreking van de resultaten zullen we
hierop terugkomen.

9.2.2 Periode
De onderzochte artikelen zijn afkomstig uit de periode 1 augustus 2002 tot
en met 31 juli 2003.Voor deze periode is gekozen om de volgende redenen.
We wilden de opwindende periode in de politiek van eind 2001 tot zomer
2002 buiten beschouwing laten, omdat deze verkiezingstijd, met daarin de
moord op Pim Fortuyn, voor een te grote vertekening zou kunnen zorgen.
Veel interviews die in het kader van dit onderzoek zijn gehouden, vielen
goeddeels in deze periode, of vlak erna (tweede helft 2002 tot eind 2003).

Er vonden in de onderzoeksmaanden toch genoeg interessante gebeur-
tenissen plaats. Te denken valt aan de arrestaties van de Albert Heijn-mede-
werkers, maar ook de Tweede-Kamerverkiezingen in januari 2003 en de
discussie over de prestatiecontracten tussen de minister van Binnenlandse
Zaken en de politie, zodat het vermoeden gewettigd was dat deze hun
invloed konden hebben op de aard van de berichtgeving over zowel het
beleid als over incidenten.

9.2.3 Analyse
De archieven van De Telegraaf en NRC Handelsblad zijn beide digitaal beschik-
baar waardoor de relevante artikelen relatief eenvoudig gevonden kunnen
worden. Artikelen uit NRC Handelsblad zijn terug te vinden in de Krantenbank.
Dit is een digitale databank waarmee artikelen uit de PCM-kranten geraad-
pleegd kunnen worden. Deze databank is openbaar toegankelijk via biblio-
theken.2 De artikelen van De Telegraaf waren ten tijde van het onderzoek nog
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niet publiekelijk toegankelijk. Daarom is er gebruik gemaakt van het
systeem CAT-net, dat de documentatieafdeling van De Telegraaf hanteert. De
onderzoekers hebben hiervan gebruik mogen maken bij De Telegraaf zelf.

In beide databases zijn verschillende trefwoorden ingevoerd.
Documentalisten bij de kranten kennen deze trefwoorden toe aan alle arti-
kelen. Omdat de twee kranten niet dezelfde definities voor de trefwoorden
hanteren, is er bij beide kranten met verschillende trefwoorden gezocht.

Van de gevonden artikelen is vastgesteld of de politie een actieve rol
had en/of onderwerp van het artikel was. Als dit het geval was, dan zijn
deze opgenomen in de selectie artikelen die verder werden geanalyseerd.
Artikelen waarin de politie geen actieve rol heeft en/of geen onderwerp
van het artikel was, zijn niet geanalyseerd omdat deze niet beeldbepalend
worden geacht voor de politie. Op deze manier zijn er in eerste instantie
6.451 artikelen gevonden in beide databanken. Hiervan zijn er 1.475 als
relevant beschouwd. Deze artikelen zijn geanalyseerd en in dit onderzoek
opgenomen.

9.3 De resultaten

In deze paragraaf worden de uitkomsten van het onderzoek besproken. De
resultaten zullen per deelvraag behandeld worden, te beginnen met de
kwantitatieve elementen (aantal artikelen, rubrieken, soort artikelen). In de
paragraaf erna komen de kwalitatieve aspecten aan bod (onderwerpen,
informatiebronnen, en aard).

Naar aanleiding van deze resultaten zullen enkele vragen rijzen en
deze zullen daarna behandeld worden waarbij de uitkomsten van de
kwalitatieve en kwantitatieve analyse worden gekoppeld. De belangrijkste
resultaten in deze paragraaf worden ondersteund door tabellen en/of
grafieken. In de bijlagen zijn alle relevante tabellen per paragraaf en deel-
vraag opgenomen.

9.3.1 Kwantitatief

Hoeveel artikelen zijn er in de onderzochte periode – 1 augustus 2002 tot en met 31
juli 2003 – in de beide kranten verschenen waarin de politie een actieve rol vervulde of
waarin de politie onderwerp was? Hoe lang zijn deze artikelen?

deel IV De media en de politie

324 Politie en media



Het antwoord op het eerste deel van deze deelvraag is eenvoudig te geven.
In totaal zijn 1.475 artikelen gevonden, waarvan verreweg het grootste
deel afkomstig is van De Telegraaf, namelijk 1.031. NRC Handelsblad levert 444
artikelen. De artikelen in De Telegraaf zijn daarentegen een stuk korter. De
gemiddelde lengte bedraagt namelijk 217 woorden, terwijl dit gemiddelde
bij NRC Handelsblad een stuk hoger ligt, namelijk op 355 woorden. De
gemiddelde lengte van een artikel, bezien over het totaal aantal artikelen,
is 259 woorden.

In welke rubrieken staan de gevonden artikelen?

Zoals in de bijlage uitvoerig wordt vermeld, hebben beide kranten
verschillende rubrieken. Om een totaalbeeld te verkrijgen zijn bij De
Telegraaf zowel de ‘Metropool’-pagina’s (over Amsterdam en Rotterdam), als
ook de rubriek ‘Reportage’ bij binnenland gerekend. Bij NRC Handelsblad is
de sectie ‘Opinie’ in onderstaande tabel eveneens onder binnenland gere-
kend.
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Tabel 1 Overzicht aantallen artikelen en woorden per krant en totaal.

De Telegraaf NRC Handelsblad Totaal

Totaal aantal artikelen 1.031 444 1.475
Totaal aantal woorden 224.036 157.814 381.850

Gemiddeld aantal woorden per artikel 217 355 259

Tabel 2 Een schematisch overzicht van de verdeling van de aantallen artikelen over de rubrieken.

Rubriek Aantallen artikelen Percentage van het geheel

Voorpagina 88 6 %
Binnenland 1.354 92 %
Buitenland 3 0 %
Kunst 2 0 %
Sport 5 0 %
Economie 7 1 %
Zaterdagbijlagen 16 1 %

Totaal 1.475 100 %



Uit bovenstaande tabel blijkt dat verreweg de meeste artikelen die betrek-
king hebben op de politie, op de binnenlandpagina’s staan. Slechts een
klein deel, namelijk 6 procent van alle artikelen staat op de voorpagina.
Hierin is niet verdisconteerd dat de impact van een bericht op de voorpa-
gina, zeker als het de opening betreft, natuurlijk vele malen groter is dan
dit percentage suggereert.

Uitgesplitst naar De Telegraaf en NRC Handelsblad ziet de tabel er als volgt uit:

Uit deze tabel blijkt dat 50 van de 1.031 onderzochte artikelen uit De
Telegraaf op de voorpagina staan. Alhoewel dit percentueel niet erg veel is,
blijkt hier wel uit dat bijna elke week een artikel met betrekking tot de
politie op de voorpagina staat. Dit is enigszins opmerkelijk aangezien er
per dag slechts vijf tot zeven artikelen op de voorpagina staan.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat De Telegraaf niet alleen veel arti-
kelen met betrekking tot de politie plaatst, maar dat deze artikelen ook
regelmatig op een prominente plaats in de krant worden gezet.

Wat voor soort artikelen worden er geschreven over de Nederlandse politie?
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Tabel 3 De verdeling van de aantallen artikel over de rubrieken per onderzochte krant.

Rubriek Telegraaf-absoluut Telegraaf-relatief NRC-absoluut NRC-relatief

Voorpagina 50 5 % 38 9 %
Binnenland 626 62 % 347 79 %
Metropool-Amsterdam 190 18 % n.v.t. n.v.t.
Metropool-Rotterdam 138 13 % n.v.t. n.v.t.
Reportage 22 2 % n.v.t. n.v.t.
Buitenland 1 0 % 2 0 %
Opinie n.v.t. n.v.t. 31 7 %
Kunst 0 0 % 2 0 %
Sport 1 0 % 4 1 %
Economie 1 0 % 6 1 %
Zaterdagbijlage 2 0 % 14 3 %

Totaal 1.031 100 % 444 100 %



Uit deze tabel blijkt dat verreweg de meeste artikelen nieuwsberichten
zijn, namelijk 84 procent van alle berichten. Wel is een verschil te zien
tussen De Telegraaf en NRC Handelsblad. De Telegraaf besteedt namelijk meer
aandacht aan opinie (twaalf procent) dan NRC Handelsblad (acht procent).
De laatstgenoemde krant besteedt juist meer aandacht aan achtergronden
en interviews (acht procent) terwijl dit bij De Telegraaf nul procent is (inter-
views worden hier meer verwerkt in nieuwsberichten). Dit verschil is te
verklaren door te kijken naar de achtergrond van de krant. De Telegraaf is
een ‘populaire massakrant’ of, naar eigen zeggen, een ‘incidentenkrant’,
waar achtergronden en interviews minder in voorkomen, dan in een paper
of record of beleidskrant die NRC Handelsblad wil zijn.

9.3.2 Kwalitatief

Waar komt de informatie voor het artikel vandaan?

Bij elk artikel is gekeken naar de herkomst van de informatie. Dit is vastge-
steld door te kijken naar verwijzingen die in de tekst staan, zoals ‘volgens
de politiewoordvoerder’, ‘de advocaat verklaarde’, etc. In de meeste geval-
len was het duidelijk wie of wat de bron was. Wanneer dit niet het geval
was, is de variabele ‘onbekend’ toegekend. Wanneer meerdere bronnen
zijn gebruikt, dan is de variabele ‘allerlei’ toegekend. Onder ‘allerlei’ valt
ook nagenoeg altijd de politie als bron.
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Tabel 4 Een schematisch overzicht van de verdeling van de soorten artikelen verdeeld over de
twee onderzochte kranten en het totaal.

Artikel Telegraaf- Telegraaf- NRC- NRC- Totaal- Totaal-
absoluut relatief absoluut relatief absoluut relatief

Nieuws 877 86 % 373 83 % 1.250 84 %
Reportage 22 2 % 5 1 % 27 2 %
Achtergrond/analyse 3 0 % 25 6 % 28 2 %
Interview 1 0 % 9 2 % 10 1 %
Opinie-hoofdartikel 20 2 % 13 3 % 33 2 %
Opinie-artikel 0 0 % 12 3 % 12 1 %
Opinie-column 4 0 % 0 0 % 4 0 %
Opinie-brieven 104 10 % 7 2 % 111 8 %

Totaal 1.031 100 % 444 100 % 1.475 100 %



Bij een eerste blik op de percentages lijkt het erop dat de hoeveelheid arti-
kelen die de politie als bron hebben (28 procent) en de artikelen waarvan
de bron onbekend (27 procent) is, ongeveer gelijk zijn. Echter, wanneer
het percentage van de variabele ‘allerlei’ (14 procent) erbij wordt betrok-
ken – waarin ook altijd de politie voorkomt – dan is de conclusie dat de
politie met 42 procent de meest gebruikte bron is. Ook kunnen we niet
uitsluiten dat bij een deel van de categorie ‘onbekend’ de politie als bron
is gebruikt.

Schetsen de gevonden artikelen een positief, negatief of neutraal beeld van de
Nederlandse politie?

Zoals eerder vermeld, wordt voor het beantwoorden van deze deelvraag de
politie als uitgangspunt genomen. Ofwel, is een bericht voor de politie
positief, negatief of neutraal? 
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Tabel 5 Een schematisch overzicht van de verdeling van de bronnen. Wegens afrondingen komt
het totale percentage niet op precies honderd procent uit.

Rubriek Aantallen artikelen Percentage van het geheel

Politie 406 28 %
Onbekend 403 27 %
Allerlei 209 14 %
Niet relevant 150 10 %
Politiek 92 6 %
Wetenschap 53 4 %
Slachtoffer 38 3 %
Openbaar Ministerie (OM) 36 2 %
Belangengroepering 24 2 %
Justitie 19 1 %
Betrokkene 8 1 %
Familie/Nabestaanden slachtoffer 7 0 %
Media 7 0 %
Advocaat 6 0 %
Ambtenarij 6 0 %
Gerechtshof 6 0 %
Dader/Verdachte 2 0 %
Nationale ombudsman 2 0 %
Buitenlandse politie 1 0 %

Totaal 1.475 98 %



Voor de duidelijkheid volgen hier enkele voorbeelden van artikelen en hoe
deze beoordeeld zijn.

• Positief:
Drugsdealers aangehouden
De recherche van Amsterdam heeft vier personen van 37, 39, 44 en 49 jaar aangehouden in
verband met de handel in drugs. In totaal werd vier kilo cocaïne en een vuurwapen in beslag
genomen. Een verdachte had een rugzak met 73.000 Engelse ponden in bezit en kon dit geld
bij de politie inleveren. De hoofdverdachte van de drugshandel is een Engelsman die zich in
Nederland schuil hield voor de politie in zijn eigen land. Hij werd gezocht in verband met
een grote zaak.
(Bron: De Telegraaf, 8 oktober 2002)

Dit artikel is duidelijk positief voor de politie. De politie heeft immers
een aantal mensen (volgens dit bericht terecht) gearresteerd; en dat is
positief.

• Negatief:
Ombudsman: Haagse politie fout in pedo-zaak
De Haagse politie is door de Nationale Ombudsman op de vingers getikt vanwege de onfat-
soenlijke manier waarop agenten zich de afgelopen jaren hebben gedragen tegenover een man,
die door de buurt werd gezien als pedofiel. De man vluchtte drie jaar geleden met zijn gezin
halsoverkop uit de Haagse nieuwbouwwijk Ypenburg nadat buurtbewoners hem hadden
mishandeld en de ruiten van zijn woning hadden vernield. Zij hadden geruchten opgevangen
dat de man, die zelf vader is van twee kinderen, een eerder veroordeelde pedofiel zou zijn.Voor
zover bekend is de man, die tegenwoordig in het Groene Hart woont, echter nooit voor een
zedenmisdrijf veroordeeld.Volgens de Ombudsman is de hele kwestie te wijten aan een poli-
tieambtenaar, die tevens in de ouderraad van de plaatselijke basisschool zat. Deze politieman
zou in 1999 zijn boekje te buiten zijn gegaan.Toen vertelde hij aan de directeur van de
basisschool in de wijk dat ‘de integriteit van de man ten aanzien van kinderen in twijfel kon
worden getrokken’ en ‘dat hij iets te maken had met pedofilie’.
Bovendien weigerde de politie drie jaar lang aangiften van de mishandelde en bedreigde man
op te neme.
(Bron: De Telegraaf, 6 december 2002)

Dit soort artikelen zijn negatief gecodeerd. Alhoewel het een kort artikel
is, lijkt het duidelijk dat de desbetreffende agent buiten z’n boekje is
gegaan en dus is dit negatief voor de politie.
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• Neutraal:
Geen geld, geen auto
Een 32-jarige Duitser is in een woning aan de M.H.Trompweg in de Dordtse wijk
Wielwijk op gewelddadige wijze beroofd van enkele duizenden euro’s. De man dacht in de
Merwestad een auto op de kop te kunnen tikken, maar kreeg direct bij binnenkomst in de
woning een pistool tegen het hoofd gedrukt. Nadat hij zijn geld aan de drie mannen had
afgegeven, werd de Duitser meerdere malen met het wapen op zijn hoofd geslagen.Toen de
politie arriveerde, waren de daders al gevlogen. De onfortuinlijke oosterbuur moest zich door
ambulancepersoneel aan zijn hoofdwond laten behandelen.
(Bron: De Telegraaf, 3 juli 2003)

In tegenstelling tot de vorige twee artikelen is in dit artikel niet duide-
lijk iets over de politie te zeggen. Het feit dat de daders al weg waren
toen de politie arriveerde, wil nog niet zeggen dat de politie te laat was.
Stel dat dit wel het geval was geweest en hierover stond een citaat van
bijvoorbeeld het slachtoffer in de tekst, dan was het artikel negatief
gecodeerd. Echter, in dit geval is het neutraal gecodeerd.

Bij de hierboven gegeven voorbeelden is het erg duidelijk wat de aard van
het bericht is. Bij enkele berichten is dit niet zo, maar aan alle berichten is
een aard toegekend.
Bij de uitkomsten laten zowel De Telegraaf als NRC Handelsblad eenzelfde beeld
zien: ongeveer de helft van de artikelen is positief, ongeveer een kwart is
negatief en een kwart is neutraal. Hierdoor laten alle artikelen gezamenlijk
ongeveer hetzelfde beeld zien.
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Grafiek 1 Een taartdiagram met de verdeling van de aard van alle berichten.



Hoe is de verdeling van de media-aandacht over de verschillende politiekorpsen?

Over welk politiekorps wordt het meeste bericht? Zoals onderstaande
grafiek laat zien, besteedt De Telegraaf verreweg de meeste aandacht aan het
korps Amsterdam-Amstelland. Bij NRC Handelsblad is dit een goede tweede.
De Nederlandse politie als geheel krijgt bij deze krant de meeste aandacht.

Overigens moet met betrekking tot De Telegraaf rekening worden gehou-
den met het feit dat zij twee secties hebben, die enkel aandacht besteden
aan respectievelijk Rotterdam en Amsterdam (Metropool-Rotterdam en
Metropool-Amsterdam). Hierdoor ligt de berichtgeving omtrent deze
regio’s enigszins hoger. Deze kanttekening heeft voor de conclusies van dit
onderzoek geen invloed, omdat hier wordt gekeken naar de berichtgeving
in het algemeen. Bij een eventueel receptie-onderzoek zou dit wel moeten
worden meegewogen.
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Grafiek 2 De aantallen artikelen per politiekorps en per krant. In de bijlage is een uitgebreide tabel
opgenomen waarin de aantallen artikelen per korps staan weergegeven.



Uit de laatste kolom van bovenstaande grafiek blijkt dat de meeste
aandacht van alle artikelen naar de Nederlandse politie in haar geheel gaat.
Dit zijn voornamelijk artikelen die betrekking hebben op toekomstig
beleid of niet betrekking hebben op een specifiek politiekorps. De geana-
lyseerde artikelen van NRC Handelsblad vallen voornamelijk in deze categorie.
Dit zal waarschijnlijk wederom te maken met het soort krant. Een kader-
krant/paper of record besteedt namelijk meer aandacht aan politiek en beleid
dan een populaire ‘incidentenkrant’ zoals De Telegraaf.

Wanneer enkel naar de politiekorpsen wordt gekeken, dan blijkt dat
Amsterdam-Amstelland met 19 procent van alle artikelen verreweg het
meeste in het nieuws is. Het verschil met de andere politiekorpsen is erg
groot en daarom is het interessant om dieper op dit korps in te gaan. Hoe
is bijvoorbeeld de aard van de berichtgeving over dit korps in verhouding
tot andere korpsen? En waar komt de informatie vandaan voor deze grote
hoeveelheid berichten? Deze vragen komen in de volgende paragraaf aan
de orde.

Welke onderwerpen m.b.t. de Nederlandse politie krijgen de meeste aandacht?

Om deze deelvraag te beantwoorden zijn er vooraf een groot aantal
beleidsmatig hot items en incident-hot items geformuleerd. De laatste soort
heeft betrekking op gebeurtenissen die een lange nasleep hebben of later
terugkomen. De beleids-hot items gaan over algemenere zaken, die veelal
betrekking hebben op het beleid van de politie of de politiek.Voor een
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Geen hot item
57%

Beleids-hot item
21%

Incident-hot item
22%

Grafiek 3 Van de 1041 artikelen bevatten 663 geen hot item en 184 een ‘beleidsmatig hot-item’ en
194 een ‘incident-hot item’.



uitgebreidere beschrijving van alle hot-items, verwijzen wij wederom naar
de bijlage.

Uit bovenstaand taartdiagram blijkt dat 43 procent van de artikelen
betrekking heeft op een hot item en dat 57 procent van de artikelen geen hot
item bevat. De verdeling tussen beleidsmatige en incident-hot items is prak-
tisch gelijk.

In de onderstaande tabel staat de verdeling tussen de verschillende hot
items.

Zoals voorgaande tabel laat zien, is het belangrijkste hot item ‘fouten poli-
tie’. Zestien procent van de artikelen die een hot item hebben, hebben
betrekking op dit onderwerp. Met twaalf procent komt ‘organisatie politie’
als tweede en met tien procent is ‘prioriteitsstelling’ het derde meest
behandelde item.
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Tabel 6 De verdeling van de hot items over de artikelen.

Hot item Aantallen Percentueel

Incident-hot items:
Fouten politie 101 16 %
Drugs 55 9 %
Aanhoudingen 
winkelpersoneel 32 5 %

Preventief fouilleren 28 4 %
Illegalen 22 3 %
Zaak-Pieper 17 3 %
Verkeerscontroles 15 2 %
Neerschieten 
verdachte 14 2 %

Zaak-Venlo 10 2 %
Invallen 
woonwagenkampen 9 1 %

Etnische spanningen 7 1 %
4 mei-verstoringen 6 1 %
Bedreigingen 
openbare figuren 5 1 %

Kogelbrieven 3 0 %

Hot item Aantallen Percentueel

Beleidsmatig-hot 
items:

Organisatie politie 79 12 %
Prioriteitsstelling 65 10 %
Opsporings-
methoden 28 4 %

Prestatiecontracten 22 3 %
Criminaliteitscijfers 17 3 %
Opsporings-
percentage 16 3 %

Kabinetsbeleid 14 2 %
Extra agenten 12 2 %
Terrorisme 11 2 %
Bereikbaarheid 10 2 %
C 2000 10 2 %
Draaideurcriminelen/
Veelplegers 10 2 %

Cameratoezicht 8 1 %
Cellentekort 6 1 %
Zichtbaarheid 4 1 %

Totaal 636 100 %



Opvallend aan deze drie hot items is dat zij een negatieve klank hebben
en dit klopt ook wanneer naar de aard van berichten van deze hot items
wordt gekeken.

Kortom, de berichten die de belangrijkste hot items bevatten, zijn groten-
deels negatief

9.4 Koppeling van de uitkomsten

Bij enkele van de hiervoor behandelde resultaten zijn vragen gerezen,
welke nu zullen worden behandeld. Allereerst zullen de onderwerpen van
de nieuwsberichten en die van ingezonden brieven worden vergeleken.
Vervolgens komen de aard en bron van de berichtgeving die betrekking
hebben op de politiekorpsen ter sprake. Afsluitend zal dieper worden inge-
gaan op het hot item ‘fouten politie’ en het verloop van de aard van de
berichtgeving over de onderzochte periode.

9.4.1 Onderwerpen nieuwsartikelen versus ingezonden brieven
Vermeld is dat zowel De Telegraaf als NRC Handelsblad voornamelijk nieuwsbe-
richten over de politie plaatste. Eveneens kwam uit bovenstaande naar
voren dat de helft van alle artikelen een hot item bevatte en van deze artike-
len was vervolgens het vaakst besproken hot item ‘fouten politie’. Hieruit
blijkt dus dat het grootste deel van de berichtgeving over fouten van de
politie gaat. Het is echter interessant om ook te bekijken waar de ingezon-
den brieven over gaan. Zijn de lezers van de kranten ook voornamelijk
bezig met fouten van de politie of vinden ze andere onderwerpen belang-
rijker? Hieraan kan ook de aard van de berichtgeving gekoppeld worden.
Immers, de helft van alle berichtgeving is positief. Maar zijn de brieven-
schrijvers ook zo positief?
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Tabel 7 De aard van de drie belangrijkste hot items.

Fouten politie Organisatie politie Prioriteitsstelling

Totaal Percentueel Totaal Percentueel Totaal Percentueel

Negatief 92 93 % 43 56 % 38 60 %
Positief 3 3 % 19 25 % 15 24 %
Neutraal 4 4 % 15 19 % 10 16 %



Om deze vraag te beantwoorden zijn de artikelen die bij De Telegraaf
gecodeerd zijn met ‘opinie-brieven’ en bij NRC Handelsblad met ‘opinie-arti-
kel’ geanalyseerd. Dit zijn immers de ingezonden brieven en/of artikelen.
Hieruit bleek dat van de 123 ingezonden brieven, 76 negatief is voor de
politie is en slechts negen positief.

De ingezonden brieven zijn dus merendeels negatief gestemd. Dit is
een omgekeerd beeld met dat van de totale berichtgeving. Hier zagen we
namelijk dat de helft positief was.

Bij de onderwerpsverdeling zien we eveneens een verschil. Eerder bleek
dat het belangrijkste hot item bij de totale berichtgeving ‘fouten politie’ is.
In de eerste tabel van bijlage III in de integrale weergave van het onder-
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Tabel 8 De verdeling van de aard van de ingezonden brieven per krant en in totaal.

Aard Telegraaf NRC Handelsblad Totaal

Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief

Positief 11 10,5 % 0 0 % 11 9 %
Negatief 82 79 % 12 63 % 94 76 %
Neutraal 11 10,5 % 7 37 % 18 15 %

Totaal 104 100,0 % 19 100 % 123 100 %

Aard totale berichtgeving

Neutraal 

28%

Positief 

48%

Negatief 

24%

Aard ingezonden brieven

Neutraal 

15%

Negatief 

76%

Positief

9%

Grafiek 4 De linker diagram laat de verdeling van de aard van de berichten zien over alle artikelen.
De rechter diagram toont de aard van de berichten van de ingezonden brieven in beide
kranten. 



zoek achterin dit boek is af te lezen dat bij de ingezonden brieven slechts
één brief betrekking heeft op dit hot item.

Het belangrijkste hot item voor brievenschrijvers is juist ‘prioriteitsstel-
ling’ (28 procent), gevolgd door ‘verkeerscontroles’ (15 procent) en
‘aanhoudingen winkelpersoneel’ (18 procent). Alhoewel de laatste twee
onderwerpen incident-hot items zijn, zijn het illustraties van de prioriteits-
stelling van de politie. Blijkbaar maken de schrijvers van de gepubliceerde
brieven zich dus voornamelijk druk om de prioriteitsstelling. Dit verklaart
eveneens waarom het grootste deel van de ingezonden brieven negatief is.
In het vorige hoofdstuk zagen we immers dat artikelen met het onderwerp
‘prioriteitsstelling’ voornamelijk negatief zijn.

9.4.2 Aard en bron berichtgeving politiekorpsen
We hebben al gezien dat het politiekorps Amsterdam-Amstelland het vaak-
ste voorkomt in de selectie geanalyseerde artikelen. En alhoewel de helft
van alle artikelen positief is voor de politie, bleek uit het voorbeeld van de
ingezonden brieven dat deze artikelen niet allemaal positief hoeven te zijn.
Het is daarom interessant om te kijken naar de aard van de berichtgeving
over de afzonderlijke politiekorpsen.
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Grafiek 5 De percentuele verdeling van de aard van de berichtgeving per politiekorps.



Uit bovenstaande grafiek blijkt dat op een enkel korps na de berichtgeving
voor alle korpsen voor het grootste deel positief is. De korpsen die onder
het gemiddelde van 48 procent positieve berichten scoren (Drenthe,
Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden en Twente) zijn de korpsen waar ook
relatief weinig artikelen over zijn verschenen. Het beeld van deze korpsen
is dus niet volledig betrouwbaar. Dit geldt ook voor de KLPD die juist erg
positief scoort.

Het is opvallend dat drie grote politiekorpsen, namelijk Amsterdam-
Amstelland (53 procent positief), Rotterdam-Rijnmond (60 procent posi-
tief) en Utrecht (62 procent) alle boven het gemiddelde van 48 procent
positieve berichtgeving scoren. Hiervoor kunnen veel redenen worden
aangegeven, maar hier is het interessant om te kijken naar de bron van de
artikelen die betrekking heeft op deze drie politiekorpsen. Zodoende
kunnen we kijken of het mogelijk is om een antwoord te geven op de
vraag:

Is er een causaal verband tussen de bron en de aard van de berichtgeving?

Uit de gegevens van bovenstaande tabel blijkt dat de informatie voor
artikelen met betrekking tot de regio Rotterdam-Rijnmond voor 45
procent afkomstig is van de politie (29 procent polite + 16 procent
allerlei). Voor Amsterdam-Amstelland blijkt dat dit zelfs 52 procent is
(39 procent + 14 procent allerlei). Hieruit zou geconcludeerd kunnen
worden dat wanneer de politie maar vaak genoeg als bron optreedt, er
vanzelf een positief beeld onstaat. Dit kan helaas niet zonder meer
gesteld worden.

Bij het korps Utrecht zien we namelijk een andere ontwikkeling. Bij
dit korps komt de informatie in slechts 17 procent van de berichten over
dit korps aantoonbaar bij de politie zelf vandaan.Van 65 procent van de
berichten is onbekend wie of wat de bron is. Dit percentage ‘onbekende
bron’ is een stuk hoger dan het algemene percentage van 27 procent. Het
is moeilijk om binnen dit onderzoek een verklaring voor dit verschil te
geven. Uit het vorige hoofdstuk is duidelijk gebleken dat het korps Utrecht
een ander communicatiebeleid hanteert dan de korpsen Rotterdam-
Rijnmond en Amsterdam-Amstelland. Maar zonder nader onderzoek is er
geen direct causaal verband te leggen tussen het optreden van de politie
als bron en de aard van de berichtgeving.
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9.4.3 Fouten politie
Van alle artikelen over de politie is aan 43 procent van de artikelen een hot
item toegekend, waarvan het onderwerp ‘fouten politie’ het vaakst voor-
komt. Omdat dit hot item een negatieve connotatie heeft, gaan we er dieper
op in.

In totaal zijn er 101 artikelen die betrekking hebben op dit onder-
werp. Dat is een relatief groot aantal en daarom kijken we nu naar de
lengte van deze artikelen. Wanneer het gemiddelde van het aantal woorden
van al deze artikelen wordt berekend, blijken dit 294 woorden te zijn. Dit
is boven het gemiddelde van 259 woorden per artikel, zoals dit bij deel-
vraag I is behandeld. Wanneer nauwkeuriger naar de selectie artikelen met
het hot item ‘fouten politie’ wordt gekeken, blijkt dat er zes zeer lange

deel IV De media en de politie

338 Politie en media

Tabel 9 De absolute en relatieve verdeling van de bronnen voor alle artikelen die betrekking
hebben op de politiekorpsen Utrecht, Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond

Utrecht Amsterdam-Amstelland Rotterdam-Rijnmond

Bron Totaal Relatief Totaal Relatief Totaal Relatief

Advocaat 2 3 % 2 1 % 1 1 %
Allerlei 6 9 % 41 14 % 21 16 %
Ambtenarij 0 0 % 2 1 % 1 1 %
Belangengroepering 0 0 % 6 2 % 1 1 %
Betrokkene 0 0 % 1 0 % 4 3 %
Buitenlandse politie 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Dader / Verdachte 0 0 % 1 0 % 0 0 %
Familie / Nabestaanden 
slachtoffer 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Gerechtshof 0 0 % 2 1 % 0 0 %
Justitie 0 0 % 1 0 % 4 3 %
Media 0 0 % 1 0 % 0 0 %
Nationale Ombudsman 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Niet relevant 2 3 % 34 12 % 3 2 %
Openbaar Ministerie 
(OM) 1 2 % 4 1 % 5 4 %

Onbekend 42 65 % 62 22 % 42 32 %
Politie 11 17 % 112 39 % 38 29 %
Politiek 0 0 % 11 4 % 8 6 %
Slachtoffer 1 2 % 3 1 % 3 2 %
Wetenschap 0 0 % 5 2 % 1 1 %

Totaal 65 101 % 288 100 % 132 101 %



reportage-artikelen in De Telegraaf hebben gestaan. Slechts een klein deel van
deze lange artikelen heeft betrekking op dit hot item. Wanneer deze zes arti-
kelen buiten beschouwing worden gelaten, ligt het gemiddeld aantal
woorden een stuk lager, op namelijk 204 woorden. Dit is circa 20 procent
lager dan het gemiddeld aantal woorden van 259.

Wanneer de artikelen met het onderwerp ‘fouten politie’ nader
worden bekeken, valt op dat vooral de berichten over geschorste agenten
bijzonder kort zijn. Zo plaatst De Telegraaf op 23 augustus 2002 een artikel
van slechts 103 woorden over een agent die zeven pistolen uit een politie-
bureau zou hebben gestolen. Maar ook het artikel 15 agenten geschorst in NRC
Handelsblad van 6 juni 2003 telt slechts 145 woorden. Elke maand staat er
wel een artikel over geschorste agenten of andere fouten van de politie in
beide onderzochte kranten. Het is daarom des te opmerkelijker dat deze
artikelen meestal niet langer zijn dan 120 woorden; ver beneden het
gemiddelde van 259 woorden per artikel.

Kortom, alhoewel de onderzochte kranten de meeste aandacht beste-
den aan artikelen met het onderwerp ‘fouten politie’, is de lengte van deze
artikelen een stuk korter dan de overige artikelen.

9.4.4 Verloop aard berichtgeving
Zoals we zagen is ongeveer de helft van alle gevonden artikelen positief
voor de politie. Dit is gemeten over de totale onderzoeksperiode. Gekeken
naar de aard van de drie meest voorkomende hot items bleek dat deze voor-
namelijk negatief waren. Daarom is het interessant om te bezien hoe het
verloop van de aard van de berichtgeving was gedurende de onderzoeks-
periode. Op deze manier kan bepaald worden of de (veelal negatieve hot
items) invloed hebben op de aard van de berichtgeving per maand.

In de op de volgende pagina staande grafiek is de aard van alle berichten
afgezet tegen de bestudeerde maanden. Zodoende wordt het verloop van
de aard van alle berichtgeving zichtbaar.

Uit deze grafiek is een aantal interessante observaties te halen. Allereerst
blijken er in augustus 2002 meer negatieve berichten over de politie te zijn
gepubliceerd dan positieve artikelen (A). Dit kunnen we verklaren door te
kijken naar de gebeurtenissen in deze maand. Allereerst werden toen twee
medewerkers van een Albert Heijn-filiaal gearresteerd wegens (te) hardhan-
dig optreden tegen een winkeldief. Als reactie daarop verschenen enkele
ingezonden brieven die het optreden van de politie veroordeelden. Eveneens
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zijn er die maand veel berichten over fouten van politieagenten. Zo staat er
op 16 augustus 2002 in NRC Handelsblad een bericht over een aangifte van
mishandeling tegen agenten. En kopt De Telegraaf op 31 augustus 2002 dat
een hoofdagent is aangehouden na diefstal. Deze incident-hot items zorgen
ervoor dat er meer negatieve berichten zijn dan positieve.

Een tweede observatie uit de grafiek is dat de meeste berichten in
januari 2003 neutraal van aard zijn (B). Dit heeft ons inziens te maken
met de destijds gevoerde discussie over prestatiecontracten, die vooral in
die maand speelde vanwege de Tweede-Kamerverkiezingen. Hierdoor zijn
er veel berichten gepubliceerd over (toekomstig) beleid van de politiek
met betrekking tot de politie en deze berichten zijn neutraal gecodeerd
door de onderzoekers.

Erg opvallend in de grafiek is de daling van het totale aantal artikelen
in april 2003. De lijnen in de grafiek van zowel de positieve, negatieve als
ook de neutrale berichten laten alle drie een neergaande beweging zien
(C). Dit is waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat de oorlog van de
Verenigde Staten en Groot-Brittannië tegen Irak toen begon.
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De laatste opmerking over de grafiek heeft betrekking op juni 2003. In
die maand daalt het aantal positieve artikelen ten opzichte van de maand
daarvoor en stijgt het aantal negatieve artikelen (D). Dit is wederom te
verklaren door te kijken naar de hot items. In die maand werden wederom
twee Albert Heijn-medewerkers gearresteerd wegens het molesteren van
een winkeldief. Dit leidde opnieuw tot veel negatieve reacties van lezers
die hun afkeur over het optreden van de politie uitten door middel van
ingezonden brieven. Maar ook viel in juni een man het landelijk bekende
echtpaar Pieper aan. Roel Pieper was zeer boos op de politie omdat de
man de familie al vaker had lastig gevallen. Aangifte bij de politie had
volgens Pieper echter niets uitgehaald. Dit incident leidde eveneens tot een
groot aantal negatieve berichten over de politie. Het is opmerkelijk dat, net
als in augustus 2002, twee incident-hot items zorgen voor een forse
toename van het aantal negatieve berichten.

Samenvattend 
Het lijkt erop dat de twee kranten in het algemeen een positief beeld
vormen van de politie. Echter, wanneer er sprake is van incidenten (zoals
de aanhoudingen van winkelpersoneel en de aanval op Roel Pieper en zijn
vrouw) dan stijgt het aantal negatieve berichten sterk.

Voor een eventueel vervolgonderzoek is het interessant om te bekijken
hoe dit positieve beeld van de politie tot stand komt. Dit onderzoek is niet
toereikend genoeg om hier een afdoende wetenschappelijk antwoord op
te geven. Wel bleek uit de analyse van de artikelen over de korpsen
Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland dat hier meer dan
gemiddeld positief over werd bericht en dat vaker dan normaal de politie
de bron is van artikelen over deze politiekorpsen. Het onderzoek reikt niet
ver genoeg om te stellen dat wanneer de politie vaker als informatiebron
optreedt, er positiever over de politie wordt bericht. Helaas zijn er in dit
onderzoek niet genoeg gegevens voor handen om deze veronderstelling te
toetsen. Daarbij wordt ook aan de menselijke factor van de journalist
tekort gedaan. Desalniettemin zou het interessant zijn om bij verder
onderzoek hier dieper op in te gaan.

Voor de gehele rapportage, inclusief de definities van artikelen, rubrie-
ken, bronnen en onderwerpen, en bijbehorende tabellen verwijzen we
naar de bijlage.
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9.5 Samenvatting en conclusies

Door middel van een analyse van 1.475 krantenartikelen uit De Telegraaf en
NRC Handelsblad is getracht meer inzicht te krijgen in de aard en het verloop
van de beeldvorming over de Nederlandse politie. Aan alle artikelen zijn
zowel vooraf geformuleerde vorm- (woorden, rubriek, soort artikel) en
inhoudsvariabelen (bron, aard, politiekorps, hot item) toegekend. Door
middel van een statistisch programma konden alle variabelen aan elkaar
gekoppeld worden om op deze manier een antwoord te formuleren op de
vraag:

Hoe is de beeldvorming over de Nederlandse politie in de geschreven media tussen 1
augustus 2002 en 31 juli 2003?

De resultaten op een rij:

1. In bijna de helft van alle geanalyseerde artikelen wordt positief geschre-
ven over de politie. Ongeveer een kwart is negatief en een kwart is
neutraal. Het grootste deel van de artikelen is dus positief.

2. Echter, wanneer incidenten zich voordoen (zoals de arrestaties van de
twee Albert Heijn-medewerkers en de aanval op Roel Pieper en zijn
echtgenote), dan neemt de negatieve berichtgeving over de politie sterk
toe.

3. In de kranten komen onderwerpen met betrekking tot fouten van de
politie het meeste voor. Het is echter opmerkelijk dat de hierover gepu-
bliceerde artikelen een stuk korter zijn dan de overige artikelen.

4. In tegenstelling tot de makers van de kranten, is bij de schrijvers van de
afgedrukte ingezonden brieven het onderwerp ‘prioriteitsstelling’ het
belangrijkste. Het grootste deel van de brievenschrijvers is op dit punt
negatief over de politie.

5. De belangrijkste bron voor artikelen over de politie is de politie zelf.
6. Wegens te weinig gegevens kan er binnen dit onderzoek geen verband

aangetoond worden tussen de bron en de aard van de berichtgeving.
7. De politieregio met verreweg de meeste media-aandacht is Amsterdam-

Amstelland. Over dit korps worden meer dan twee maal zoveel artikelen
geschreven als over het tweede korps: Rotterdam-Rijnmond. Als derde
volgt het korps Haaglanden. Over deze drie korpsen wordt overwegend
positief bericht.
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8. De vier korpsen waar het minste over wordt bericht, zijn KLPD,
Friesland, Zeeland en Gelderland-Zuid.

9. Verreweg de meeste artikelen in beide onderzochte kranten staan op de
binnenlandpagina’s. De Telegraaf plaatst desondanks ongeveer één keer per
week een artikel op de voorpagina.

Gekoppeld aan het vorige hoofdstuk kan de slotconclusie over beide
hoofdstukken echter niet anders dan onmiskenbaar zijn: door de bank
genomen krijgt de politie een goede pers. De oorzaken hiervan liggen bij
zowel de politie als bij de krantenredacties (of breder: de hele media). De
voorlichting van de politie is geprofessionaliseerd, waarbij opvalt dat de
voorlichtingstechnieken die de korpsen in Amsterdam-Amstelland en
Rotterdam hanteren, effectief blijken te zijn.

De redacties van de meeste media zijn óf niet meer opgewassen tegen
de voorlichtingsapparaten van de politiekorpsen óf hebben de afgelopen
jaren hun voorheen overwegend kritische houding verruild voor een
‘positievere grondhouding’ tegenover het werk van de politie. Het meest
voor de hand ligt het vermoeden dat beide oorzaken een rol spelen.
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10.1 De mediamaatschappij

Spectaculair, zo niet revolutionair, is het medialandschap in Nederland in de
afgelopen vijftien jaar veranderd. De eerste revolutie werd gevormd door de
doorbraak (vanaf 1989) van commerciële radio- en tv-zenders, landelijk,
regionaal en lokaal.Tot die tijd waren er twee landelijke publieke tv-netten
en speelden regionale en lokale zenders slechts een marginale rol.Vijf jaar
later waren er zeven landelijke stations en tientallen regionale en lokale
zenders. Ook de verhouding tussen de audiovisuele media en de geschreven
pers veranderde, in kwantitatief opzicht: in die van een audiovisuele meer-
derheid versus een krimpende minderheid van de geschreven pers.

In de tweede helft van de jaren negentig zorgde de komst van internet
voor een revolutie die het wezenlijke kenmerk van alle bestaande media
tot dan toe op zijn kop zette: van top-down naar interactief en bottom-up.
Iedere burger kon nu zijn berichten, meningen en beelden naar iedereen
sturen. Deze technologie zorgde voor een empowerment – een toenemende
zelfredzaamheid maar ook een groeiend machtsgevoel – van de burgers
ten opzichte van elkaar, en iedere instantie die macht over hen uitoefent:
overheden, bedrijven, instellingen én de media. De traditionele hiërarchie
in de sociale en politieke relaties werd hierdoor aangetast. De mobiele
telefoon, met sms en fotofunctie, vervolmaakte deze revolutionaire
communicatieve verzelfstandiging en mobilisering van de burger.

Een derde, kleinere revolutie in het medialandschap volgde eind jaren
negentig met de komst van twee gratis kranten, Metro en Spits, die tezamen
intussen een bijna even grote oplage hebben als de verzamelde landelijke
kwaliteitskranten van PCM. Naast de langetermijntrend van de ontlezing,
de komst van internet en de ‘verhuizing’ van advertenties naar radio en
televisie, hebben deze gratis kranten de positie van veel kranten, vooral de
regionale, zo onder druk gezet dat 2003 door de voorzitter van het
Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren tot een ‘rampjaar’ werd
uitgeroepen.1

Slotbeschouwing

347Politiewetenschap nr. 21

10

1 Broertjes (2004).



Er is een definitieve verschuiving opgetreden van het gedrukte woord
naar het beeld en het gesproken woord op radio en tv.Wat het geschreven
woord betreft, dat is niet verdwenen, integendeel, maar moet voor steeds
meer mensen wel gratis toegankelijk zijn. Op Teletekst, in de ‘treinkranten’
of op internet. Die tendens heeft minder met gebrek aan geld te maken dan
met de houding ‘gratis of status’. Immers, het geld dat de doorsnee burger
uitgeeft aan de nieuwste audiovisuele mediasnufjes – breedbeeldtelevisie,
mp3-speler, mobiele telefoon – is een veelvoud van de kosten van een krant.

10.2 Publieke opinie en ‘incidentalisme’

Mediamacht hebben we eerder in dit boek gedefinieerd als de mate
waarin mensen of groepen de inhoud van de mediaboodschappen kunnen
beïnvloeden ten gunste van hun belangen. De genoemde revolutionaire
veranderingen – versnelling, interactiviteit en suprematie van ‘het beeld’ –
heeft de relatie tussen de overheden en ‘de journalistiek’ fundamenteel
veranderd. Ogenschijnlijk alleen ten nadele van ‘de journalistiek’ en ten
voordele van ‘de overheden’, zoals de politie, maar ook met grote nadelen
voor alle gezagsdragers. Want tegenover een structurele dominantie van de
overheden bij de verstrekking van nieuws aan de media, staat de suprema-
tie van vooral de audiovisuele media in het vormen van ‘de publieke
opinie’ over die nieuwsberichten. Zeker bij incidenten. De commercialise-
ring en de moordende concurrentie tussen alle media hebben bij de
nieuwsredacties tot een permanente angst geleid ‘te laat’ te zijn. Deze
angst heeft de kans op het ontstaan van hypes enorm vergroot.

Maar deze ontwikkeling is ook een reactie op de grote mate van
professionalisering van zowel de overheidsvoorlichting als de nieuwsme-
dia. Bij de eerste moeten we onder professionalisering vooral verstaan een
ontwikkeling naar een routinematig verstrekken van hoogwaardige, jour-
nalistiek getinte nieuwsberichten aan de nieuwsmedia, en de grote mate
van kennis over de eigenschappen van de media, die in staat stelt zeer
doelgericht en precies de gewenste berichten in de juiste formats ‘te plug-
gen’. Bij de nieuwsmedia moeten we onder professionalisering vooral
verstaan de, door concurrentie én verminderende budgetten voortgedre-
ven, neiging tot het routinematig verstrekken van nieuws. Dit gaat ten
koste van de kritische zin bij het beoordelen ervan, en de drang om zelf
aan check en dubbel check of eigen onderzoek te doen.
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Het ‘incidentalisme’ in zowel de media als in de politiek kunnen we als
een reactie zien op deze bureaucratisering van de nieuwsvoorziening, en
op de sterk afgenomen macht van journalisten (en politici) om exclusief
verantwoordelijk te zijn voor de top-down nieuwsvoorziening, de achtergron-
den en analyses ervan en de opinies erover. De toegenomen afhankelijkheid
van bronnen en het toegenomen routinekarakter van de nieuwsvoorziening
lijken het zelfbeeld van journalisten als autonoom en onafhankelijk hande-
lende ‘makelaars’ tussen gebeurtenis en publiek ernstig te hebben aangetast.

Deze verminderde macht kan op twee manieren gecompenseerd
worden: bij incidenten en bij de kleuring van het nieuws in alle format-
soorten in krant, op radio en tv, die zich niet tot taak hebben gesteld het
feitelijke nieuws zo objectief mogelijk weer te geven. Gekleurde menings-
vorming speelt zich af in columns, actualiteitenrubrieken en de talkshows
die zich – niet toevallig dus – in dezelfde achterliggende vijftien jaar als
een konijnenplaag over het Nederlandse medialandschap hebben verme-
nigvuldigd.

Bij incidenten en calamiteiten is de machtsverhouding tussen overheid
en media in één klap geheel omgedraaid. De overheidsfunctionarissen en 
-voorlichters zijn niet langer de superieure marionettenspelers die zij in
de dagelijkse praktijk zijn geworden, maar zijn dan de aangeklaagden die
rekenschap moeten afleggen voor hun aandeel in het incident of de ramp.
Zij moeten halsoverkop proberen hun legitimiteit te herstellen. De grote
voorliefde van de media voor dit soort voorvallen lijkt deels te verklaren
met het psychologische mechanisme van noodzakelijk herstel van zelfres-
pect, dat het knagende gevoel gereduceerd te zijn tot his master’s voice moet
wegnemen. Naast de technologische en commerciële revoluties in het
medialandschap mogen we daarom de psychologische en politieke veran-
deringen in de relatie tussen overheid en haar voorlichters en de journa-
listen van de afgelopen vijftien jaar niet verwaarlozen.

10.3 Van feit naar voorlichting

H.J.A. Hofland heeft in 1988 de mediale veranderingen sinds de jaren vijf-
tig treffend en bondig omschreven.Tijdens de verzuilde en hiërarchische
jaren vijftig ervoer hij “dat in de meeste van onze dagbladen weliswaar
zelden of nooit aperte leugens stonden, maar dat er in zogenaamde
controversiële zaken menigmaal met de waarheid werd gehannest, dat er
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in de krant niet ontkend noch bevestigd kon worden terwijl ter redactie de
feiten nauwkeurig bekend waren. Soms was er nieuws van het zwaarste
kaliber dat juist daarom helemaal uit de krant werd gehouden.”2 De eman-
cipatie van de jaren zestig noemde hij tweezijdig. “De journalist verloor
zijn eerbiedige, bij voorbaat beamende houding tegenover de autoriteit,
en hoe mystiek dat ook mag klinken – het nieuws zèlf emancipeerde. De
feiten kregen een onaantastbaarheid die niet meer gedoogde dat ermee
werd gesold. Als het feit eenmaal was ontdekt, dwong het tot publicatie.”3

Deze grote machtstoename bij de media leidde er toen al toe dat de
bronnen van het nieuws zich professioneler, agressiever gingen gedragen
tegenover de pers. Public relations en image building groeiden in die tijd, vooral
in het bedrijfsleven, uit tot een wetenschap. De behoefte om een tegen-
macht te ontwikkelen groeide in de jaren zeventig.Toen zag het kabinet-
Den Uyl, in zijn streven om van Nederland ‘een maakbare samenleving’ te
maken, in de progressieve pers “een van de belangrijkste stukken gereed-
schap”.4 In 1988 was de polarisatie – sommige media zoals De Telegraaf en
de TROS gingen juist in de tegenaanval – die hiervan het gevolg was,
ogenschijnlijk verdwenen. Hofland oordeelde althans: “De media rappor-
teren en becommentariëren een samenleving die in rustiger vaarwater is
gekomen.” Niemand stoorde de journalist nog, geen directeur, geen partij-
leider. “Dat schenkt de journalist een betrekkelijk comfortabel bestaan. Het
is goed voor de persvrijheid, maar daarentegen staat dat dit grondrecht
minder wordt beproefd.”5

Deze beoordeling in 1988 was de bekende stilte voor de storm, die
direct daarop met alle genoemde revolutionaire veranderingen uitbrak.
Belangrijk gevolg is geweest dat – in reactie op die dominantie van de
media in het gepolitiseerde publieke debat – zowel overheden en
programmamakers die zich bekneld voelden in het publieke bestel, zoals
Joop van den Ende, als politici in het midden of ter rechterzijde van het
politieke spectrum, er meer dan ooit van overtuigd raakten dat ze het niet
aan de bestaande media over konden laten om hun beleid, hun nieuws,
hun nieuwe creatieve ideeën bij de burgers te krijgen.
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Deze bewustwording, gepaard gaande met enige wraakgevoelens,
heeft de explosieve groei van de afdelingen voorlichting veroorzaakt. De
modieuze minachting van journalisten voor alles wat voorlichter heet –
behalve bij die journalisten die in een bijna dagelijkse relatie tot hen staan,
zoals politieverslaggevers – heeft bij de voorlichters, zoals de enquête
onder de politievoorlichters laat zien, de neiging versterkt om de media te
negeren, te verslaan met zelf gemaakte journalistieke producten als
nieuwsberichten, of hen te passeren en zich rechtstreeks tot de burger te
wenden via de beschikbare communicatiekanalen.

De toename van voorlichtingsapparaten was toch al aanzienlijk, en ook
noodzakelijk omdat de politiek en de samenleving in de afgelopen decen-
nia, oppervlakkig gezien, gekenmerkt werden door vrijheid en liberalise-
ring. In werkelijkheid was een maatschappij ontstaan waarin almaar
nieuwe beleidsthema’s werden geïntroduceerd en waarin de complexiteit
van het overheidsbestuur als gevolg van de toenemende eisen van de
burgers en actiegroepen groter en groter werd. Meer wet- en regelgeving
was het gevolg. En daarover moest de overheid vanzelfsprekend voorlich-
ting geven.

10.4 Vermomde politisering

De angstige, en daarom vijandige houding die de overheid tegenwoordig
inneemt ten aanzien van de media, heeft dus zowel te maken met de
groeiende problemen om de eigen legitimiteit overeind te houden in een
mondiger wordende samenleving (met een eindeloze hoeveelheid
publieke, publiek-private en commerciële media) als met de blijvende
politisering van de media. Deze politisering was alleen minder zichtbaar
dan in de tijd van de verzuiling, toen De Telegraaf altijd het ene zei en De
Waarheid het omgekeerde. De emancipatie van de journalisten ten opzichte
van hun bazen leidde tot professionalisering, die in hun eigen ogen
bekroond werd door de trits ‘onafhankelijkheid, objectiviteit en neutra-
liteit’.

Dit was een mooi en terecht streven. Maar de geschetste ontwikkeling
naar het routinematig produceren van nieuws en de explosieve groei van
het aantal commentariërende rubrieken en programma’s, leidde ertoe dat
meningen nog veel belangrijker werden dan de feiten. Onder de kabinet-
ten-Kok zijn de pogingen om – in die gefragmenteerde, onoverzichtelijke
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en opiniërende media – opnieuw de overhand te krijgen in de nieuws-
voorziening en de publieke opinie in een stroomversnelling geraakt.
Heikele kwesties werden, zoals altijd, doorgeschoven naar commissies, en
voor de opwinding van alledag werden politiek adviseurs aangetrokken,
bijgestaan door steeds meer uitdijende afdelingen voorlichting. De
houding tegenover de media kwam tot een voorlopige climax in de rede
die minister van Justitie Donner in mei 2004 hield tijdens een symposium
over de persvrijheid. Hij gaf toe dat de voorlichters de weergave van de
zaken kunnen beïnvloeden. “Maar waaróm laten ze het niet aan de pers
over? Omdat adequate weergave door de media niet vanzelfsprekend is.”6

Deze klacht over het gebrek aan adequate weergave is terecht, als daar-
mee gebrek aan feitelijkheid wordt bedoeld. Zonder te vervallen in een
filosofische beschouwing over het begrip feit, kan worden vastgesteld dat
de ruimte voor ‘de feiten’ in de afgelopen decennia in de kranten drastisch
is afgenomen ten gunste van ‘de mening’, en het visuele (foto’s,
infographics). Alleen enkele kwaliteitskranten, zoals NRC Handelsblad en de
Volkskrant, en weekbladen als Elsevier en Vrij Nederland, trachten nog de functie
van paper of record overeind te houden door een rede, een document of
beleidsmaatregel af te drukken, of zelf georganiseerde enquêtes en grafie-
ken en tabellen van allerhande zaken zoals ‘de beste scholen’ of ‘de beste
wijken’ te publiceren. De opkomst van de infographics vergemakkelijkt de
weergave van de feiten, al vergroten ze ook het visuele karakter ervan. In
één oogopslag is te zien waar zich die beste wijken bevinden. Daarmee
wordt de feitelijke weergave deels ook een beetje televisie. In de populaire
pers, zoals De Telegraaf, valt de verhouding tekst-beeld-reclame al dusdanig
in het voordeel van het visuele uit, dat we bijna zouden kunnen spreken
van televisie op gedrukt papier.

10.5 De politie domineert als bron

Zoals uit onze inhoudsanalyse blijkt, is de bron in het krantennieuws over
de politie in het merendeel van de gevallen afkomstig van de politie zelf.
Dit kan niet anders dan een groot succes worden genoemd voor de korps-
leiding en de politievoorlichting.Te meer daar de teneur van alle bestu-
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deerde berichtgeving over de politie in de helft van de gevallen positief is,
in een kwart van de gevallen neutraal, en in een kwart van de gevallen
negatief.

Dit is ongetwijfeld het resultaat van de grote professionalisering van
de politievoorlichting die sinds de jaren tachtig heeft plaatsgehad. Ook van
de disciplinering van de eigen korpsen, inclusief de afscherming van de
eigen organisatie voor al te nieuwsgierige journalisten. Naar het oordeel
van de meeste geïnterviewde politieverslaggevers – die ook volgens de
politie tot de betere in het land behoren – is hun werk de afgelopen jaren
veel lastiger geworden. Een van hen aarzelt niet om te zeggen: “De journa-
listiek is kaltgestellt.”7 Dit mag een overdrijving zijn, en lijkt vooral op te
gaan voor de individuele schrijvende journalist. Hij of zij heeft veel
minder dan vroeger de steun van ‘de machtige krant’ achter zich, en moet
ook steeds meer op eigen houtje opereren.Tenminste als hen überhaupt nog
toegestaan wordt om zich louter en alleen op justitie of politie te richten
en ze het er niet ‘bij moeten doen’, naast het dagelijkse verslaggeverswerk.

Hun werk wordt dus zowel van de kant van de politie als van de eigen
krant moeilijker gemaakt. En daar komt de mentale omslag bij die veel
kranten de afgelopen jaren hebben gemaakt ten aanzien van politie, veilig-
heid en criminaliteit. Overheerste in de jaren zestig tot en met negentig
bij de meeste kranten – populaire kranten als De Telegraaf uitgezonderd –
een negatieve houding ten aanzien van de politie (veel aandacht voor IRT,
corruptie, seksuele intimidatie en politiegeweld tegen arrestanten). Zeker
sinds 2002 overheerst volgens menig politieverslaggever die een kritisch
onderzoek wil starten naar aspecten van de politie, op de redactie de
houding van: ‘laat die politie nou haar werk doen, ze heeft het al zo moei-
lijk’.8 De omslag naar een positieve waardering van de politie wordt ook
ondersteund door de resultaten van de inhoudsanalyse. Negatieve berich-
ten over de politie – zoals bijvoorbeeld de schorsing van een agent – tellen
de helft van het gemiddelde aantal woorden in berichten over de politie.
Soms zijn het niet meer dan ‘kortjes’, die ook niet worden gevolgd door
een langer follow-up-verhaal.

De langere verhalen in de kranten over de politie, zeker de participe-
rende reportages, kunnen vrijwel of helemaal niet meer geschreven
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worden zonder de instemming en medewerking van de politie. Bij het
schrijven en publiceren van de artikelen heeft de journalist nog een grote
mate van autonomie behouden, maar steeds vaker moet die ermee instem-
men dat de politie het recht heeft bepaalde passages te wijzigen of zelfs
het vetorecht heeft op publicatie van het hele artikel. Dit betekent niet dat
de uiteindelijke reportages geen representatief beeld geven van de beschre-
ven politieactiviteiten, maar dat beide partijen even veel macht hebben bij
het bepalen van dat beeld.

De toenemende macht van de voorlichters, de afnemende macht van
de kranten, en de explosief toegenomen aanwezigheid van ‘het beeld’ op
televisie hebben er, ondanks de dominante positie van de politie bij de
nieuwsvoorziening en de welwillende houding van de media en de
publieke opinie ten aanzien van de politie in het algemeen, niet toe geleid
dat politie en justitie tevreden achterover konden gaan leunen.
Integendeel, de gevoeligheid voor alles wat er in de media over hun orga-
nisatie wordt gezegd of getoond is enorm, soms op het overgevoelige af.
Deze overgevoeligheid is niet moeilijk te verklaren.Vanaf eind jaren zestig
tot en met de jaren tachtig was het imago van de politie slechter dan sinds
1945 het geval was geweest. De ‘slechte pers’ ondermijnde de legitimiteit
van de politie en daarmee ook de operationaliteit, en bedreigde zelfs het
bestaansrecht van de politie als wetshandhavende institutie. Om het tij te
keren werd de voorlichting met spoed geprofessionaliseerd.

Waren politievoorlichters na veel intern missionarissenwerk en veel
externe voorlichting er net in geslaagd om de relatie tussen politie en
media te normaliseren tot het niveau van symbiose en wederzijds respect,
of direct daarna brak begin jaren negentig de IRT-affaire uit. De mediaont-
hullingen over de wettelijk niet geregelde ‘gecontroleerde doorvoer van
drugs’ door politiemensen en officieren van justitie om de grote drugsba-
zen te kunnen oppakken, leidde tot ‘een smerige mediaoorlog’ tussen korp-
sen onderling en justitie om elkaar de zwartepiet toe te spelen. De felheid
en precisie waarmee justitie en politie deze oorlog voerden, bewees
hoezeer de professionaliteit ten aanzien van de media al was gegroeid.

10.6 Crises doorbreken de mediadominantie

Niettemin was de IRT-affaire een traumatische ervaring voor zowel politie
als justitie. En beide instituties waren sindsdien in elk geval op dit punt
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eensgezind: “Dit gebeurt ons geen tweede maal”, zoals adjunct-korpschef
Joop van Riessen het formuleerde. De strijd over de vraag wie de baas is
over wie, zou weliswaar doorgaan, maar deze werd zeker van de kant van
de politie met een veel verfijndere mediapolitiek gevoerd. Justitie en
Binnenlandse Zaken kregen het veel vaker voor hun kiezen als de sterk
opgevoerde bureaucratisering in de nieuwsvoorziening doorbroken werd
door plotselinge nieuwserupties. Bijvoorbeeld naar aanleiding van cala-
miteiten als de Herculesramp, de Vuurwerkramp in Enschede, de
Cafébrand in Volendam of publieke aanvallen van paniek en verontwaardi-
ging over gevallen van moord en doodslag zoals inzake Meindert Tjoelker,
Marianne Vaatstra, de meisjes van Gorinchem, of rechtszaken tegen zelf-
verklaarde vijanden zoals drugsbazen als De Hakkelaar en Charles Z., of
een door delen van het volk tot vijand verklaarde persoon als de moorde-
naar van Pim Fortuyn.

Gedurende de meeste van de gebeurtenissen die enorme nieuwsgolven
veroorzaakten en soms het hele land in rep en roer brachten, wist de poli-
tie buiten schot te blijven. Daarentegen kreeg de politie te maken met het
nieuwe en bijna permanente probleem van de beheersing van de groei-
ende kleine en grote misdaad, én van de beheersing van de perceptie bij
de bevolking van de bestrijding van deze misdaad. Incidenten die de
openbare orde en het gevoel van veiligheid bedreigden, werden de achil-
leshiel van de steeds professioneler wordende politiekorpsen en hun
vermogen om via direct mediaoptreden of indirect via de afdelingen voor-
lichting de inhoud van de mediaboodschappen te sturen. De
Oosterparkrellen in Groningen in oudejaarsnacht in 1997-98, de voetbal-
rellen in Den Bosch in 1999 en de dreigende etnische rellen na het dood-
schieten van Driss Arbib, van Marokkaanse afkomst, door een agent in
2003 in Amsterdam en het povere (media-)optreden van de politie na het
neersteken van zakenman Roel Pieper en zijn vrouw, werden door de
overgevoeligheid van de burgers voor alles wat hun veiligheid bedreigde
in de anoniemer en harder wordende samenleving enorme mediakwesties.

Zoals de grafieken in de inhoudsanalyse laten zien, overheerst structu-
reel de positieve teneur in de berichtgeving van de onderzochte kranten
over de politie, maar maakt het imago van de politie na zulke incidenten
een grote duikvlucht.Voor justitie zal het niet anders zijn. De gevolgen
voor politie en justitie zijn waarschijnlijk verschillend.

Ten eerste weet de politie, zoals de inhoudsanalyse en de interviews
laten zien, zich inmiddels gesteund door de dominante positie in het
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routinenieuws en door de algehele positieve waardering van het publiek
én de media voor het werk van de politie. Hierdoor is zij minder vatbaar
geworden voor kleinere kwesties of schandalen, zoals het gebruik van xtc-
pillen door agenten (waarover Vrij Nederland in 2003 berichtte) of de
discussie over de beloning van een nieuwe korpschef (waarover Netwerk in
2004 berichtte).

Ten tweede zijn de successen van de politie veel zichtbaarder gewor-
den.Variërend van de uitermate professioneel georganiseerde en vreed-
zaam verlopen Europese Kampioenschappen voetbal in 2000, tot de
toenemende presentie en zero tolerance-controle op straat. Het werk van justi-
tie speelt zich veel meer achter gesloten deuren af, waar de eigen weige-
ring om op principiële basis de camera toe te laten in de rechtszaal ook
aan bijdraagt. Mede daarom wordt het OM door een geruchtmakende zaak
die slecht uitpakt ‘zomaar een jaar teruggeworpen’ in het imago, zoals
(voormalig) hoofd voorlichting Eric Stolwijk het uitdrukte.

10.7 Schaarbewegingen

Als we de periode sinds eind jaren tachtig tot 2004 overzien, dan kunnen
we enkele schaarbewegingen waarnemen die ertoe hebben geleid dat
emotie en imago de overhand hebben gekregen boven feiten en inhoud.

10.7.1 Radio en tv versus het gedrukte woord
De eerste schaarbeweging is de opkomende betekenis van radio en televi-
sie en de afnemende betekenis van de geschreven pers. Niet dat de schrij-
vende pers een misbaar medium is geworden, integendeel. Radio en tele-
visie baseren hun nieuws en programma’s hoofdzakelijk op twee bronnen:
op wat overheidsfunctionarissen aanleveren – direct of via het ANP – en
wat er in de kranten staat. Zonder de krant zou er geen talkshow meer
kunnen bestaan. De krant is dus een onmisbare leverancier geworden van
de werkelijke ‘nieuwsfabrikanten’, radio en televisie, die het item of de
persoon in kwestie vervolgens een landelijk platform bieden in dan wel
nieuwsrubriek, actualiteitenrubriek, discussieprogramma of talkshow.

Redacties in Hilversum zijn permanent bezig om mensen die iets in de
krant hebben geschreven of er onderwerp van gesprek zijn geworden, uit
te nodigen voor hun programma’s, en ook mensen die er iets over te
zeggen of ermee te maken hebben. En dat alles gebeurt geheel volgens de
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eisen die het format van het programma stelt: een twistgesprek, een kring-
gesprek of interactieve discussie met de burgers in het land, via de
formule van het phone-in programma.

Kranten, televisie en radio hebben hun eigen kenmerken die de formats,
bronnen, kennis en onderwerpen van hun nieuws fundamenteel beïnvloe-
den. De nieuwsinhoud moet altijd passen binnen de eisen van het format
van het betreffende medium en is daaraan daarom altijd van ondergeschikt
belang. Het medium is, in de woorden van mediawetenschapper David L.
Altheide, de belangrijkste overweging voor journalisten én bronnen in
hun poging “betekenis te organiseren, definiëren en communiceren”.9

De manier waarop men in Nederland met elkaar converseert, is in de
loop der jaren hierdoor veranderd van een schriftelijk top-down debat, waar-
bij de lezer hooguit via een ingezonden brief zijn mening kon verkondi-
gen, in een discussie die gelijkenissen vertoont met de gesprekken van
vroeger rond de dorpspomp. Daarin domineert het orale en visuele. Niet
het beleidsstuk, de wet, de maatregel of een officiële verklaring door over-
heidsfunctionarissen staan centraal, maar de in levenden lijve gebrachte
toelichting voor radio en tv. Het draait dus om de media performance, en het
slagen daarvan valt of staat met de expressieve en verbale overtuigings-
kracht.

Het overleggen van feitelijke gegevens en bewijsstukken is in deze
nieuwe mediacultuur tot een minimum beperkt. De gelijkenis met de
middeleeuwen dringt zich op, waarin men zich bij gebrek aan feiten
slechts op meningen en geruchten baseerde. Canadees onderzoek uit 1991
naar media, misdaad en justitie wees uit dat in circa 90 procent van alle
nieuwsitems de opgevoerde bronnen geen bewijzen aanvoerden om
verklaringen of eisen kracht bij te zetten.10 Verhalen en bronnen zijn over-
wegend performative van aard en als zodanig gebaseerd op hun geloof-
waardigheid. En die geloofwaardigheid is veelal gebaseerd op hun organi-
satorische betrekking en status, die hen samen met de geloofwaardigheid
van het medium zelf, oprecht doen lijken. Zodoende hebben verhalen van
bronnen niet zozeer ‘de waarheid’ te bieden als wel wat burgers accepte-
ren als de organisatorische, institutionele en massamediale criteria voor
kennis en waarheid.
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Dit gaat ook op voor technologische of wetenschappelijke kwesties,
zoals het gebruik door de politie van bijvoorbeeld DNA-technieken. Er
wordt nauwelijks wetenschappelijk bewijs over de kwestie opgevoerd. Wat
we te zien krijgen is veeleer het optreden en de ‘promotieretoriek’ van
bronnen die verschillende politieke en ideologische standpunten over zo’n
vraagstuk innemen. Het visuele functioneert als een bron van bewijs,
vooral als dit een aanwijzing is hoe de kijker het morele karakter en de
context van de bronnen moet bezien. De foto en het tv-beeld zijn in dit
opzicht natuurlijk superieur omdat, zoals Roland Barthes ooit schreef, het
visuele “in één klap betekenis kan geven”.11

Aan deze dominantie van het beeld, het imago, en dus de indruk en
de emotie wordt pas sinds kort weerwerk gegeven.Ten eerste door de
krantenjournalisten die zich steeds meer ontwikkelen tot theaterrecensen-
ten die de volgende dag het optreden van de politicus, de hoge ambtenaar,
de politiechef of de boze burger van een cijfer voorzien. Gezien het blij-
vend hoge prestige van de kwaliteitskranten versterken deze jurycijfers het
effect van de tv-performance aanzienlijk, te meer daar veel lezers van die
kwaliteitskranten de betreffende uitzending vaak helemaal niet hebben
gezien.

Ten tweede door de toenemende gewoonte van radio- en tv-zenders
om de programma’s op internet te publiceren zodat de geïnteresseerde
burger het nog eens kan zien of beluisteren.Vaak wordt de uitzending nog
aangevuld met een ‘dossier’, iets wat kranten ook al in ruime mate doen
bij belangrijke onderwerpen. Deze dossiers vormen een welkome aanvul-
ling want ze kunnen de ratio en het overdenken terugbrengen in de
nieuwsconsumptie die tot nu toe vooral bepaald werd door een tomeloze
opeenvolging van vluchtige beelden en gezichtsuitdrukkingen van ‘gasten
in de studio’.

10.7.2 Officieel nieuws versus het gerucht
Een andere schaarbeweging was te zien in de toenemende hoeveelheid
‘officieel nieuws’ en ‘agendanieuws’, dankzij dat routinematig verstrekte
nieuws door zowel overheden als media, en de dalende hoeveelheid ‘onof-
ficieel nieuws’, die de gewone burgers rond die verdwenen dorpspomp
met elkaar plachten uit te wisselen. De media mochten van Nederland dan
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wel een ‘praatgemeenschap’ hebben gemaakt, en radio en tv mochten dan
wel uitgegroeid zijn tot een vervangende dorpspomp, de burgers mochten
toch voornamelijk luisteren en kijken naar al datgene wat er rond die offi-
ciële dorpspomp werd gezegd, door mensen die belangrijker waren dan
zijzelf.

De groeiende wederzijdse afhankelijkheid van de overheden en de
media leidde in de jaren negentig, zoals alom wordt erkend, tot een ‘poli-
tiek-publicitair complex’, zoals de Raad voor het Openbaar Bestuur deze
verwevenheid heeft gekenschetst.12 Hierdoor werd in toenemende mate ál
het nieuws van de nieuwsmedia als half of geheel officieel nieuws
beschouwd. Deze indruk werd versterkt door het feit dat de oude en
nieuwe tv- en radiozenders, onder invloed van die afhankelijkheid en
onderlinge concurrentie, veelal hetzelfde nieuws brachten.

Deze ontwikkeling leidde tot een explosie van ‘onofficieel’ nieuws in
de vorm van geruchten (over kinderlokkers en satanische sekten) en
besmettelijke emoties die vaak uitmondden in grass roots-acties als stille
tochten na gevallen van moord en doodslag. Of in de vorm van via inter-
net gemobiliseerde acties tegen misdaden of als ‘misdadig’ geziene zaken:
zoals een enorme beloning voor topmensen in het publiek bestuur of het
bedrijfsleven, of het doodschieten van een man in Amsterdam die de poli-
tie met een mes bedreigde.

De houding tegenover het gerucht is altijd negatief geweest. Altijd
worden ze betreurd, en behandeld als mistige aberraties of tijdelijke gekte.
Sommigen zagen in de opkomst van de massamedia een kans om de gena-
deslag aan het gerucht toe te brengen: televisie, radio en pers zouden aan
het bestaansrecht van het gerucht een einde maken. Deze negatieve
houding is in feite een moralistisch en dogmatisch vooroordeel. Zoals
Jean-Noël Kapferer in zijn boek over geruchten concludeerde: “Er is maar
één middel om geruchten tegen te gaan, en dat is mensen verbieden te
spreken.”13 Geruchten zijn niet noodzakelijkerwijs onwaar, ze zijn noodza-
kelijkerwijs onofficieel. Ze dagen de officiële werkelijkheid uit door er een
andere tegenover te stellen.

Politie en OM zijn de afgelopen jaren meermalen in problemen geko-
men door geruchtenvorming. Na de Oosterparkrellen ging het gerucht
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“dat de burgemeester erdoorheen had geslapen”. Na de moord op
Marianne Vaatstra ging het gerucht dat de politie bewust het aanpalende
asielzoekerscentrum niet bij het onderzoek wilde betrekken. En na de
dood van Driss Arbib (en de kop in Het Parool: ‘Politie schiet Marokkaan
dood’) ging in Marokkaanse kring het gerucht dat de politie de jacht op
hen had geopend. In de laatste twee gevallen dreigde een volksopstand, en
alleen in het laatste geval wisten de Amsterdamse adjunct-korpschef en de
burgemeester dit, door snel optreden (ter plekke en in de media), te voor-
komen.

Het naast elkaar bestaan van massamedia en geruchten is een bewijs
voor de behoefte bij de mensen aan ‘onofficiële media’, aan ‘een eigen
werkelijkheid’, die ze kunnen stellen tegenover de opgelegde versies van
de werkelijkheid. Het top-down karakter van de nieuwsvoorziening door het
‘politiek-publicitaire complex’ heeft waarschijnlijk de gevoeligheid voor
geruchten versterkt. Het gerucht doet beseffen hoe fragiel kennis eigenlijk
is. “Een substantieel percentage van onze kennis is misschien totaal onge-
fundeerd”, aldus Kapferer. “We geloven niet wat we weten omdat het
waar, gefundeerd of bewezen is. Het tegenovergestelde geldt: het is waar
omdat we het geloven.”14 Hij trekt de juiste conclusie voor de praktijk: het
gerucht bewijst dat alle zekerheid sociaal is. Datgene wat de groep waartoe
we behoren als waarheid beschouwt is waar. En die sociale kennis is geba-
seerd op geloof, en niet op bewijs.

10.7.3 Routine versus hype en rechtszaak van de eeuw
Voordat we meer en detail ingaan op het nieuws over politie en justitie,
veiligheid en misdaad, en de relatie politie-media, nog enkele opmerkin-
gen over de toenemende frequentie van de nieuwspieken, door velen hypes
genoemd. Deze zijn voor zowel de regering, justitie als de politie in de
afgelopen tien jaar een toenemende bron van zorg geworden. Hypes
vormen ook onderdeel van een schaarbeweging. Naarmate de controle
door de overheden over het reguliere nieuws toenam, en de beïnvloeding
van de dagelijkse nieuwsvoorziening een routinekwestie werd, werd
begrijpelijkerwijs de paniek groter als door een schandaal, een incident of
een calamiteit de rollen plotseling geheel omgedraaid werden: de media
spelen dan ineens weer de autonome hoofdrol en de bevolking – als
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slachtoffer, betrokkene of getuige – krijgt ineens alle ruimte in de media
om haar woede te uiten, haar eisen te stellen en haar eigen oplossingen
aan te dragen.

Vandaar dat in de populaire media – krant, radio of tv – veel minder
vaak gesproken wordt over een hype dan in de kwaliteitsmedia en onder
politici, overheidsfunctionarissen en wetenschappers. Dit bewijst dat het
woord ‘hype’ vooral een waardeoordeel is: men veroordeelt de mate van
mediaopwinding. Zaken die bijna iedereen belangrijk vindt en die ook tot
enorme media-aandacht, inclusief nationale hysterie, aanleiding geven,
zoals een oorlog ver weg in Irak, de Olympische Spelen of een EK- of WK-
voetbal worden nooit een hype genoemd. Een van de argumenten voor het
gebruik van het woord ‘hype’ is dat velen achteraf vinden dat er te veel
aandacht is geschonken aan een bepaalde kwestie: aan ‘de kinderlokkers’
in Oude Pekela, aan de dood van Diana of Meindert Tjoelker, enzovoort.15

Deze brede veroordeling van de hype miskent de functies van sommige
hypes en miskent ook de politieke feiten die deze scheppen voor overheden
zoals justitie en politie: Zij moeten die immers wél pareren om geen blut-
sen in hun imago op te lopen. Laten we het fenomeen van ‘de rechtszaak
van de eeuw’ waarmee Nederland het afgelopen decennium ook om de
paar jaar kennis maakte, als voorbeeld nemen. Het proces tegen De
Hakkelaar in 1996 werd ‘het proces van de eeuw’ genoemd, en het proces
tegen Volkert van der G. zes jaar later eveneens. Politie en justitie, en ook
politiek Den Haag, hadden alle belang bij een succesvolle afronding van
deze rechtszaken. En dat ze er op het gebied van pr en inschakeling van de
media alles aan deden om het verloop ook succesvol te laten zijn. Dat de
media er met tientallen camera’s en honderden journalisten op afkwamen,
wordt altijd verklaard met die hiervoor beschreven commercialisering en
concurrentiedrift. Dit alles is waar.

De echte vraag is natuurlijk waarom dit soort rechtszaken zo geliefd is
bij het publiek. Hetzelfde geldt voor politieseries en nagenoeg alles wat
met de politie te maken heeft. De kritiek op deze megamediaprocessen
komt bijna altijd overeen met de kritiek die oorlogscorrespondente
Christiane Amanpour in 1995 gaf op ‘het proces van de eeuw’ tegen O.J.
Simpson: “Het is niet goed dat de pers zo buitenproportioneel veel
aandacht besteedt aan de O.J. Simpson-zaak en de slachting van 500.000
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tot 1 miljoen Rwandezen vrijwel negeert.”16 Hetzelfde geldt sinds het
uitbreken van de oorlog in Irak in 2003 in Nederland. In de kwaliteits-
kranten geldt deze oorlog als enig belangrijk onderwerp, waarbij alle
andere bronnen van publieke en mediaopwinding als onterecht, misplaatst
en als ‘geconstrueerd amusement’, kortom als hype, worden afgedaan. Daar
zit ongetwijfeld veel waars in, maar in sociologisch en media-perspectief
zijn die rechtszaken zeer interessant. En omdat deze voor politie, justitie
en overheid ook de eigen legitimiteit direct raken, zijn ze ook van levens-
belang voor de wetshandhavende instanties.

Omdat de Nederlandse samenleving steeds meer een mediacultuur is
geworden zoals de Amerikaanse, en rechtszaken als tegen De Hakkelaar
ook ‘Amerikaanse toestanden’ werden genoemd, is het goed te wijzen op
de conclusies die een Amerikaans onderzoeksteam trok na vergelijking van
een vijftiental ‘rechtszaken van de eeuw’, van de achttiende eeuw tot en
met de O.J. Simpson-rechtszaak. Het Apenproces in de jaren twintig (over
de evolutietheorie), het proces tegen de kidnapper van een kind van
Charles Lindbergh in de jaren dertig, de processen tegen ‘de landverraders’
Hiss en de Rosenbergs in de jaren vijftig, de processen tegen Vietnam-
luitenant William Calley en hippiegoeroe Charles Manson in de jaren
zestig om een handvol bekende voorbeelden te noemen.

De algemene belangstelling voor rechtszaken komt overeen met de
ontwikkeling van de media in Nederland. Mediaberichtgeving wordt
minder en minder in termen van accuratesse of vooroordelen gezien, en
meer en meer als compendium van verhalen, als literatuur. En rechtszaken
hebben alle elementen in zich van goede fictie: conflict, suspense, actie,
teleurstelling, verrassing, helden en schurken. En net als bij een sportwed-
strijd eindigt een rechtszaak met een duidelijke winnaar of verliezer.

Maar er zijn elke dag duizenden rechtszaken. Dus waarom worden
sommige dan uitgeroepen tot ‘rechtszaak van de eeuw’? De auteurs van
The Press on Trial concluderen dat niet de status van beroemdheid de
gemeenschappelijke factor was – het Apenproces ging over de vraag of
God of de evolutie de mens had geschapen – en ook niet het gebruik van
geweld. De gemeenschappelijke factor is in hun ogen dat al die rechtsza-
ken diep gewortelde angsten onder het grote publiek beroerden. En waar
die angsten op gericht zijn, hangt van de historische periode af. Nu eens
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ging het over de vraag God of Wetenschap, dan weer over de vraag of een
vrouw ook tot bestialiteiten in staat is, of over bedreiging door een
buitenlandse, communistische ‘vijfde colonne’, of over de aloude kwestie
van het racisme, zoals in de O.J. Simpson-zaak.

Het echte verhaal is dus niet de misdaad of de rechtszaak zelf, noch de
mediaberichtgeving erover. Het echte verhaal wordt gevonden in wat die
betekenis was, is of zal zijn. Het patroon dat de onderzoekers herkennen is
simpel: “onze preoccupatie met deze rechtszaken weerspiegelt niet zozeer
een belangstelling in de individuele gebeurtenis maar in het Amerikaanse
landschap op dat punt in de tijd.” Daarom noemen ze dit soort megapro-
cessen terecht ‘de sociale barometers van de tijd’. Die spectaculaire rechts-
zaken verkrijgen dus hun beruchtheid omdat ze een gevoelige zenuw in
de publieke psyche raken. “Het etiket ‘rechtszaak van de eeuw’ vertelt ons
een stuk meer over de eeuw dan over de rechtszaak zelf.”17

Niet zelden staat behalve de verdachte dus ook de overheid, of zelfs
een heel mens- en wereldbeeld, terecht. Geen wonder dus dat het OM
alles op alles zette om de rechtszaken tegen, bijvoorbeeld, De Hakkelaar en
Volkert van der G. tot een goed einde te brengen. De hele legitimiteit en
handelingsbekwaamheid van de overheid waren hier in het geding.

De grote sociaal-psychologische betekenis van roemruchte rechtszaken
mag verduidelijkt zijn. Maar dit verklaart nog niet de explosief toegeno-
men belangstelling onder de Nederlanders sinds circa 1990 voor álle
nieuws over politie en justitie. Eerder is uitvoerig beschreven hoe groot de
toename is geweest van alle mogelijke tv-programma’s over de politie (de
toename in aantallen tv-programma’s over justitie – zoals Pleidooi of De
Deurwaarder – kon noodzakelijkerwijs slechts en passant vermeld worden).
Welke behoefte of externe factor steekt hier achter?

10.8 Media als ‘agenten van politie’

In feite is wat betreft de groeiende fascinatie voor de politie sprake
geweest van een inhaalmanoeuvre die Nederland ook in dit opzicht op
‘Amerikaans niveau’ heeft gebracht. En op het niveau van het kranten-
nieuws. Onze inhoudsanalyse van De Telegraaf en NRC Handelsblad is te beperkt
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om uitspraken te doen over de hele Nederlandse pers. Dat onderzoek
wacht nog. Daarom moeten we steun zoeken bij buitenlandse literatuur.
Zoals bij het grootschalige kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek dat de
Canadese criminoloog Richard V. Ericson en zijn staf in 1991 publiceerden
onder de titel Representing Order.

Canada is in mediaal opzicht enigszins te vergelijken met Nederland.
Er is een publiek bestel en een commercieel bestel, er zijn kwaliteitskran-
ten en populaire massakranten. Ericson en zijn team onderzochten het
nieuws op de aanwezigheid van de aspecten misdaad, wet en rechtspraak.
Wat bleek? Deze onderwerpen vormen bijna de helft van álle nieuwsbe-
richtgeving in kranten en op de populaire televisie, ruim de helft van alle
nieuwsberichtgeving in de kwaliteitsrubrieken op televisie, en bijna twee-
derde van alle nieuws op de radio.18

Alleen al de permanente stroom van berichtgeving is een reden
waarom de politie als organisatie niet te vergelijken valt met een willekeu-
rig bedrijf of overheid, zoals menig pleitbezorger van de corporate communica-
tion betoogt. Geen enkele organisatie staat onder zo’n permanente druk van
zichtbaarheid én publieke verwachtingen als de politie.

Waar komt deze obsessie met verhalen over misdaad, wet en rechtspraak
vandaan? Een van de verklaringen is dat in de huidige geïndividualiseerde
en multiculturele samenleving de wet het belangrijkste culturele instrument
is geworden om te definiëren wat identiteit, werkelijkheid en aanvaardbaar
gedrag is. Nieuwsredacteuren waarderen de wet als een soort conceptueel
toestel voor orde, als een denkbeeldig en interpretatief instrument voor de
constructie van sociale relaties, en de coördinatie van institutionele activitei-
ten. De wet voorziet de media van “een vocabulaire waarmee we onze
daden jegens anderen en onszelf rationaliseren”, aldus Ericson.

De media vinden ‘de wet’ dus heel handzaam, en meer dan dat.
“Nieuwsorganisaties en redacteuren scharen zich in de rij van wettelijke
instanties en functionarissen om verhalen over wat is te veranderen in
verhalen over hoe het hoort te zijn.”19 Geheel overeenkomstig de ontwikke-
ling van het feit naar de mening en het gerucht, zijn deze verhalen een
belangrijke bron van hedendaagse mythen – verhalen die tegelijkertijd
beschrijven als rechtvaardigen – die ons helpen betekenis te geven aan, en
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onze gevoeligheden te uiten over de sociale orde. “De verhalen over de
wettelijke controle staan centraal in het representeren van orde”, aldus
Ericson. Hij beschouwt de nieuwsmedia dan ook als “agenten van politie”.
Maar ze zijn ook instrumenten van organisatie, in die zin dat ze ook voor-
zien in gecontroleerde hervorming en sociale verandering. Zowel wet als
media “focussen op slecht nieuws – op wat verkeerd is gegaan, op misluk-
king – om openingen te bieden voor wat gedaan zou kunnen worden om
dingen te verbeteren, vooruitgang te boeken.”20

Vanuit dit sociologisch perspectief doen de wet en de nieuwsmedia
beide mee aan een eindeloze publieke discussie over rechtvaardigheid en
autoriteit. En voor beide instellingen zijn rechtvaardigheid en rechtmatig-
heid, als belangrijkste element van de sociale instellingen, zelfs belangrij-
ker dan de waarheid. Daarbij is het het onvermogen om feitelijke uitspra-
ken te doen over rechtvaardigheid, dat het fantasierijke debat over wet en
rechtvaardigheid in de nieuwsmedia voortdrijft. Bovendien handelen
nieuwsmedia niet als passieve communicatiekanalen, maar zijn ze actief
bezig met het interpreteren en vormen van gezaghebbende aanspraken op
wettige procedures. Daarom is het voor instituties als de politie van cruci-
aal belang om vaak, zo niet permanent, aanwezig te zijn in deze eeuwig
terugkerende discussie over recht en rechtvaardigheid en de manieren
waarop deze het beste gediend kunnen worden.

Immers, niet alleen zijn de media in toenemende mate de arena
geworden waar de slag om de beeldvorming over persoon of gebeurtenis
gewonnen of verloren wordt. Niet alleen wordt in deze arena de hele
‘sociale werkelijkheid’ erom heen geconstrueerd. Het is ook in deze arena
– kranten, radio en televisie voorop – waar de gevechten worden geleverd
over de definitie van het onderliggende publieke en politieke probleem.

10.9 De media als arena voor probleemdefinitie

De sociale constructie van het nieuws is in het buitenland een reeds veel
bestudeerd fenomeen. Maar onderzoek naar het omgekeerde, de mediacon-
structie van de publieke problemen, is dat minder, zeker in Nederland.
Nieuwsmedia spelen een vitale rol in die sociale constructie van publieke
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problemen. Problemen waarvan ‘objectief’ gezien geen sprake hoeft te zijn,
maar die wel bestaan in de perceptie van de burgers. Omdat journalisten het
nieuws samenstellen, geven zij aan sommigen een stem en aan anderen niet.
Maar vanzelfsprekend wel aan zichzelf of aan leden van de eigen groep.

De vraag hoe een probleem wordt gedefinieerd, is van levensbelang
voor overheidsorganisaties als justitie en politie. Als functionarissen er
bijvoorbeeld in slagen om aanslagen op de bio-industrie te transformeren
van een ‘bevrijdingsoorlog’ tot een ‘terrorismeprobleem’, dan zullen bijna
automatisch meer macht en middelen vloeien naar de officiële bestrijders
ervan, en bijvoorbeeld minder naar het ministerie van Landbouw.
Hetzelfde geldt voor zaken als drugsgebruik. Als dit als een probleem van
criminaliteit wordt gedefinieerd en niet als een verslavingsprobleem, gaan
er meer macht en middelen naar politie en justitie en minder naar de
instellingen van de gezondheidszorg.

Veel onderzoek, ook het onderhavige, wijst uit dat de sleutelgevechten
in de strijd om de definiëring van de publieke problemen worden gele-
verd rond ingrijpende incidentele gebeurtenissen. Of het nu om ‘grote
incidenten’ gaat zoals de IRT-affaire, het Hakkelaarsproces en de moorden
op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, of om ‘kleinere incidenten’ zoals de
schokkende dood van anonieme burgers – Tjoelker,Vaatstra, Joos – of om
nog kleinere incidenten zoals de (te) hardhandige aanhouding door
winkelpersoneel van Albert Heijn van een winkeldief – en vooral de open-
lijke instemming van prins Bernhard hiermee – al deze incidenten hebben
het overheidsbeleid gewijzigd, en zeker de mediapolitiek van betrokken
instituties als justitie en politie.

Wat is het verschil tussen de institutionele manier waarop problemen
worden gedefinieerd en de incidentele manier, na een grotere of kleinere
‘crisis’? Institutioneel aangeleverd nieuws – het meeste routinematige
doorsnee nieuws dus – neigt ertoe om simpelweg de beperkte zorgen en
politieke machinaties van politici, beleidsmakers en functionarissen te
reproduceren. Incidentennieuws is vaak sensationeel, hyperbolisch en
oververhit, vaak gebaseerd op verraderlijke eerste indrukken en onweer-
staanbare maar misleidende vergelijkingen met eerdere gebeurtenissen. Uit
onderhavig onderzoek valt zelfs ‘de theorie van de vorige keer’ te destille-
ren: de houding van de betrokken partijen bij het vorige incident bepaalt
hun houding bij het incident van vandaag.

Ook al domineert het routinenieuws nog altijd, het ‘incidentalisme’,
zoals de vice-voorzitter van de Raad van State Tjeenk Willink het huidige
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gedrag van de Tweede-Kamerleden in zijn jaarverslag over 2003 betitelde,
neemt toe. Hij beoordeelde deze ontwikkeling als louter negatief. Toch zijn
er ook redenen om enige positieve kanten aan dit ‘incidentalisme’ te
ontwaren. Dramatische nieuwsgebeurtenissen dienen in toenemende mate
als stimulans voor de nieuwsmedia om zich, eindelijk, weer eens diep-
gaand met politieke en sociale kwesties bezig te houden. Ze stimuleren de
journalisten om even de lopende band van het bijna industriële nieuws-
productiewerk te verlaten en zich te storten in onderzoek en kritische
berichtgeving over de publieke kwestie, de achtergronden ervan en moge-
lijke (politieke) oplossingen. Bij dit soort grote nieuwsverhalen worden
burgers en groepen burgers ook in staat gesteld hun visie te geven, wat
hen – vaak eventjes – meer gelijk maakt aan de machthebbers, overheid en
media.

Tegenover alle gesignaleerde en betreurde ‘zwaailichtjournalistiek’
staan bewijzen dat de media meer geneigd zijn om grote nieuwsgebeurte-
nissen als uitgangspunt te nemen voor een thematische verkenning van
sociale kwesties. Incidenten kunnen het – soms enige – startpunt zijn voor
berichtgeving over de onderliggende krachten, mechanismen en krachts-
verhoudingen.21 Analoog aan wat Bart Middelburg zei over de IRT-affaire,
kan men concluderen dat functionarissen door een crisis wel eens ‘in hun
onderbroek komen te staan’, en dat soms zelfs de hele structuur van de
overheidsinstanties door een crisis als door een röntgenfoto belicht wordt.
Crises zijn, vanuit het oogpunt van de burgers, dus vaak de enige gelegen-
heid om inzicht te krijgen in de werking – prestaties of feilen – van over-
heid, justitie of politie.Vanuit het oogpunt van de overheidsinstellingen
zijn crises in de huidige mediamaatschappij de meest riskante gebeurtenis-
sen die er te bedenken zijn. De manier waarop de crisis bestreden wordt,
op de plek van onheil zelf én in de media, kan persoonlijke carrières
maken of breken, en datzelfde geldt voor het gezag en de autoriteit van de
hele instelling. In een democratische rechtsstaat is morele autoriteit
immers afhankelijk van instemming en is legitimiteit altijd iets wat wordt
verleend door het volk.
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10.10 De schaarbeweging van de privacy

Specifieker betrekking hebbend op de relatie politie-media is er nog een
schaarbeweging te ontwaren in de afgelopen vijftien jaar. Die bestaat ener-
zijds uit de afnemende bereidheid bij justitie, en noodgedwongen dus ook
bij politie, om feiten en persoonlijke gegevens te verstrekken aan de media
over verdachten en slachtoffers. En de afnemende bereidheid van veel
kranten om deze gegevens – uit privacyoverwegingen en soms uit ‘poli-
tieke correctheid’ ook te publiceren. En anderzijds de toenemende zicht-
baarheid van criminaliteit in de publieke ruimte en zeker op de televisie.
Want zoals toenmalig tv-recensent Frits Abrahams in 1995 opmerkte over
de reality-serie Bureau Bijlmer, een samenwerkingsverband tussen de makers
en de politie: je had geen privacygegevens nodig, wat je zag was een
allochtoon.

De toenemende wanverhouding over wat de burgers in de krant (niet)
lazen, en wat ze op televisie (wel) zagen, kan de plotselinge eruptie van
onvrede onder sommige delen van de bevolking vanaf eind jaren negentig
mede verklaren, waarvan de opkomst van de Leefbaar-partijen, en in 2002
het voor onmogelijk gehouden succes van de nieuwkomer Pim Fortuyn,
de politieke uitingsvorm werden. Sommige politieverslaggevers geven de
schuld van deze ‘opstand der burgers’ deels aan de Richtlijnen van het OM
inzake de verstrekking van persoonsgegevens aan de media, die vanaf
1990 alleen maar strenger werden, en in de Aanwijzing van 2002 hun
hoogte- of dieptepunt vonden – al naar gelang vanuit welk perspectief
men kijkt.

10.11 Mogelijke boemerangeffecten van de succesvolle politievoorlichting

Op basis van dit onderzoek moet ook de vraag worden gesteld of ‘de
verovering’ door de politie van de tot medio jaren negentig voor onneem-
baar gehouden vesting der media behalve een ‘positieve grondhouding’
onder de bevolking niet ook enkele averechtse reacties tot gevolg heeft
gehad.

En de vraag moet ook worden gesteld of de fenomenale professionali-
sering van alle overheidsvoorlichtingsdiensten zoals die van de politie niet
heeft geleid tot een té routinematige houding ten aanzien van ‘de media’
waarin behalve gevoelens van triomfalisme (na de eerdere ervaren neder-
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lagen) ook een mentaliteit van gemakzucht en zelfs neerbuigende superio-
riteit te herkennen zijn. De enquête onder de politiepersvoorlichters wijst
immers uit dat de meerderheid van hen vindt dat ze te veel tijd en energie
besteden aan ‘de media’. De voorlichters geven aan een goede verhouding
met de journalisten nog wel op prijs te stellen, maar ze zijn tegelijkertijd
van mening dat de berichtgeving naar de media nog verder zou moeten
worden gedigitaliseerd.Velen vinden dat ze hun tijd en energie beter
kunnen besteden aan het directe contact met de burgers – om informatie
te geven en in te winnen – alhoewel er ook een stroming onder de poli-
tievoorlichters is die vindt dat ook het contact met de burger zo veel
mogelijk moet worden gedigitaliseerd.

Met name de korpsen in Amsterdam en Rotterdam denken hier anders
over. Het hoofdstedelijke korps voert van oudsher een eigen autonome
koers ten aanzien van de media, waarvan de belangrijkste zich ook in of
vlakbij de eigen stad bevinden. Met enige overdrijving kan de door hen
gebezigde strategie die van de guerrilla-strategie worden genoemd.Totale
digitalisering of negeren van de media passen hier niet in, wel afscher-
ming van de eigen organisatie, zoals bij alle korpsen de belangrijkste
ontwikkeling is van de afgelopen jaren. De guerrilla-strategie behelst
gerichte en actieve hit and run-acties vanuit deze gesloten organisatie naar
buiten, naar de media toe, door gebruik te maken van de gespecialiseerde
kennis over de werkwijzen van de afzonderlijke media. En door precies te
weten welke journalist men voor welk nieuws moet benaderen en in welk
radio- of tv-programma men de eigen korpsleiding wil hebben om
bepaald nieuws ‘weg te zetten’ of een negatief beeld tracht te corrigeren.

Het Rotterdamse korps heeft van oudsher gekozen voor een meer
dienstbare opstelling tegenover de media. De politieke gebeurtenissen in
2002, die van Leefbaar Rotterdam in één klap de grootste partij maakten,
zorgden voor een crisis. Burgemeester Opstelten voert sindsdien een zeer
proactieve mediapolitiek. Daarin is bijgevolg voor het politiekorps zelf
slechts een ondergeschikte rol weggelegd.

Beide korpsen en steden vormen een uitzondering ten aanzien van de
structurele trend binnen de Nederlandse politie van digitalisering, corporate
communication, het sluiten van de deuren voor de media, en het trachten te
omzeilen van lastige journalisten in het bijzonder. De vraag is of deze
houding – emotioneel en organisatorisch misschien begrijpelijk – niet als
een boemerang werkt zodra er een incident of een echte crisis uitbreekt.
Dan blijken veel afdelingen voorlichting van de politie over veel te weinig
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instrumenten te beschikken om de media snel en effectief te bereiken om
de boel weer in het gareel te krijgen. Of dit gareel nu het eigen imago
betreft of de emoties onder de bevolking.

Op dit soort kritieke momenten voor de politieorganisatie blijkt dat
sommige afdelingen voorlichting het kind met het badwater hebben
weggegooid. En ‘het kind’ is in dit geval de vertrouwensrelatie met de
politieverslaggevers en hun superieuren. Uit de enquête onder de politie-
voorlichters rijst het vermoeden dat velen van hen nauwelijks nog
persoonlijke contacten met politieverslaggevers onderhouden. Ze krijgen
alleen nog ‘alle mogelijke mensen die zich journalist noemen’ aan de tele-
foon. De geringe bewondering voor de rol van de media als waakhond
van de democratie, en de nog geringere waardering voor de inhoud van
specifieke berichtgeving over de politie zullen hieraan ongetwijfeld
hebben bijgedragen.

De nadelen zijn niet alleen zichtbaar bij acute crises, hoe goed de
crisisbeheersing in het algemeen bij veel korpsen inmiddels ook is. Ook in
niet-crisisachtige, maar beleidsinhoudelijke situaties kan de slechte
verstandhouding met de media zich soms wreken, zeker bij de kleinere
korpsen. Hoe goed hun ‘mediamanagement’ in de eigen lokale of regio-
nale kring ook is, ze kunnen niet doordringen tot de landelijke media. De
tabellen en grafieken in de inhoudsanalyse maken deze tekortkomingen
aanschouwelijk.

Hoofdcommissarissen van kleinere regiokorpsen moeten wel heel
opmerkelijke dingen zeggen willen ze de aandacht krijgen van de lande-
lijke kranten of de landelijke tv-zenders. Zo slaagde een korpschef uit het
zuiden er in 2003 nauwelijks in om zijn beklag over het feit dat het aantal
moorden in zijn regio bijna groter begon te worden dan het aantal
beschikbare rechercheurs in de landelijke media verwoord te krijgen. Een
korpschef uit het noorden slaagde er in 2004 wel in om met een opmer-
kelijke verzoek aan de minister – meer ICT-apparatuur in plaats van meer
agenten – NRC Handelsblad te bereiken.Toen dit leidde tot een optreden in
het tv-programma Barend & Van Dorp, bleek deze talkshow niet het meest
geschikte programma te zijn om een genuanceerde boodschap uit te
dragen.

Toegang tot de media als het noodzakelijk is, en het succesvol commu-
niceren van genuanceerde berichten, zijn het meest gegarandeerd als
tussen het hoofd voorlichting van de politie en de politieverslaggevers een
relatie bestaat van wederzijds respect en begrip. Dat deze relatie nooit
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meer dan een verstandshuwelijk kan zijn, is voor iedereen duidelijk.
Terwijl het OM cursussen geeft aan journalisten, doet het Nederlands
Politie Instituut dit niet, en staan cursussen ‘mediakunde’ ook niet op het
programma van de Politieacademie.

De teloorgang van deze vertrouwensrelatie heeft ook negatieve bij-
effecten die het belang van het individuele korps te boven gaan. Zoals
Ericson aantoont, beschikken kranten over de meeste mogelijkheden om
in hetzelfde bericht diverse bronnen en visies weer te geven. Daarom blij-
ven de kranten van onschatbare betekenis voor de politie. Ze kunnen de
vereiste nuancering en schakering aanbrengen in de berichten over
misdaad, wet, rechtspraak en politie. Dit geldt niet alleen voor de kwali-
teitskranten, maar ook voor de populaire massakranten. De eerste richten
zich meer op de topfunctionarissen in overheid en bedrijfsleven, en
verschaffen door hun ogen ‘een blik naar beneden’. De populaire kranten
laten vaker lagere functionarissen en gewone burgers aan het woord ‘voor
een blik naar boven’.

Dit onderscheid tussen kwaliteitsmedia en populaire media geldt ook
voor de radio. Beide vormen van media staan een keuze toe die overeen-
komt met de verschillende segmenten van de markt die men wil bedie-
nen. Ook in het revolutionair nieuwe medialandschap van vandaag de dag
is er veel meer pluriformiteit dan veel kritische mediawetenschappers in
de afgelopen decennia verklaarden. Maar beide media zijn in toenemende
mate onderworpen aan ‘het imperialisme’ van de televisie, wat betreft
onderwerpskeuze en format. Continuing stories zijn altijd gebruikelijk geweest
in de krant, maar veel schaarser op de radio. Radio, met zijn wegens de
lichtgewicht apparatuur zeer mobiele verslaggevers, is het snelste medium
geworden dat onvoorziene gebeurtenissen min of meer kan verslaan als ze
plaatsvinden.

10.12 Televisie ideologiseert

Televisie werkt heel anders, zeker als het gaat om ‘de nuance’. Net als de
andere media proberen de nieuwsrubrieken op televisie een gevoel van
balans te handhaven door verschillende kanten van een kwestie of gebeur-
tenis te presenteren. De data die Ericson presenteert, geven echter aan dat
de meerderheid van de nieuwsitems op tv maar één kant van het verhaal
belicht. De interviews met politieverslaggevers van Reporter en Netwerk
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bevestigen dat hun format nu eenmaal zo werkt. Men moet wachten op een
follow-up verhaal voor de andere kanten van de zaak. En als er meer kanten
worden gepresenteerd, dan zijn het er bijna zonder uitzondering maar
twee. Zoals de hoofdredacteur van RTL Nieuws het zei: “We hebben twee
quotes nodig, één voor en één tegen.” Dit is de klassieke voor-tegen-versie
van de journalistieke objectiviteit. Maar dergelijke uitdrukking van objecti-
viteit vergroot wel de ideologische kracht van de nieuwsmedia, ook als
vele journalisten het adagium hanteren dat het aan de kijker is om uit te
maken ‘wie gelijk heeft’.

Deze ideologisering als gevolg van het format, en de ideologisering van
de discussie na de nieuwsrubriek in al die andere discussierubrieken en
talkshows, maken het noodzakelijk voor de politie (net zoals voor elke
belanghebbende organisatie) om het eigen standpunt binnen enkele uren,
zo niet minuten, in de media voor het voetlicht te krijgen. Geheel volgens
het oude gezegde: ‘Men krijgt nooit een tweede kans om een goede eerste
indruk te vestigen’. Als anderen er als eersten in slagen om een krachtig
beeld neer te zetten, is het zeer moeilijk om daar naderhand een even
krachtig ‘tegenbeeld’ tegenover te zetten. Het OM is hier, zoals werd
beschreven, niet altijd in geslaagd.

De noodzaak van een vertrouwensrelatie doet zich in gevallen van grote
acute crises zeker gelden. De redactieagenda en de group think ter redactie zijn
zeer sterk. Maar alleen politieverslaggevers die men kent, kan men bellen, en
alleen als men hen vaker heeft ontmoet, kan men er enigszins op rekenen
dat ze het incident, het schandaal of de calamiteit zo zullen verslaan dat het
perspectief van de politie en de context er direct in worden verwerkt.We
zouden het zelfs nog sterker kunnen formuleren. Juist omdát de relatie
tussen politievoorlichting en politieverslaggevers zo slecht is geworden, juist
omdat er door zowel politie als media nog zo weinig wordt geïnvesteerd in
specialisten die politie- en justitieverslaggevers zijn, groeien incidenten snel-
ler uit tot nauwelijks te beheersen crises en mediahypes.

10.13 De persoonlijkheid van de korpschef en voorlichter

Het is misschien wel vooral het punt van de verbetering in de persoonlijke
relaties tussen de politievoorlichter en de journalisten dat een zekere rust
kan brengen in de tendens naar ‘incidentalisme’ en ‘mediahypes’. Want de
routinematige nieuwsvoorziening naar de burgers en naar de media –
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zowel in nieuwsrubrieken, non-fictie- als fictieprogramma’s – heeft de
politie, na de fenomenale professionalisering van de afgelopen tien jaar,
zeer goed onder de knie. Maar ten aanzien van de ‘incidentenmaatschap-
pij’ zit het tij structureel tegen.

Naarmate de eigen fysieke ervaring van mensen in de buitenwereld
afneemt, neemt ‘de televisiewerkelijkheid’ toe. En in die televisiewerkelijk-
heid gaat het meer dan ooit om de indrukken en de suggesties die journa-
listen, politiechefs en politievoorlichters persoonlijk weten te wekken.
Daarom is de persoonlijkheid van de korpschef, de korpsbeheerder en de
politievoorlichter van doorslaggevend belang. Ericson, en ook Goodrich,
heeft er terecht op gewezen hoezeer de methodes van de wet en die van
de nieuwsmedia op elkaar zijn gaan lijken.Via diep gewortelde conventies
– een oriëntatie op gebeurtenissen, personalisering, een focus op proce-
dure, realisme en precedent – voorzien de wetsorganen en de nieuwsorga-
nen in de essentiële ingrediënten om rechtvaardigheid, en haar connectie
met gezag en sociale orde zichtbaar te maken. De wet en de nieuwsmedia
hebben beide een gerichtheid op ‘de gebeurtenis’ en het daarbij betrokken
individu. “Het is de kern van de wettelijke retoriek dat ze de kwesties voor
de rechtbank individualiseert. Wettelijke betekenis wordt altijd aan indivi-
duele daden verbonden en wettelijke verklaring is daarom meer biogra-
fisch en moreel dan sociologisch en contextueel”, aldus Goodrich.22

Daarom ligt het in deze tijd van conflict en juridificering, van perso-
nalisering en emotionalisering niet in de lijn der verwachtingen dat de
nieuwsgierigheid naar, zoniet de obsessie met, zaken rond misdaad, recht-
vaardigheid en straf, kortom politie en justitie, snel zal afnemen. De
behoefte aan veiligheid en morele kaders – én een spannend gemaakt
verhaal – is daarvoor veel te groot. Het succes van tv-misdaadverslaggevers
als Peter R. de Vries is op deze complexe behoefte gebaseerd.

Het OM heeft de verbetering van het kennisniveau onder journalisten
wel ter hand genomen, maar kan zelf nog wel enige verbetering van de
eigen mediapolitiek gebruiken. Het OM heeft, vooral bij acute crises, een
zeer proactieve mediapolitiek nodig. De politie moet daarentegen élke dag
in de publieke ruimte een gevecht leveren om de orde te handhaven en de
misdaad te bestrijden, met als gevolg een permanent afbreukrisico voor
het eigen imago. De revolutie in de communicatiemiddelen heeft het
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handelen van de politie op straat zichtbaarder gemaakt dan ooit. Dat deze
grote kwetsbaarheid de noodzaak tot professionalisering van het gedrag en
communicatie heeft vergroot is duidelijk. Maar deze kwetsbaarheid noopt
ook om naast de geprofessionaliseerde aanpak van de interne en externe
corporate communication een zeer alerte, altijd beschikbare ‘snelle interventie-
macht’ bij de hand te hebben om bij een crisis de burgers zo snel en
effectief mogelijk te informeren, en ‘het juiste beeld’ van de gebeurtenis
en het eigen optreden te presenteren. Het succes hiervan is in even grote
mate afhankelijk van ‘mediakunde’ en richtlijnen en gedragscodes als van
de persoon van de korpschef en de politievoorlichter.

Voor de media is een grotere investering nodig om opnieuw het
hoofd te kunnen bieden aan de nu dominant geworden politievoorlich-
ting, en te komen tot vakkundige berichtgeving in normale tijden en
tijden van crises. Noch de media, noch justitie, noch de politie zijn uitein-
delijk gebaat bij een te eenzijdige en vaak oppervlakkige berichtgeving. En
de democratisch gezinde burgerij, die wet, transparantie en orde van
belang vindt, al helemaal niet.
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11.1 Bestaat ‘de juiste manier’ van mediabeleid?

Kunnen we ‘de juiste manier’ formuleren waarop de politie met de media
zou moeten omgaan? Kunnen we ‘de juiste mate’ aangeven waarin de
politie aan ‘imagopolitiek’ moet en mag doen?

Hoewel deze studie tamelijk harde feiten aan het licht heeft gebracht,
en onmiskenbare ontwikkelingspatronen heeft blootgelegd, willen we niet
pretenderen de wijsheid in pacht te hebben. Daarvoor is de werkelijkheid
van de relatie tussen ‘de politie’ en ‘de media’ veel te complex gebleken.
Veel complexer in elk geval dan de suggestie die de opdracht deed
vermoeden: onderzoek de relatie tussen politievoorlichters en politiever-
slaggevers. Daarover is hopelijk meer helderheid verschaft.

De complexiteit schuilt in de grote dynamiek van de constellaties
waarbinnen de politie zich sinds het feitelijke startpunt van deze studie –
eind jaren tachtig – beweegt. Minstens vier van deze dynamische constel-
laties zijn duidelijk te herkennen:
1. De revolutionaire ontwikkeling van een overzichtelijk medialandschap

naar de huidige 24-uurs, interactieve mediamaatschappij.
2. De ontwikkeling naar een mondiger en meer gedifferentieerde maat-

schappij. Enerzijds door de introductie van de multiculturele samenle-
ving, gekenmerkt door een grotere diversiteit van bevolkingsgroepen
dan voorheen. Anderzijds door een veel actiever participerende burgerij.
Als ‘eisende partij’ (meer veiligheid! meer dienstverlening! grotere
aanspreekbaarheid!), maar ook als ‘hulpverlenende partij’ (van vrijwil-
lige Opzoomeracties en buurtwachten, tot verstrekken van tips en ‘meld
misdaad anoniem’-telefoonlijnen).

3. De permanente strijd om de macht met partijen die wettelijk de baas
zijn over de politie (korpsbeheerder, Openbaar Ministerie, minister van
Binnenlandse Zaken en minister van Justitie, en natuurlijk de gemeente-
raad en het parlement). Die strijd werd gevoerd over de middelen, de
operationele bevoegdheden en de eigen beleidsruimte bij het vaststellen
van de prioriteiten bij de kerntaken van de politie: de handhaving van
de openbare orde, de opsporing van daders en de preventie van overtre-
dingen en misdrijven.
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4. En de grote en dynamische veranderingen waaraan de politieorganisatie
zich blootgesteld ziet. Die voltrekken zich als gevolg van de drie overige
veranderende constellaties, maar ook als gevolg van communicatietech-
nologische, politieke en organisatorische veranderingen. De omvorming
van 148 gemeentelijke politiebureaus en de rijksrecherche tot 25 regio-
korpsen (plus het korps landelijke politiediensten), de feitelijke ophef-
fing van de interregionale rechercheteams en de invoering van ‘boven-
regionale rechercheteams’ en de landelijke recherche zijn hier voorbeel-
den van. De huidige behoefte van sommige kleinere korpsen tot fuse-
ring, en de politieke drang om te komen tot een landelijke politie even-
eens.Tenslotte groeit de noodzaak tot nauwere samenwerking in het
‘Europa zonder grenzen’ met buitenlandse collega-diensten.

Om te midden van deze ‘orkaanachtige’ ontwikkelingen – die soms paral-
lel lopen, soms haaks op elkaar staan, of een wirwar van sporen trekken
over de politie als effectieve en geaccepteerde organisatie en over haar
imago – overeind te blijven, moet de politie permanent alle zeilen bij
zetten. Stelt de politie zich, zoals de wet voorschrijft, onderdanig op, dan
kan ze het gevaar lopen de eigen identiteit en het zelfrespect te verliezen.
Dat kan de operationele slagkracht verminderen en een neerwaartse spiraal
bewerkstelligen. Stelt de politie zich te eigenzinnig op, dan loopt ze het
gevaar als ‘een staat in de staat’ gezien te worden, die louter het belang
van de eigen organisatie voorop stelt. Dat kan averechtse gevolgen hebben:
een afnemende legitimiteit onder de bevolking en harde ingrepen vanuit
‘de politiek’.

De praktijk van ‘de politie’ als organisatie anno 2004 is een veel
complexere dan die van de jaren vijftig of van de jaren tachtig. In de 
periode van 1945 tot 2000 kunnen we golfbewegingen waarnemen.Van
‘de sterke arm’ naar ‘de wijkzuster’, en terug. De huidige complexiteit
schuilt in het feit dat er weliswaar grote krachten aan het werk zijn in
politiek Den Haag (onder druk van delen van de bevolking) om de
pendule naar ‘de sterke arm’ terug te laten slaan, maar dat er zeker, vanuit
de politie zelf en ook vanuit grote delen van de bevolking, grote behoefte
bestaat aan het handhaven van de taak als permanent bereikbare en inzet-
bare ‘eerste hulp’ voor alle mogelijke sociale en civielrechtelijke kwesties
tussen burgers (van medische noodgevallen op straat, en burengerucht tot
aangifte van blikschade).

In de verzakelijkte samenleving vormen de politie en het ziekenhuis de
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enige twee instituties die altijd klaar moeten staan voor de burgers (de
brandweer en de krijgsmacht buiten beschouwing gelaten). Maar de politie
heeft, nog meer dan het ziekenhuis, te maken met een vermenigvuldiging
van taken, met die complexere samenleving, met die complexere politieke
constellatie. En vooral met de enorme toename van de eigen zichtbaarheid
in een interactieve mediamaatschappij, waarin de politie weliswaar over
steeds meer communicatie- en registratiemiddelen beschikt, maar de
burger niet minder. De kwetsbaarheid van de politie is bovendien veel
groter dan die van een ziekenhuis. Op de eerste hulp wordt een gebroken
been misschien wel in het bijzijn van de familie gespalkt, maar de echte
operaties vinden achter gesloten deuren plaats en worden uitgevoerd
binnen een duidelijke hiërarchische structuur. De politieagent moet alleen
of met zijn tweeën te midden van het publiek zijn of haar werk doen, van
mond-op-mondbeademing tot het trekken van zijn of haar pistool.

De kwetsbaarheid van de politie is, kortom, alleen maar toegenomen.
De mate van kwetsbaarheid hangt zowel af van het gedrag van de indivi-
duele agent op straat, als van het met succes opereren tijdens grote open-
bare aangelegenheden – van geplande evenementen als het EK voetbal en
Het Huwelijk tot onverwachte gebeurtenissen als rampen en rellen. Een
mislukking op elk van deze niveaus kan direct terugslaan op het optreden
op die andere niveaus, en op het aanzien van de politie als geheel.

Gezien de politieke verhoudingen, de ondergeschiktheid aan het
bevoegd gezag; gezien deze permanente verplichtingen ten aanzien van
alle delen van de samenleving, en gezien de toegenomen zichtbaarheid
van ieder openbaar optreden, is het geen wonder dat de politie de afge-
lopen tien jaar enorm heeft geïnvesteerd in ‘de media’ en ook openlijk, of
via meer verfijnde en dus minder zichtbare werkwijzen, een actieve
‘imagopolitiek’ is gaan bedrijven.

De vraag naar ‘de juiste manier’ om met de media om te gaan, en naar
‘de juiste mate’ van imagopolitiek is complex, omdat hier fundamentele
vraagstukken van legitimiteit en transparantie van de politie aan de orde
zijn. Ofwel, de vraag waar het terechte streven naar het uitdragen van een
juist beeld van de eigen organisatie overgaat in het onterechte streven naar
de verwezenlijking van baatzuchtige belangen van de eigen organisatie als
zodanig, met inzet van manipulatieve, en nauwelijks te controleren metho-
den. Zowel de relatie met de media, als het bedrijven van imagopolitiek
(via de media, maar ook direct naar de burgers toe) kan twee tegenover-
gestelde effecten sorteren.
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Een goede en transparante relatie met de media en een goede en
transparante imagopolitiek kunnen de legitimiteit van de politie enorm
versterken. Zo kan de politie goodwill bij de bevolking genereren, die haar
geloofwaardigheid overeind houdt gedurende een plotselinge crisis of
tegenslag. En met deze goodwill onder de bevolking kan de politie zich ook
met succes te weer stellen tegen de politieke waan van de dag, of regel-
rechte politieke pogingen om de politie te degraderen tot een dermate
ondergeschikte uitvoerder, dat het moreel en de feitelijke daadkracht
zozeer ondermijnd worden dat het werken onaantrekkelijk of onmogelijk
wordt gemaakt.

Een effectieve, maar minder transparante relatie met de media en een
imagopolitiek die neigt naar het manipulatieve, is daarentegen niet alleen
in democratisch en wettelijk opzicht ontoelaatbaar in een rechtsstaat waar
het primaat bij de politiek ligt, maar kan ook als een boemerang op de
politie terugslaan, wanneer de kloof tussen de verkondigde boodschap-
pen en het uitgedragen media-imago enerzijds en de werkelijkheid op
straat anderzijds te groot wordt. Dan kan het verzet onder (delen van de)
bevolking van het ene moment op het andere oplaaien, en niet zelden
ontaardt dergelijk verzet in een rel, een opstoot, een opstand die niet
zelden van elke redelijkheid ontbloot is en alleen met de grootst moge-
lijke moeite weer onder controle te krijgen is. Voorbeelden van dergelijke
situaties zijn er in de afgelopen dertig jaar legio geweest, van de
Nieuwmarktrellen, de inhuldigingsveldslag en de krakersgevechten tot
even lokale, maar felle massale vechtpartijen in woonbuurten (Ooster-
park, Den Bosch), tot de bijna ontelbare veldslagen tussen politie en voet-
balhooligans.

Op basis van deze studie kunnen we minstens drie scenario’s onder-
scheiden die binnen de diverse korpsen van de Nederlandse politie gehan-
teerd worden voor het omgaan met de media, en in het bedrijven van
imagopolitiek in het algemeen.Ten aanzien van het fenomeen van de
imagopolitiek worden deze drie scenario’s ook in diverse buitenlandse,
met name Britse, studies onderscheiden.1
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11.2 Scenario 1: minder media, af en toe imagopolitiek

In diverse Nederlandse korpsen – vooral die in landelijke gebieden –
worden mediavoorlichting en public relations van ondergeschikt belang
geacht, zoniet als noodzakelijk kwaad gezien. De afdeling voorlichting
bevindt zich in de hiërarchie van de politieorganisatie op een lage trede,
zowel in salariëring als wat betreft de toegang tot de korpsleiding.Ten
aanzien van de media reageren de voorlichters meer reactief dan proactief.

Dit kan te maken hebben met de herkomst en opleiding van de meeste
van deze voorlichters. Ze komen hoofdzakelijk ‘van buiten’ en hebben een
HBO-opleiding communicatie en/of public relations. Uit onze enquête, en uit
de gevoerde gesprekken, blijkt dat hun waardering voor journalisten
gering is en dat er van een vertrouwensrelatie op individuele basis weinig
sprake is. De reactieve houding wordt bevorderd door de communicatie-
technologie: de persberichten – die door hun communicatieopleiding
vaak van redelijk journalistiek niveau zijn – worden per mail verstuurd. Bij
sommige korpsen is, meestal op initiatief van een ‘hoofd communicatie’,
de tendens te bespeuren om de beschikbaarheid voor journalisten verder
te verminderen, tot sluiting van de hele afdeling tijdens het weekeinde
toe.

Deze in aard en frequentie verminderende directe relatie met journa-
listen in de stad en omliggende regio wordt vergemakkelijkt door de alom
gesignaleerde letterlijke en figuurlijke ‘verarming’ van veel lokale en regio-
nale mediaredacties, en bijgevolg van het aantal politieverslaggevers. Ook
zij vertrouwen steeds meer op de digitale (en gratis) aanlevering van kopij
door de politie.

Deze tendens tot bureaucratisering bij zowel media als politievoorlich-
ting bergt grote risico’s in zich. Zowel voor de permanente controlefunctie
die de media horen te vervullen, als voor de mogelijkheden van de politie
om bij crises efficiënt en effectief te opereren. Niet zozeer wat betreft de
afwikkeling van sommige soorten crises – brand, ongeluk, gijzeling – als
wel om het ‘communiceren’ van de juiste toedracht ervan en van de
handelwijze van de politie. Omdat men de communicatie met de media zo
veel mogelijk heeft gedigitaliseerd, weet men eenvoudigweg niet meer
wie men binnen ‘de media’ moet bellen om de eigen boodschap uit te
leggen, of om snelle, directe toegang te krijgen tot krant, radio of tv voor
de korpschef, de handelende districtschef of rechercheur. Zoals de kwesties
rond Tjoelker en Vaatstra lieten zien (en bij het OM gold hetzelfde inzake
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Albert Heijn/Prins Bernhard), is in de huidige live mediawereld de snel-
heid van het neerzetten van het juiste beeld van de gebeurtenis en de rol
van de politie erin een cruciale factor geworden. Als de afdeling voorlich-
ting of de korpsleiding zelf vele uren later reageert om ‘een verkeerd
beeld’ te corrigeren, is vaak het kwaad al geschied.

Vooral korpsen in gebieden waar doorgaans niet veel ernstigs gebeurt,
zijn door deze bureaucratisering van de mediacontacten slecht voorbereid
op ongeoefende crisissituaties. In dergelijke gevallen – van een burge-
meester die door het hoofd wordt geschoten tot plotselinge mediaopwin-
ding over vandalen in een trein – worden het dorp en het politiebureau
binnen enkele uren ‘bestormd’ door tientallen tot honderden lokale, regio-
nale en landelijke (en soms ook internationale) journalisten en camera-
mensen.

Wat betreft de public relations, of imagopolitiek, zijn de afdelingen voor-
lichting zeer geporteerd van ‘mediaplannen’ en enkele zorgvuldig gekozen
‘persmomenten’, waarop de bevolking via de media op de hoogte
gebracht wordt van de stand van zaken rond bepaalde vooraf vastgestelde
‘prioriteiten’. De ene keer betreft het een inbraak, de andere keer huiselijk
geweld, dan weer diefstal of geweldscriminaliteit. De professionalisering
op dit terrein is aanzienlijk te noemen. Men bereidt deze ‘persmomenten’
steeds beter voor. Dat gebeurt met behulp van de afdeling voorlichting van
het NPI, of het intranet van het NPI, of na het zorgvuldig op een rijtje
zetten van alle statistische gegevens over de eigen regio, ook in vergelij-
king met andere regio’s.

Binnen diverse korpsen in vooral landelijke gebieden, maar ook grote
steden zoals Utrecht, is de vermindering van de mediacontacten niet
zozeer om bureaucratische redenen doorgevoerd, maar vanuit openlijke en
principiële overwegingen. Een van de overwegingen is de overtuiging dat
de legitimiteit van het korps niet meer afdoende gediend wordt met de
bediening van de als slechter beoordeelde journalistiek, maar eerder en
beter met een direct contact met het publiek. Dat gebeurt daar door
middel van folders en buurtkranten, met behulp van een eigen website en
door het organiseren van open dagen en proactieve pr-acties, als het verle-
nen van hand- en spandiensten bij allerhande publiekelijke festiviteiten:
buurtfeest, charitasactie, sportfestijn.

In tegenstelling tot sommige korpsen in het buitenland zijn er in
Nederland nauwelijks korpsen meer die zowel tegenover de media als in
hun imagopolitiek een marginale rol voor zichzelf zien weggelegd. Het
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gevaar van deze verschuiving van media naar publieks-pr is wel dat de
afdeling voorlichting nog minder als echt politiewerk gezien wordt, en
meer als een inpandig ‘uitzendbureau’ voor buitengaatse activiteiten. De
herkomst van buiten de politieorganisatie en de opleiding (HBO-commu-
nicatie dan wel HBO-management) lijkt bij sommige communicatiemede-
werkers de nu soms al erg zichtbare neiging te versterken om zichzelf te
zien als een ondernemende ambtenaar die, van negen tot vijf, bezig is om
een ‘goed nieuwsshow’ te organiseren, of een aantrekkelijke manifestatie
voor de bevolking op touw te zetten.

11.3 Scenario 2: actief mediabeleid, ondersteunende imagopolitiek

Vooral in regio’s waar zowel lokale als regionale dagbladen worden
gemaakt als ook lokale en regionale omroepen gevestigd zijn, is de afge-
lopen jaren een actief televisiebeleid te bespeuren bij diverse korpsen. Dit
concentreert zich vooral op het initiëren van programma’s in navolging
van Opsporing Verzocht.

Ook wijst de enquête uit dat veel korpsen buiten de Randstad hun
mediabeleid hebben aangepast – vaker nog: bezig zijn dit aan te passen –
als gevolg van gebeurtenissen die de bevolking sterk beroerden, en die het
imago van het korps onder druk zetten. Hier wordt de in het eerste scena-
rio beschreven tendens om de media links te laten liggen verlaten, en zijn
de korpsleiding en de afdeling voorlichting doende om de banden met
hoofdredacteuren te herstellen door periodieke discussiebijeenkomsten te
organiseren. Of door gezamenlijke projecten te starten, zoals het digital
mapping-project van het regiokorps Utrecht samen met het Utrechts
Nieuwsblad. Dit project beoogt de publicatie van gegevens over wijken –
inbraakfrequentie, veiligheid op straat en dergelijke – zowel op de site van
de politie als van de krant. De ontwikkelingen in Utrecht illustreren ook
de hernieuwde interesse in het bedrijven van imagopolitiek via de media,
zoals korpschef Vogelzang liet zien door zich te lenen voor een tv-
programma waarin hij weer een dagje ‘een gewone agent’ speelde.

De aard van de imagopolitiek varieert sterk binnen de korpsen die het
belang erkennen van de technische en gespecialiseerde vaardigheden van
‘imagowerkers’, of dit nu pr-functionarissen zijn of rechercheurs en agen-
ten die mogen meewerken aan bepaalde mediaprogramma’s of publieke
optredens. Deze optredens variëren van het geven van shows met snuffel-
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honden of gevechtshonden tot meer politiek-sociale optredens: het
houden van lezingen in het buurthuis of het deelnemen aan het bestuur-
lijke leven, van kerk tot sportvereniging. Een dergelijke vorm van imago-
politiek komt vooral voor in landelijke gebieden waar de korpsleiding
sterk gelooft in de sociale functie van de politie en de noodzaak van
worteling in de wijk, dorp of regio. Het devies in deze korpsen – kennen
en gekend worden – verschilt overigens per provincie – in gebieden als
Friesland lijkt deze omarming van het maatschappelijke leven meer in de
praktijk te worden gebracht dan in gebieden die reeds half verstedelijkt
zijn zonder een echt groot stadskarakter te hebben aangenomen, zoals
Zuid-Holland Zuid.

Het spreekt vanzelf dat in dit scenario de afdeling voorlichting dichter
bij de korpsleiding gesitueerd is, al zijn hier ook aanzienlijke verschillen
zichtbaar. In sommige landelijke gebieden waar van roulatie weinig sprake
is beschouwen veel politieagenten zich meer als sociaal werker dan als
autoriteit en voeren dus op hun manier een imagopolitiek, soms zonder
dat ze het van zichzelf bewust zijn.

Meer op basis van de gevoerde gesprekken dan op basis van de
enquête kan voorzichtig geconcludeerd worden dat het merendeel van de
korpsen bezig is een nieuwe balans te vinden in dit scenario. Ze doen aan
‘persmomenten’, ze doen aan issue management – aangereikt door het NPI –
en zijn driftig bezig de mediaplannen en internetfuncties te actualiseren.
De korpsen zijn er dus van overtuigd dat imagowerk een noodzakelijk
onderdeel is geworden van het politiewerk in de eenentwintigste eeuw.
Maar tegelijkertijd heerst er ook nog veel wrevel over ‘de media’, en blijft
de overtuiging bestaan dat het aloude handwerk van de politie en het
directe contact met de burgers toch de belangrijkste factoren zijn die het
imago en de legitimiteit van het korps bepalen. Daarbij speelt een rol dat
de oudere agenten zijn ‘opgegroeid’ met het rapport Politie in verandering op
het nachtkastje, en niet terug willen naar de rol van ‘de sterke arm’, noch
vooruit naar een al te proactieve houding waarbij het imago van groter
belang lijkt dan hun vertrouwde taakuitoefening. Het zijn vooral jongere
voorlichters en jongere agenten die tot een andere koers bereid zijn: de
voorlichters tot het hanteren van onorthodoxe media- en imagomethoden,
de agenten tot het prijzen van het actiemodel, waarvan zero tolerance één
uiting is.

Al met al is er in de korpsen die voor dit scenario hebben gekozen,
sprake van een groeiende integratie van de voorlichters en imagowerkers
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binnen de beleidsmakende afdelingen van het korps. Maar gezien de
herkomst van, inmiddels, de meeste voorlichters en hoofden voorlichting
van buiten de politie – bedrijfsleven, overheden en non-profitorganisaties
– blijft er een grote kloof bestaan tussen hen en de verticale kolom van de
politie zelf.

11.4 Scenario 3: zo veel mogelijk media, altijd imagopolitiek

Korpsen die dit scenario volgen, gaan ervan uit dat ‘het imago’ (of ‘de
beeldvorming’) de kern is van het politiewerk, ja dat het politiewerk
imagowerk ís geworden. Imagopolitiek is in dit scenario niet alleen zeer
belangrijk geworden maar, om Mawby aan te halen, “de bepalende institu-
tionele logica van de politieorganisatie”.

De korpsen die dit scenario al gedeeltelijk of geheel volgen, zijn voor-
namelijk die van de grote steden in de randstad. Al zijn er ook grote
verschillen in de manieren waarop zij er uitvoering aan geven. Utrecht
heeft gekozen voor imagopolitiek boven een strategie van ‘zo veel moge-
lijk media-inzet’. Alleen in de periodes waarin de serieverkrachter actief
was of andere schokkende gewelddaden opgelost moesten worden,
werden bij de publieksstrategie ook de media ingeschakeld. In rustiger
tijden ligt het accent op de digitalisering van informatie van en voor de
burgers – onder andere via een website die als de beste van het land geldt –
en op het directe contact met de burgers op straat. Dat wordt geïllustreerd
door het uitkiezen van bewuste acties – zoals die rond Hoog Catharijne –
die vooral het doel lijken te hebben het beeld te vestigen dat de politie de
zaken onder controle heeft. Het imago ís dan de dienst die de politie aan
de bevolking levert.

In dit scenario staat de perceptie van de politie bij de bevolking
voorop. Na vervelende incidenten of gebeurtenissen worden bewust acties
ondernomen om het ontstane negatieve beeld om te buigen in een posi-
tief beeld.

Ook bij de handhaving van de openbare orde bij grote manifestaties
wordt in dit scenario niet alleen alles gedaan om deze goed te laten
verlopen, maar wordt er ook alles aan gedaan hiervan zo breed mogelijk
kond te doen in de media. Wanneer de spanningen oplopen, zoals nu als
gevolg van terreuraanslagen, worden bij de vaagste aanwijzing voordeuren
ingetrapt of spoorwegstations ontruimd. Dit soort acties zijn een goede
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oefening, en het beeld dat uitgedragen wordt, is er tegelijk een van
controle over ieders veiligheid.

Het uitvoeren van een patrouille, te voet of per auto, op de drukste
momenten van de dag, is niet alleen heel effectief maar ook een imagopo-
litiek besluit. Op die manier wordt op een succesvolle manier de ‘alomte-
genwoordigheid’ van de politie ‘gecommuniceerd’. Dit mag negatief klin-
ken, maar dit is het niet. De professionaliteit van de grootstedelijke politie-
korpsen in het organiseren van grote en soms riskante publieksfestiviteiten
en het handhaven van de openbare orde, heeft de afgelopen decennia
indrukwekkende vorderingen gemaakt. Men zou bijna zeggen dat alle
energie die van eind jaren zestig tot eind jaren tachtig ging zitten in het in
bedwang houden, uiteenjagen of beëindigen van demonstraties – met
grote expertise in crowd control tot gevolg – sinds het zeldzamer worden van
dit soort taferelen zich nu in positieve zin manifesteert bij grootschalige
evenementen. En hopelijk ook bij onverhoopte, maar inmiddels door velen
verwachte, calamiteiten in de toekomst.

In alle vier de grote steden is sprake van een ‘imagobewustzijn’, dat de
hele politieorganisatie en alle politieactiviteiten zozeer doordrenkt dat we,
met de nodige overdrijving, zouden kunnen zeggen dat het imago het
politiewerk beveelt. Ook deze veronderstelling hoeft niet noodzakelijker-
wijs negatief opgevat te worden. Deze sterke nadruk op het imago mag
een direct gevolg zijn van een dip in de populariteit van de politie bij
publiek en politiek als gevolg van incidenten en zou dus als beperkt orga-
nisationeel eigenbelang gekenmerkt kunnen worden, maar de nadruk op
het imago heeft ook zijn wortels in een andere taakopvatting van de poli-
tie in de relatie tot de burgers: meer professionaliteit, meer dienstverle-
ning. De nadruk op het imago wordt sterk gevoed door de leer van de
corporate communication: iedere agent is een ambassadeur van het korps, van
de hele Nederlandse politie.

Tegelijkertijd heerst in dit scenario de moderne opvatting dat de poli-
tie zich niet alleen staande moet houden in de vier dynamisch verschui-
vende constellaties die we in het begin van deze overwegingen schetsten.
De huidige 24-uurs mediamaatschappij met zichtbaarheid alom en bijge-
volg 24-uurs kwetsbaarheid eist dat het imagowerk een kernactiviteit is
geworden in het proces van het uitvoeren van de politietaak. In de
anoniem geworden grote stad met zovele verschillende sociale en etnische
milieus, en trouwens ook zo veel wapens voor het grijpen, kan de politie
het zich minder dan ooit permitteren om ‘het verkeerde beeld’ uit te stra-
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len. Dit geldt zowel voor de individuele agent als voor het hele korps.Voor
beide geldt dat het steeds noodzakelijker wordt om, met behoud van de
eigen persoonlijkheid, goed voorbereid te zijn op het spelen van verschil-
lende rollen, die van moment tot moment, en van straat tot straat anders
kunnen zijn. Die onvoorspelbaarheid van situaties vereist een grotere
professionaliteit, een groter inlevingsvermogen in de situatie en de
burgers, en dus een verhoogd besef van het beeld dat men als agent, als
ordeteam, als arrestatieteam of als korpsleiding uitstraalt.

In de huidige van media vergeven maatschappij, gekenmerkt door een
groeiende neiging tot hypes of schandalen, in een multiculturele werkom-
geving met zoveel meer onbekende gewoonten en gevoeligheden, en ten
slotte in een bestuurlijk-politieke omgeving die de politie eerder slecht-
dan goedgezind is, lijkt dit derde scenario het meest geschikt.Vooral de
laatste factor lijkt de politie van de grote steden al sinds medio jaren
negentig tot de overtuiging te hebben gebracht dat ze, tegenover het OM,
de regering, gemeenteraad en het parlement, alleen overeind kan blijven
als via media en imago de steun wordt gezocht bij het grote publiek en
‘de publieke opinie’, zoals die door de media wordt vertolkt.

Een van de meest veelzeggende inzichten van deze studie is de kracht
waarmee de grote korpsen sinds begin jaren negenting de koers van
‘media en imago’ hebben ingeslagen, en het enorme succes dat ze daar-
mee hebben geboekt. Met alle mogelijke middelen is er een zeer doelge-
richt mediabeleid ontwikkeld – inclusief de afscherming van de eigen
organisatie voor nieuwsgierige journalistieke blikken en inclusief het
gerichte pluggen van boodschappen en het op ruime schaal initiëren van en
meewerken aan allerhande feitelijke dan wel fictionele tv-programma’s –
en dit kan niet anders dan als een enorm succes voor de politie
beschouwd worden.Tenminste, als we niet verder kijken dan de korte
termijn. En als we dit succes alleen vanuit de optiek van de politie
beschouwen. Als we de mogelijke effecten op de langere termijn bezien,
zowel voor de politieorganisatie zelf, als voor de democratische rechtsstaat,
dan zijn er de nodige vraagtekens te plaatsen.

11.5 Boemerangeffect van imagopolitiek: hypes en schandalen

Twee ontwikkelingen zijn duidelijk uit deze studie naar voren gekomen.
De politie van de korpsen die scenario 3 hebben gevolgd, de korpsen van
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de grote steden, mogen zichzelf feliciteren. Zowel op het gebied van voor-
lichting aan de media als wat betreft het imagowerk via vooral televisie-
programma’s heeft de politie de overhand gekregen. Uit bijna alle
gevoerde gesprekken komt dit feit immers onomstotelijk naar voren: de
schrijvende journalistiek voelt zich in het defensief gedrukt.

Uit de inhoudsanalyse van de twee onderzochte kranten, De Telegraaf en
NRC Handelsblad, blijkt dat de politie in bijna de helft van de berichtgeving
zelf als bron heeft gefungeerd. En dat de grafieklijn die de positieve teneur
in de berichtgeving over de onderzochte periode (2002 en 2003)
aangeeft, bijna zonder uitzondering boven die van de neutrale en nega-
tieve teneur uitstijgt. Ook al moeten we bij deze grafieken en staafdia-
grammen een slag om de arm houden omdat in een kwalitatieve analyse
altijd een subjectief element schuilt, en dus betwistbaar is; het feit dat
bijna de helft van de berichten als bron de politie heeft, is een objectief
gegeven. Hoe een dergelijk onderzoek zou uitvallen bij kleinere korpsen
en de lokale en regionale media ‘in de provincie’, is bij gebrek aan
inhoudsanalyses niet met zekerheid vast te stellen. Afgaande op de
gevoerde gesprekken heerst bij de afdelingen voorlichting daar meer onte-
vredenheid over de berichtgeving. Maar hier zal, ook wegens de alom
gesignaleerde verslechtering van de politieverslaggeving bij de lokale en
regionale media wegens geldgebrek, een rol spelen dat de verhalen over
gebeurtenissen en het politieoptreden gedetailleerder zijn, terwijl de agen-
ten en voorlichters zich sneller persoonlijk voelen aangevallen.

De conclusie dat, landelijk gesproken, de politie meer de agenda van
de media bepaalt dan de media de agenda van de politie, spoort ook met
tal van buitenlandse studies in Amerika, Canada en Engeland. De oorzaken
zijn divers. De toch fenomenaal te noemen kracht waarmee de grote poli-
tiekorpsen de afgelopen tien jaar een mediaoffensief zijn gestart, kan
veroorzaakt zijn door wrok, lijfsbehoud en professioneel besef van de
veranderende tijden. Maar deze kracht kon des te gemakkelijker effect
sorteren door de even fenomenale krachten die in dezelfde periode op het
medialandschap inwerkten. De landelijke en regionale kwaliteitskranten
begonnen juist minder energie te steken in politieverslaggeving, en de
wijze van berichtgeving werd – deels om politiek-correcte redenen, deels
als gevolg van de privacyrichtlijnen van het OM en deels als gevolg van
koerswijziging van de kranten richting lifestyle – abstracter en korter.Van de
landelijke kranten heeft alleen De Telegraaf, als vanouds, een task force ‘op de
politie’, inclusief enkele sterverslaggevers, en heeft de Volkskrant een lichtbe-
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zette crime desk met enkele uitstekende politieverslaggevers. NRC Handelsblad
telt slechts één min of meer vaste, én kritische, politieverslaggever en
enkele algemene verslaggevers die de politie ‘erbij doen’. Het Parool blijft de
Amsterdamse politie goed volgen, maar moet nog steeds vaak een beroep
doen op misdaadverslaggever Bart Middelburg die in 2003 besloot dat het
tijd werd voor iets anders binnen de krant. Trouw beschikt slechts over één
politieverslaggever. Bij de regionale kranten is het nog somberder gesteld.
Bij de weekbladen zijn alleen Vrij Nederland (Marjan Husken) en Elsevier
(Gerlof Leistra) en Nieuwe Revu zeer actief op het gebied van politie en justi-
tie. Conclusie: tegenover een sterker ‘bataljon politievoorlichters’ staat een
uitgedund, en daarom zwakker, ‘bataljon politieverslaggevers’.

Bij de televisie is het beeld anders (de radio beschikt nauwelijks over
vaste politieverslaggevers van naam, Argos wellicht uitgezonderd). Diverse
nieuws- en actualiteitenrubrieken hebben de afgelopen jaren uitstekende
journalisten uit de schrijvende pers aangetrokken, onder andere voor items
rond justitie en politie. Bij het NOS Journaal, bij RTL Nieuws, bij Netwerk, bij
Reporter, bij Nova, bij Zembla. Zij zorgen periodiek voor krachtige, vaak bijna
gedramatiseerde producties, die meestal uitermate kritisch over de politie
berichten. Ondanks al deze hoogstaande onderzoeksjournalistiek, torent
Peter R. de Vries met zijn eigen programma wat betreft kijkcijfers en impact
vaak uit boven de overige programma’s die in tegenstelling tot De Vries
sporadisch aandacht aan de politie besteden.

De tv-rubrieken zijn meestal kritisch, maar lang niet altijd. Niet zelden
hebben zij zich gaarne geleend voor een leuke aanbieding van de afdeling
voorlichting om een bepaalde politieactie fraai in beeld te brengen. Het
programma van Peter R. de Vries is een aparte studie waard. Want zijn
werk als ‘politieman’ herbergt verschillende effecten in zich: dan weer lijkt
zijn werk het gevoel voor onveiligheid en de indruk van de onbekwaam-
heid van de politie te vergroten, dan weer leidt het tot geruststelling, door
de boodschap dat er ‘toch iets aan gedaan wordt’. De politie heeft een snel
wisselende houding tegenover De Vries aangenomen: medewerking,
weigering, verkettering, verzoening, samenwerking.

Wat het effect van deze televisiejournalistiek is geweest op het imago
van de politie is niet onderzocht – daarvoor zou een permanent kijkers-
onderzoek nodig zijn – maar uit deze studie komt overduidelijk naar
voren dat het aantal programma’s over de politie dat door de politie zelf
geëntameerd is, en waarin ze tot grote hoogte zelf het beeld kon bepalen,
overstelpend is. Dat dit mogelijk was heeft alles te maken met de versplin-
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tering en commercialisering van de televisie. Er zijn genoeg programma-
makers te vinden die deze programma’s willen maken, ze zijn betrekkelijk
goedkoop en genereren enorme kijkcijfers.

Het imagopolitieke karakter van deze programma’s is zonneklaar. Maar
de doelstelling werd telkens bijgesteld. Eerst stond de alarmering van het
publiek over de onveiligheid in stad en land en de ontoereikende midde-
len waarover de politie beschikt, centraal. Dit kan de perceptie van onvei-
ligheid en de rising expectations bij de burger van de politie vergroot hebben.
Dat leidde waarschijnlijk tot de noodzaak een realistischer beeld te schet-
sen van het leven van ‘de gewone agent’, en tot programma’s die juist de
successen en onmisbaarheid van de politie moesten aantonen, in het
verkeer, in de buurt en bij de opsporing.

De schaarbeweging in de media – neergang bij de schrijvende pers,
explosieve toename van aandacht bij de televisie, en zeer snelle calamitei-
tenverslaggeving op de radio – heeft als gevolg gehad dat van de oude,
vertrouwde lange-termijn-vertrouwensrelaties tussen dé politievoorlichter
en dé politieverslaggever steeds minder sprake is. Het geringe aantal goede
politieverslaggevers valt in het niet bij die honderden algemene verslagge-
vers van die honderden media die alleen komen aansnellen als er iets
speciaals aan de hand is. En daarbij gaat het er meer om wie het eerst en
het snelst is dan om wie het beste en meest accurate verslag levert.

Om het sterk uit te drukken: de vaste politieverslaggevers met hun
kennis van feiten, personen en context, zijn weggedrukt door een leger van
hit-and-run journalisten. Dit versterkt de toch al toegenomen neiging tot het
elkaar napraten en willen overtroeven in de berichtgeving. En dan blijkt niet
zelden dat het grote succes van het mediaoffensief ineens in zijn tegendeel
kan omslaan, en de politievoorlichting en de korpsleiding de opgestoken
mediastorm nauwelijks tot bedaren kunnen brengen, of de beeldvorming
in gunstige richting weten bij te sturen. Deze schadelijke bijeffecten van de
toegenomen media- en imagopolitiek gelden overigens niet alleen voor de
politie, maar ook voor het OM, voor justitie, ja waarschijnlijk voor alle
overheidsinstanties die de afgelopen jaren hun voorlichtingsapparaat zo
enorm hebben uitgebreid en geprofessionaliseerd.
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11.6 Legitimiteit en transparantie in het tijdperk van imagopolitiek

Uit de gevoerde gesprekken met politiechefs en -voorlichters is niet naar
voren gekomen dat de professionalisering van het mediabeleid en de
publieksvoorlichting in de allereerste plaats is begonnen om de trans-
parantie van de eigen organisatie en de accountability (het verantwoording
afleggen) naar politiek en publiek te vergroten. Zijn er inmiddels zowel
binnen de media als binnen ‘politiek Den Haag’ pogingen in het werk
gesteld om publieke verantwoording af te leggen over het werk op het
Binnenhof of de mediaredactie, dit is nog niet het geval bij de politiekorp-
sen. De zeer succesvolle ‘open dagen’ gaan wel in die richting, maar zijn
niet als kritische dialoog georganiseerd om deze functie al te vervullen.

Een deel van de media vervult de rol van waakhond nog wel degelijk,
al is het een opvallend gegeven uit de inhoudsanalyse dat de berichten
over zaken die de politie een slechte reputatie kunnen bezorgen – zoals
wangedrag van individuele agenten – de helft korter zijn dan andere
berichten. De klacht van journalistieke gesprekspartners dat er eigenlijk
steeds minder ‘feiten’ over de politie verkregen kunnen worden, kan niet
anders dan als een bron van zorg opgevat worden voor de legitimiteit en
de transparantie van de politie. Dat de parlementariërs in Den Haag, zoals
Tjeenk Willink in zijn jaarverslag 2003 waarschuwend opmerkte, zich
steeds vaker beroepen op informatie afkomstig van krantenberichten is
een extra bron van zorg. Desondanks weet de politie, de Raad van
Hoofdcommissarissen of het NPI, met toenemend succes bepaalde issues op
de politieke agenda te krijgen.

Niettemin zijn er signalen dat sommige politiekorpsen bereidwilliger
zijn geworden om direct met het publiek te communiceren over wat er
goed gaat en wat niet. De toenemende samenwerking tussen politiekorp-
sen en de bevolking bij het vergroten van de veiligheid en het opsporen
van misdrijven is er een van.

11. Drie voorlichtingsscenario’s

389Politiewetenschap nr. 21



390 Politie en media



deel VI

Conclusies en aanbevelingen



392 Politie en media



12.1 Algemeen

1. Spanning. In het verleden was er spanning tussen politie en de
media. Deze situatie bestaat nog, en zal ook blijven bestaan. Beide
instituties gaan uit van een verschillend beeld van de taken van de
ander. De taken zijn tot op zekere hoogte te verenigen. Maar uitein-
delijk is de eigen verantwoordelijkheid de meest doorslaggevende
factor.

2. Imago. De politie en het OM zijn zich in de loop der jaren steeds
grotere zorgen gaan maken over het eigen imago. Steeds meer gaat het
niet meer om voorlichting aan de burgers, maar om beïnvloeding van
de wijze waarop er over politie en OM wordt gesproken en geschre-
ven. Binnen de politie zijn enkele honderden mensen dagelijks bezig
met het beïnvloeden van de media.

3. Wantrouwen. Er bestaat een toenemend wantrouwen tussen de politie
en de media. Zij geloven steeds minder wat de ander zegt en zegt te
beogen. Daarbij komt dat de politie steeds minder van de traditionele
media weet en begrijpt, en vice versa.

4. Geen overleg. Er bestaat op dit moment geen gestructureerd overleg
tussen de politie en vertegenwoordigers van de media. Slechts in inci-
dentele gevallen is er sprake van overleg. Er dreigt een eenzijdige rela-
tie te komen tussen de politie en de media, waarbij de politie meent te
kunnen bepalen wat de media schrijven en uitzenden.

5. Richtlijn ter discussie. De bestaande Aanwijzing Voorlichting van het OM
neemt de belangen van het OM en de politie als primair uitgangspunt.
Voor de media is deze Aanwijzing slecht werkbaar. Ook politie en OM
houden zich niet steeds aan de Aanwijzing.

6. Incidentalisme. Het dominante beeld van de mediaverslaggeving over
politie is incidentalisme.Vooral over incidenten wordt uitgebreid in de
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media bericht. Rond politie en misdaad doen zich traditioneel veel
incidenten voor.Voor de media vormen zij een dankbaar onderwerp.

7. Boemerangeffect. Dit incidentalisme hangt enerzijds sterk samen met
de commercialisering van de media – met het verruilen van dure
specialisten, zoals politie- en rechtbankverslaggevers voor generalisten.
Anderzijds is de gelijktijdigheid van de ontwikkeling naar dominantie
van politie en OM over de meeste journalisten in de reguliere bericht-
geving met die van het steeds frequenter worden van nieuwsgolven
over incidenten reden te vermoeden dat de enorme professionalisering
van de voorlichting van politie en OM tot dit boemerangeffect
bijdraagt.

12.2 Media en politie in de maatschappij

8. Dominante invloed. Zowel de politie als de media hebben in de afge-
lopen jaren een steeds dominantere invloed gekregen in de maatschap-
pij. Daarbij komt dat beide instituties steeds meer op elkaar betrokken
zijn geraakt. Beide zijn zich ook steeds meer bewust geworden van het
feit dat een nauwe relatie met de samenleving cruciaal is voor de legi-
timiteit van het handelen. Dit heeft tot gevolg gehad dat zowel media
als politie veel tijd en energie steken in het realiseren van nauwe
banden met de samenleving.

9. Veranderingsprocessen. Zowel de politie als de media zijn de afge-
lopen decennia onderhevig geraakt aan grootschalige inhoudelijke en
organisatorische veranderingen. De politie is steeds meer een onder-
deel van de samenleving geworden en daardoor gevoeliger geraakt
voor de veranderingen daarin. Daarnaast hebben zich omvangrijke
organisatorische wijzigingen voorgedaan. De media zijn talrijker en
complexer geworden, maar een steeds groter deel ervan wordt
beheerst door het streven naar winstmaximalisatie.

10. Communicatietechnologie. De komst van nieuwe communicatietech-
nologie – internet, mobiele telefoon, digitalisering – plaatst de politie
voor nieuwe risico’s en nieuwe kansen. De digitalisering van de
communicatie tussen burgers onderling en tussen burgerij en politie is
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nog in volle gang. De betrokkenheid van de burgerij bij de politie
wordt er verder door vergroot, maar kan ten koste gaan van de traditi-
onele mondelinge communicatie.

11. Mondige burger. De toenemende mondigheid van de burger is voor
zowel de politie als de media een factor van steeds groter belang. Door
de individualisering krijgen zowel politie als media steeds meer te
maken met individuele problemen. De politie moet ze oplossen, de
media berichten erover. De media – en de nieuwe communicatiemo-
gelijkheden voor de burgers – hebben er tevens aan bijgedragen dat de
silent majority mondiger is geworden.

12.3 Media, politie en misdaad

12. Communicatiemiddelen. In de afgelopen jaren zijn steeds meer
communicatiemiddelen gebruikt in de opsporing. De media spelen
hierbij een belangrijke rol.Via kranten, maar in toenemende mate via
de televisie, probeert de politie de misdaad op te lossen. Het televisie-
programma Opsporing Verzocht is hiervan het bekendste voorbeeld, maar
ook internet en telefonische kliklijnen worden steeds meer gebruikt.
De burgerij heeft aan de oproep zelf actief mee te helpen bij de
opsporing, in overweldigende mate gehoor gegeven.

13. Perceptie van veiligheid. De media hebben een grote invloed op de
perceptie van veiligheid bij de burgers. Hoewel het idee bestaat dat de
media vooral negatief berichten over de veiligheid en de politie, blijkt
uit een inhoudsanalyse dat dit niet het geval is. Het dominante beeld
van onveiligheid blijft echter wel prominent aanwezig. De media
hebben niet alleen effect op de perceptie van veiligheid, maar ook op
het beeld van de burgers over de effectiviteit en efficiency van de poli-
tie. De politie is zich dit probleem van de rising expectations steeds meer
gaan realiseren.

14. Politie in fictie. Het beeld van de organisatie en het functioneren van
de politie zoals dat verspreid wordt door fictieprogramma’s, heeft
belangrijke gevolgen voor het beeld van de politie. Niet alleen de
media en het publiek verwachten impliciet dat de politie optreedt
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zoals in televisieseries te bewonderen is, maar ook de politie zelf
probeert zich te gedragen volgens dit verwachtingspatroon. Het aantal
televisieprogramma’s waarin politie en misdaad prominent aanwezig
zijn, is enorm toegenomen. De overstelpende hoeveelheid maakt het
onwaarschijnlijk dat dit feit geen invloed heeft.

15. Imago dominant. Nadat zowel bij politie als OM discussie ontstond
naar aanleiding van enkele affaires, werd steeds meer aandacht besteed
aan het imago van beide organisaties. Niet alleen inhoudelijke en orga-
nisatorische veranderingen waren nodig, maar ook een betere
communicatie met de burgers. Hoewel politie en OM traditioneel
gesloten organisaties waren, hebben zij zich gedurende enkele jaren
veel meer opengesteld voor de media. Het gevolg was echter dat na
aanvankelijke positieve beeldvorming steeds vaker ook negatieve beel-
den over de politie naar buiten kwamen. Langzaam maar zeker sloten
politie en OM zich opnieuw af van de buitenwereld. Het eerdere over-
leg tussen justitie, politie en pers werd steeds minder frequent en
inhoudelijk.

16. Onvrede bij media. Bij de media ontstond steeds meer onvrede over
de wijze waarop de politievoorlichting vorm kreeg. De restrictieve
Richtlijnen en Aanwijzingen van het OM, en het vooral op het eigen
imago gerichte beleid, maakten de media tot een ‘vijand’ voor de poli-
tie. Daardoor werden de media steeds minder in staat gesteld om zelf-
standig informatie te verkrijgen.

17. Onvrede bij politievoorlichters. Ook in de kring van politievoorlich-
ters werd negatief geoordeeld over de restrictieve richtlijnen. Deze
concentreerden zich vooral op de privacy van verdachten. De politie
mocht de media niet meer inlichten als het ging om een arrestatie. Pas
nadat de verdachte voor de rechter-commissaris was geweest, kon het
OM daarover specifiekere mededelingen doen. De politie zag haar
mogelijkheden tot het uitleggen van haar werk en het beïnvloeden van
het eigen imago, sterk verminderen.

18. Differentiatie. De politie werd zich steeds meer bewust dat ‘de media’
niet bestaan. Kranten, radio, televisie en internet vormen geheel
verschillende werelden. Elk medium zoekt naar een eigen wijze
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waarop boodschappen kunnen worden verwoord en verspreid.
Misdaad en politienieuws vormen ideaal nieuws om doelgericht aan te
bieden.Voor de politie betekende dit dat zij zelf kon en kan kiezen
waar en hoe ze welke boodschappen kan deponeren.

12.4 OM en de media

19. Strafzaken. Niet alleen het handelen van de politie, maar ook strafza-
ken konden op steeds meer aandacht rekenen van de media. In het
begin van de jaren tachtig was het OM daar niet op voorbereid. In de
loop der jaren zou zich een leerproces voordoen. Daarbij moest het
OM steeds afwegen tot hoever de openbaarheid in de media kon
gaan.

20. OM en imago. Niet alleen de politie maar ook het OM bleek gevoelig
voor marketing en pr. De strijd tegen de misdaad wordt niet alleen in
de rechtbank gevoerd, maar in toenemende mate ook in de krant en
vooral op de televisie. Het OM heeft vele en wisselende initiatieven
genomen om te proberen het eigen imago nader in te vullen. Soms
werd bewust geprobeerd de media te bespelen, bijvoorbeeld bij enkele
grotere processen.

21. OM en politie. Het OM probeerde steeds meer het gezag over de poli-
tie ook vorm te geven als het gaat om voorlichting en pr. Was het
vroeger de politie nog wel toegestaan om zelf persconferenties te
houden als er opzienbarende arrestaties waren gedaan, tegenwoordig
vindt dit alles plaats onder strakke regie van het OM. Daarbij is het
OM – wijs geworden van enkele mislukte strafzaken – veel voorzichti-
ger geworden in zijn uitspraken. Een verdachte is nog geen veroor-
deelde. Rond voorlichting en pr doet zich een toenemende concurren-
tie voor tussen politie en OM.

22. Mediaoffensief als politiek signaal. Het OM gebruikt voorlichting
ook als een politiek signaal over specifieke problemen waarmee het
OM inhoudelijk, juridisch of organisatorisch te maken heeft. Het OM
hanteert – meer dan de politie – voorlichting en de media in zijn poli-
tiek-bestuurlijk management. Al snel bleek echter dat de media hun

12. Conclusies van het onderzoek

397Politiewetenschap nr. 21



eigen wetmatigheden kennen en zich op langere termijn niet of
nauwelijks laten sturen door de belangen van het OM.

23. OM weer op slot. Na een korte periode van openheid en proactieve
voorlichting is op dit moment weer een meer restrictief beleid domi-
nant. Er wordt een terughoudende strategie gehanteerd, waarbij mini-
male informatie aan de media wordt verstrekt over lopende strafzaken.
Alleen als het gaat om de specifieke belangen van het OM zelf – of om
‘de rust in de samenleving’ – wordt hier bij incidenten nog wel eens
van afgeweken.

12.5 Televisie en politie

24. Televisie dominant. Tot eind jaren tachtig concentreerde de politie
zich primair op de kranten bij de voorlichting. Sinds de jaren negentig
is de televisie dominant geworden. De politie richt zich in haar voor-
lichting nu vooral op de televisie, omdat op deze wijze veel meer
burgers bereikt kunnen worden. Maar ook omdat gedacht wordt dat
op deze wijze letterlijk en figuurlijk de beeldvorming het meest effec-
tief te beïnvloeden is.

25. Nieuwe middelen. Slechts in beperkte mate werd er tot recentelijk
gebruik gemaakt van moderne communicatiemiddelen. Anno 2004
lijkt de politie vooral internet te gebruiken om informatie te geven. De
politievoorlichter geeft zelf steeds minder informatie en verwijst
steeds vaker naar internet. Op die manier realiseert de politie een
grotere mate van controle over de informatie die extern wordt
verspreid. Deze ontwikkeling is nog jong en er bestaan tussen de
korpsen grote verschillen in de wijze van omgaan met internet.Van
andere moderne communicatiemiddelen wordt nog slechts sporadisch
gebruik gemaakt.

26. Televisie als hulpmiddel. De televisie is voor de politie steeds meer
een hulpmiddel geworden. Niet alleen door Politiebericht en Opsporing
Verzocht, maar ook omdat in het nieuws – in allerlei vormen –
aandacht kan worden gevraagd voor een specifieke misdaad of
verdachte. De grote variëteit in televisiezenders en -programma’s
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maakt het ook mogelijk om dezelfde boodschap gedifferentieerd te
brengen.

27. Concurrenten. De enorme groei in de belangstelling voor misdaad
heeft van sommige misdaadverslaggevers op televisie, zoals Peter R. de
Vries, geduchte critici en concurrenten van de politie gemaakt. De
politie heeft ten opzichte van hen niet altijd een vaste en duidelijke
koers weten te varen.

28. Reality-programma’s. Na een eerste enthousiaste omarming van dit
soort televisieprogramma’s, ontstond al snel de behoefte om de
privacy van betrokkenen beter te beschermen, en ook om schadelijke
neveneffecten voor de politie zelf onder controle te houden. Nu werkt
de politie alleen nog maar mee aan dergelijke programma’s onder
strikte voorwaarden, inclusief het vetorecht op bepaalde beelden.

29. Verkoeling. De politie merkte echter dat ook de televisie niet zonder
meer in staat is een geschonden imago te herstellen. Er zijn nog televi-
siejournalisten die zelfstandig onderzoek verrichten. Zeker op de
langere termijn meende de politie meer last dan gemak te hebben van
het steeds maar weer op de televisie verschijnen. Dat besef heeft tot
gevolg gehad dat de politie op dit moment kiest voor een meer bezon-
nen en afhoudende koers. Het imago van de politie blijkt een delicaat
evenwicht tussen daadwerkelijke prestaties en beelden. Daartussen mag
niet een te grote kloof ontstaan.

12.6 Politievoorlichting

30. Richtingenstrijd. Binnen de politie doet zich een richtingenstrijd
voor aangaande de wijze waarop de politievoorlichting het best kan
plaatsvinden. Een deel van de korpsen gaat uit van het idee dat de
Nederlandse politie een corporate image moet uitstralen, waarbij eenheid
van voorlichting cruciaal is. Daarnaast zijn er korpsen waarbij primair
het lokaal en regionaal belang bij de voorlichting centraal staan.

31. Inhoud. De discussie gaat tevens over de vraag in hoeverre het bij
politievoorlichting primair gaat om het verstrekken van informatie of
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om de beïnvloeding van het imago. De meeste korpsen trachten een
combinatie van beide elementen te bereiken. Echter, de meeste korp-
sen ondersteunen de wens om tot meer centrale afstemming van de
politievoorlichting in Nederland te komen.

32. Afstand en nabijheid.Vooral in de korpsen wil de politie proberen
door middel van directe communicatie en voorlichting contact met de
burgers te realiseren. Daarbij achten zij het noodzakelijk dat veel infor-
matie wordt gegeven. Dat is tot op zekere hoogte in tegenspraak met
de corporate strategy die vooral op landelijk niveau aanhangers heeft,
waarbij het vooral gaat om het weergeven van het landelijk beleid en
de landelijke doelstellingen.

33. Verscheidenheid. Het meest kenmerkende van de politievoorlichting
is de grote mate van verscheidenheid. Er bestaan grote verschillen
tussen de politiekorpsen over de vraag hoe het beste voorlichting
gegeven kan worden aan de burgers. Eenheid van opvatting is op dit
moment nog ver te zoeken. Sommige korpsen besteden nog veel
aandacht aan de media, anderen proberen steeds meer afstand te
nemen, of buiten de traditionele media om direct naar de burgers te
gaan.

34. Professionalisering publieksvoorlichting. De meeste politiekorpsen
zijn bezig met vergaande professionalisering van de publieksvoorlich-
ting. Daarbij gebruikt de politie steeds vaker andere middelen dan de
media. De meeste voorlichters vinden de publieke opinie en het
oordeel van de burgers belangrijker dan de mening van de massame-
dia.

35. Positie voorlichter. Ook ten aanzien van de politievoorlichter zijn er
grote verschillen. In sommige korpsen is de voorlichter een onderge-
schikte ambtenaar, terwijl in andere korpsen de voorlichter integraal
onderdeel is van de korpsleiding. Daarbij is niet alleen de formele
maar vooral ook de informele positie van de voorlichter van belang.

36. Dalende waardering. De korpsen zijn het echter wel eens over een
afnemende waardering van de rol van de traditionele media bij de
politievoorlichting. De waardering van journalisten is ook steeds
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verder afgenomen, mede doordat vanuit het perspectief van de politie
veel journalisten onvoldoende kennis hebben van het politiewerk. De
meeste voorlichters zijn van oordeel dat zij te veel tijd besteden aan
voorlichting aan de media. Over het algemeen vinden de voorlichters
dat te negatief wordt bericht over het functioneren van de politie. De
berichtgeving wordt veelal als onvoldoende, eenzijdig, onjuist en
sensatiebelust gezien. De (beperkte) inhoudsanalyse van twee kranten
wijst echter op het omgekeerde: incidenten uitgezonderd, is de
houding van de onderzochte kranten positief. De politie kan haar pers-
berichten zeer gemakkelijk kwijt.

37. Oude communicatieplannen. Hoewel de meeste politiekorpsen over
een communicatieplan beschikken, zijn ze veelal verouderd. Op dit
moment worden veel van de communicatieplannen geactualiseerd.
Nog opmerkelijker: de meeste korpsen hanteren een verschillend doel
bij communicatie en voorlichting.

38. Diverse functieomschrijvingen. Er bestaan zeer verschillende functie-
omschrijvingen van de voorlichters en communicatiemedewerkers. Er
zijn meer dan honderd verschillende benamingen van de functies. Er
is binnen de politie geen eenheid van opvatting over de functie van de
communicatiemedewerker.

39. Omvang voorlichtingsafdelingen. In totaal zijn ongeveer 400 perso-
nen binnen de politie dagelijks bezig met communicatie en voorlich-
ting. Per korps verschilt de omvang van de afdeling communicatie en
voorlichting. Er bestaat geen evenredige relatie tussen de omvang van
het korps en de omvang van de afdeling voorlichting.

40. Reactief. Ook al worden er veel pogingen gedaan om te komen tot
een proactieve voorlichting, in de dagelijkse praktijk blijkt de voorlich-
ting toch vooral reactief plaats te vinden. Maar vooral bij grootschalige
evenementen lukt het de politie wel te komen tot een meer proactieve
voorlichting.

41. Lokaal boven landelijk. In toenemende mate vinden politievoorlich-
ters lokale en regionale media belangrijker dan de landelijke media. In
deze opvatting kan informatie het beste via de lokale en regionale
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media aan de burgers worden verstrekt. Het nadeel van deze houding
blijkt bij crises. Dan blijken veel korpsen geen toegang te hebben tot
de landelijke media.

12.7 Journalisten en politievoorlichting

42. Negatief. De meeste journalisten oordelen negatief over de politie-
voorlichting. Er wordt onvoldoende informatie gegeven en er moet
aan te veel voorwaarden worden voldaan voordat een en ander gepu-
bliceerd kan worden. De politie is volgens de journalisten te veel bezig
met het eigen imago en te weinig met het bieden van voorlichting aan
de media.

43. Nieuwsselectie. De politie heeft een aanzienlijke invloed op de
nieuwsselectie door de media. De politie probeert steeds meer door
verschillende vormen van communicatie (persberichten, interviews,
primeurs weggeven) specifieke media aan zich te binden. Daarmee
maakt de politie voor een deel haar eigen nieuws.Vooral als ze ook nog
vergaande voorwaarden kunnen stellen aan de uiteindelijke publicatie.

44. Politie als bron.Voor de meeste mediaberichten over de politie geldt
dat de politie veelal zelf de bron is. Door de grote hoeveelheid voor-
lichters en hun steeds grotere professionaliteit – en de afname van
specialisme bij de media – kan de politie grotendeels zelf de mediabe-
richtgeving over de politie bepalen. De media lijken in toenemende
mate niet meer in staat om zelfstandig een beeld te schetsen van het
functioneren en de organisatie van de politie.

45. Geen specialisten meer. Er zijn nog maar weinig politieverslaggevers
die zelf onderzoek doen. De meeste verslaggeving over politie en
misdaad vindt plaats door algemene verslaggevers die weinig tijd
hebben en over onvoldoende kennis van en inzicht in de politie
beschikken.

46. Afscherming. De politie schermt de eigen organisatie steeds meer af.
Vroeger konden journalisten nog direct contact hebben met politie-
functionarissen in de korpsen. Op dit moment moeten alle contacten
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lopen via de afdelingen voorlichting. Het aantal klokkenluiders wordt
steeds minder.

47. Juridificatie. Het contact tussen de politie en de media wordt steeds
verder gejuridiseerd door middel van dreigingen en rechtszaken.
Omdat wederzijds de belangen steeds groter worden, wordt het
precies afspreken van wat er onder welke voorwaarden kan en moet
worden gepubliceerd, steeds belangrijker. Als zich daarbij verschillen
van mening voordoen, dan wordt vaker dan in het verleden gedreigd
met juridische stappen en deze worden ook meer dan vroeger daad-
werkelijk ondernomen.

48. De afnemende vertrouwelijke relatie. De afnemende vertrouwelijke
relatie tussen verslaggever en politiefunctionarissen, en de afnemende
kennis bij veel journalisten, vergroot de kans dat bij incidenten de
meeste media achter elkaar aanhollen, en dat heel snel een bepaald,
vaak negatief, beeld dominant wordt. Dit is het boemerangeffect van
een te strak voorlichtingsbeleid. Het kan de positieve teneur van de
reguliere berichtgeving over de politie in één klap tenietdoen.

49. Incidenten. Door deze incidenten hebben voorlichters, ondanks die
positieve teneur in de media, het beeld dat er negatief over de politie
wordt bericht. De afnemende contacten tussen voorlichters en politie-
functionarissen enerzijds en verslaggevers anderzijds zijn hier evenwel
ook debet aan.
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Na dit uitgebreid onderzoek over de relatie tussen politie en media, en de
conclusies die we in het vorige hoofdstuk hebben getrokken, willen wij
het boek afronden met een reeks aanbevelingen hoe deze relatie en de
handelingen van de afzonderlijke actoren kan worden geoptimaliseerd.
Daarbij gaan we ervan uit dat zowel politie als media gebaat zijn bij een
vruchtbare relatie, maar dat de verschillende doelen van politie en media
zo maximaal mogelijk gerealiseerd moeten kunnen worden. We kiezen
dan ook niet voor een van de voorgaande scenario’s, maar voor een
combinatie van inzichten.

De aanbevelingen hebben zowel betrekking op concrete suggesties als
op meer fundamentele herzieningen van de relatie. Wij maken een onder-
scheid tussen aanbevelingen voor zowel politie als media, aanbevelingen
specifiek voor de politie, specifiek voor het bevoegd gezag van de politie
(OM en burgemeester) en aanbevelingen voor de media.

13.1 Aanbevelingen voor zowel politie als media

1. Verantwoorde spanning. Politie en media moeten zich beide er meer
bewust van zijn dat wederzijdse beïnvloeding maar tot op zekere
hoogte mogelijk is. De politie kan niet zonder meer de media gebrui-
ken als een informatiekanaal, net zomin als de media de politie
kunnen dwingen voor de politie negatieve informatie te geven. De
spanning tussen politie en media zal blijven bestaan.Voor zowel de
politie als voor de media is dat goed en verstandig. Binnen zowel poli-
tie als media is het noodzakelijk een debat te voeren tot hoe ver deze
spanning mag worden opgevoerd. Dat is deels afhankelijk van speci-
fieke incidenten en deels van een meer algemene strategie.

2. Wederzijdse vrijheid.Veel van de onderstaande aanbevelingen richten
zich op het verder structureren en normeren van de relatie tussen
politie en media. Hoewel wij dit noodzakelijk vinden, zijn wij wel van
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oordeel dat zowel politie als media de vrijheid moeten behouden de
relatie met elkaar naar eigen goeddunken in te vullen. Beide staan voor
wezenlijk andere taken. De belangen kunnen botsen. In dergelijke
gevallen moeten politie en media beide hun verantwoordelijkheid en
vrijheid nemen. Er zijn genoeg gevallen denkbaar waarin de enige
oplossing een conflict tussen politie en media is.

3. Wederzijds vertrouwen. De genoemde spanning en vrijheid kunnen
alleen verantwoord werken als zich een basisvertrouwen voordoet
tussen politie en media. We hebben in dit boek gezien dat dit vertrou-
wen de afgelopen jaren is afgenomen, dat de feitelijke contacten
tussen media en politie steeds minder worden en dat de relatie tussen
politie en media steeds verder bureaucratiseert. Wij menen dat zowel
politie als media als basishouding moeten hebben dat zij werken aan
een wederzijds vertrouwen. Daarbij zijn wij ons zeer bewust van de
feitelijke en politieke belangentegenstellingen die zich tussen politie
en media voordoen.

4. Waarheid, beelden en emotie. In de relatie tussen politie en media
spelen waarheid, beelden en emotie een belangrijke rol. Niet steeds is
het betrokkenen duidelijk welke van de drie dominant is.
Politiemensen begrijpen niet steeds de beelddominantie bij de media,
terwijl de media minder expliciet de emotie van het handelen van
politiemensen voorop stellen. Ook hier is het van belang dat betrokke-
nen bij politie en media zich bewust zijn van de verschillende percep-
ties.

5. Zekere mate van uniformiteit. Binnen de politie bestaat geen
uniform beeld over de wijze waarop met de media moet worden
omgegaan. Naar ons oordeel is dat ook niet noodzakelijk. Een volle-
dige corporate strategy waarin alleen ruimte is voor een geluid van Den
Haag zou zowel voor de politie als voor de media onwenselijk zijn. De
te grote verschillen op dit moment maken het echter nog steeds
mogelijk dat politiekorpsen tegen elkaar worden uitgespeeld. Een
zekere mate van uniformiteit is ook voor de media wenselijk. En de
richtingenstrijd tussen de in hoofdstuk 6 weergegeven partijen is te
groot. Maar lokale en regionale verschillen in de wijze waarop politie
en media met elkaar omgaan, kunnen terecht zijn ingegeven door de
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specifieke problematiek en de cultuur van politie en journalisten in dat
gebied.

6. Richtlijn. De huidige Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging beperkt
de informatie vanuit het OM en de politie richting de media. Er
bestaan verschillen in de wijze waarop de politie en het OM de
Aanwijzing interpreteren. Politie en OM houden zich zelf ook niet
steeds aan de Aanwijzing.Vanuit de media bestaat er grote weerstand
tegen. Bezien dient te worden in hoeverre een meer werkbare richtlijn
kan worden vormgegeven. Daarbij dienen OM en politie zich er meer
bewust van te zijn dat er sprake is van een wederzijdse relatie tussen
politie en media en geen eenrichtingsverkeer. De huidige Aanwijzing
is vanwege het eendimensionale karakter op lange termijn niet te
handhaven.

7. Overleg. Er bestaat op dit moment geen gestructureerd overleg tussen
politie, OM en media. Wij bevelen aan een dergelijk overleg weer in te
stellen om op hoofdlijnen afspraken te kunnen maken over de wijze
waarop politie, OM en media met elkaar omgaan.Vertegenwoordigers
van de drie partijen kunnen dan in vrijwilligheid afspraken maken
over informatie-uitwisseling en specifieke incidenten. Het is zelfs
denkbaar dat uit het Overleg een 24-uursteam wordt samengesteld dat
in geval van crises en incidenten uitspraken doet over de wenselijkheid
en haalbaarheid van vormen van voorlichting.

8. Gedragscode. In dit overleg kan een gedragscode worden ontwikkeld
als een soort praktische uitwerking van de nieuwe Aanwijzing waarin
wordt aangegeven op welke wijze in de dagelijkse praktijk wordt
gehandeld in de relatie tussen politie, OM en media. De gedragscode
kan worden gesanctioneerd door een door de drie partijen aan te
wijzen arbiter, die dan een dwingende uitspraak zou kunnen doen.
Hiermee wordt een gedragscode ontwikkeld door de drie partijen die
voor de drie partijen ook bindend zal zijn.

9. Afspraken. Annex aan de Gedragscode kunnen voor verschillende situ-
aties specifieke modellen voor afspraken gemaakt worden.
Bijvoorbeeld in geval van een diepte-interview mag de politie binnen
zoveel tijd op deze manier corrigeren. Daarbij kunnen standaardafspra-
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ken gemaakt worden waarbij zowel politie als media de vrijheid
moeten houden eigen specifieke afspraken te maken.

10. Privacy.Veel van de bestaande afspraken hebben privacy als een van de
belangrijkste doelstellingen. Zowel politie als media zijn gebaat bij een
bredere maatschappelijke discussie over de vraag in hoeverre door
mediaberichtgeving privacyschendingen mogen worden gepleegd. Het
lijkt erop dat de huidige richtlijnen strenger zijn dan wat onder de
bevolking leeft. Deze discrepantie merken politie en media steeds weer
in de dagelijkse praktijk. Bij de vernieuwing van de afspraken dient een
meer afgestemde vorm van omgaan met privacy te worden gehanteerd.

11. Juridificering voorkomen. Een nieuwe Aanwijzing, het Overleg, een
Gedragscode en Afspraken kunnen er aan bijdragen dat de relatie
tussen politie en media niet verder juridiseert. Geen van de betrokke-
nen is erbij gebaat dat een dergelijke juridificering plaatsvindt. Dan
zullen alleen normen ontstaan die door een afstandelijke rechter
worden opgelegd zonder dat de uniciteit van de relatie tussen politie
en media daarbij aan de orde komt.

12. Grenzen. Wel dienen voor zowel politie als media de juridische gren-
zen van de relatie tussen politie en media helder te zijn. Een eenduidig
overzicht hiervan zou zeer wenselijk zijn. Daarbij gaat het om de gren-
zen die door de verschillende, elkaar beconcurrerende grondrechten
worden gesteld en inmiddels in het strafrecht worden gehanteerd.

13. Kennis. Bij politie en media bestaat te weinig kennis van elkaars orga-
nisatie en functioneren.Vanuit de media dient meer actief te worden
geparticipeerd in de opleidingen voor de politie, terwijl de politie
zorg moet dragen voor een meer actieve bijdrage in het onderwijs
voor journalisten. Meer kennis over elkaar betekent dat meer verant-
woord inhoud gegeven kan worden aan de per definitie gespannen
relatie tussen politie en media.

14. Ontmoetingen. Op dit moment spreken politie en media over elkaar
in negatieve beelden. Deze beelden zijn niet steeds onderbouwd door
feiten en kennis. Het zou zeer wenselijk zijn als naast kennisuitwisse-
ling politie en media elkaar ook in persoon beter leren kennen. De
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opleidingsinstituten van zowel de politie als de media zouden met
enige regelmaat ontmoetingen tussen politie en media moeten laten
plaatsvinden.

15. Negatief of positief. Centraal in de gesprekken die ten behoeve van
dit onderzoek zijn gehouden, stond steeds de vraag in hoeverre de
media negatief of positief over de politie berichtten.Veel van de ener-
gie van beide partijen ging zitten in het wederzijds beoordelen. De
enquête onder voorlichters toont aan dat zij vinden dat de media meer
negatief berichten dan andersom. De inhoudsanalyse toont echter een
omgekeerd beeld. Cruciaal is daarbij de perceptie van de lezer of
kijker. Zowel politie als media moeten minder vanuit het eigen
perspectief berichten beoordelen en meer vanuit de perceptie van
burgers.

16. Definitie van het nieuws. Zowel politie als media hebben grote
invloed op de wijze waarop de definitie van specifieke gebeurtenissen
en onderliggende problemen vorm krijgt. Daarbij moeten beide zich
in toenemende mate realiseren dat de eerste definiëring van een
gebeurtenis en probleem, de dominante definitie zal blijken te zijn.
Dat legt zowel bij politie als media een grote verantwoordelijkheid om
bij aanvang niet te overdrijven maar een gebeurtenis ook niet te
onderschatten. Soms is dat gezien de omstandigheden te veel gevraagd
van zowel politie als media en beschikken geen van beide nog over
adequate informatie.

17. Crises, incidenten en hypes. Crises, incidenten en hypes creëren een
eigen dynamiek in de relatie tussen politie en media.Veel van de beel-
den die over en weer bestaan, zijn beïnvloed door de wijze waarop de
media verslag doen van incidenten en crises en waarop de politie
berichten daarover uitgeeft. Maar wezenlijk gelden hier dezelfde
aanbevelingen als welke hiervoor en hierna zijn weergegeven. Alleen
dienen deze aanbevelingen in een hogere tijdsdruk en in onzekerheid
te worden gerealiseerd. Dat betekent dat zowel politie als media
genoegen zullen moeten nemen met minder expliciete en minder
uitgebreide informatie. Crisiscommunicatie is geen aparte maar een
bijzondere vorm van communicatie. Dat neemt niet weg dat crisis-
communicatie voor de politie wel een specifieke vaardigheid is.
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13.2 Aanbevelingen voor de politie

18. Doel. De doelen waarmee voorlichting wordt bedreven binnen de
politie, variëren nogal. In toenemende mate gaat het om het beïnvloe-
den van het imago en de beeldvorming. Dat is een verantwoord onder-
deel van het voorlichtingsprogramma van de politie. Maar dan is het
ook noodzakelijk met bevoegd gezag en anderen af te spreken welke
beeldvorming gewenst en haalbaar is. Er moet namelijk wel een expli-
ciet verband bestaan tussen de beeldvorming en de werkelijkheid.
Indien de politie op onderdelen inadequaat presteert, dan dient de
voorlichting er niet op gericht te zijn een positiever beeld te schetsen
dan redelijkerwijs kan worden verondersteld.

19. Proactief. De politie zou de media proactief moeten benaderen.Vooraf
moeten politiekorpsen duidelijk maken welk beleid zij gaan voeren, zo
concreet mogelijk gemaakt aan de hand van specifieke problemen.
Daarnaast moet de politie aangeven op welke wijze zij zal handelen in
geval van specifieke situaties. Deze proactiviteit moet niet alleen bij de
korpsleiding en de afdeling voorlichting aanwezig zijn, maar ook in
het korps breed worden ondersteund. De politie zou niet alleen proac-
tief moeten zijn bij beleid en algemene vraagstukken, maar ook bij
incidenten en crises.

20. Ruimhartig. Als grondslag van het voorlichtingsbeleid van de politie
zouden wij naast proactief ook de term ruimhartig willen aanbevelen.
Voor zowel de waarde van de voorlichting als het imago van de politie
is het wenselijk zo ruimhartig mogelijk informatie te verstrekken.
Daarbij dienen in het Overleg de grenzen van de ruimhartigheid te
worden afgesproken. Maar de verkramptheid waarmee politie en OM
nu op de gewenste informatie zitten, versterkt alleen maar de pogin-
gen van de kant van de media om de informatie te krijgen.Veel infor-
matie reduceert het aantal incidenten.

21. Voorlichting. Voorlichting kan niet alleen als doel hebben het imago
van de politie te verbeteren. Informatievoorziening aan de burgers via
de media moet tevens een belangrijke rol spelen. De afdeling voor-
lichting dient hiervoor adequate voorzieningen te hebben gereali-
seerd. Door het ruimhartig verstrekken van daadwerkelijke informatie
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kan ook een positieve bijdrage worden geleverd aan de imagovor-
ming.

22. Plan en actie. Het is wezenlijk dat binnen elk korps een voorlichtings-
plan wordt ontwikkeld waarin doelstelling en middelen van het voor-
lichtingsbeleid worden geëxpliciteerd. Het plan moet echter geen
eigen, papieren werkelijkheid worden. Naast de langere termijn afspra-
ken die in dergelijke plannen worden weergegeven, moeten korpsen
er ook voor zorgen dat zij direct in actie kunnen komen indien voor-
lichting gegeven moet worden c.q. er gereageerd moet worden op
specifieke berichtgeving in de media.

23. Bekend hoofd. Wij vinden het aanbevelenswaardig als elk korps een of
twee personen heeft die als dragend gezicht van het korps kunnen
dienen. Deze twee personen zijn bij voorkeur de korpschef en de
voorlichter. Op die manier kan de herkenbaarheid van het korps
vergroot worden.

24. Breder politie in media. Maar de politie zou meer moeten faciliteren
dat anderen dan de korpschef en de voorlichter daadwerkelijk in de
media aan het woord komen. Op die manier wordt de breedheid van
het politiewerk duidelijk en krijgen meer personen binnen de politie
kennis van de wijze waarop de media functioneren. Daarmee kan de
huidige verkramptheid gereduceerd worden.Vooral de lokale en de
regionale media vormen een ideaal podium voor anderen binnen de
politie.

25. Aantal voorlichters. Het aantal voorlichters bij de Nederlandse poli-
tie bedraagt ongeveer 400. Bezien dient te worden in hoeverre dit
aantal daadwerkelijk nodig is voor de doelstellingen van het voor-
lichtingsbeleid. Wij menen dat het een ruime hoeveelheid is gezien
de omvang van de politie en de doelen van het voorlichtingsbeleid.
Het aantal voorlichters doet vermoeden dat vooral het beïnvloeden
van de beeldvorming als belangrijkste taak van de voorlichting wordt
gezien.

26. Functie voorlichters. Uit de enquête blijkt dat er vele benamingen
zijn voor voorlichters in korpsen en dat niet steeds duidelijk is welke
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taken zij precies dienen te vervullen. Wij achten het noodzakelijk over
dit soort zaken meer uniformiteit te realiseren.

27. Journalisten leren kennen. De korpsleiding en de chefs van de
belangrijkste afdelingen moeten zich inspannen de belangrijkste jour-
nalisten te leren kennen. In regelmatige achtergrondgesprekken
kunnen de zorgen en problemen van de politie worden geduid.
Hoewel deze gesprekken niet betekenen dat de media nooit negatief
over een korps zullen berichten, kan hierdoor wel een beter begrip
voor elkaars positie ontstaan.

28. Voorlichtingsmiddelen. Binnen de politie wordt eenzijdig gebruik
gemaakt van voorlichtingsmiddelen. Het ongericht rondzenden van
persberichten is weinig effectief. De politie moet zich beraden op een
meer optimale mix van voorlichtingsmiddelen. Daarbij zal naar ons
oordeel wat minder gebruik moeten worden gemaakt van de televisie en
wat meer van andere media.Tevens zal meer gebruik moeten worden
gemaakt van rechtstreeks contact met de media.Vooral direct contact is
een van de meest effectieve methoden van voorlichting over en weer.

29. Beelddominantie. In de huidige media is het beeld dominant. Dat zal
voor een effectieve voorlichting bij de politie betekenen dat zij meer
zal moeten nadenken over de beelden die de politie wil communice-
ren. Feiten zijn daarbij niet voldoende. Indien de politie succesvol wil
opereren in de voorlichting zal zij als journalisten moeten gaan
denken in beelden. Daarbij is het voor de politie een uitdaging de
feiten en beelden zo dicht mogelijk bij elkaar te houden.

30. Internet. Daarbij zal veel meer dan nu het geval is, gebruik moeten
worden gemaakt van internet.Veel informatie over het functioneren
van de politie en de daarvoor geldende richtlijnen kan het beste via
internet worden verspreid.Tevens kan internet veel intensiever dan nu
het geval is, gebruikt worden om burgers een bijdrage te laten leveren
aan de opsporing en de ordehandhaving. Er is dringend behoefte aan
een adequaat internetbeleid binnen de Nederlandse politie.

31. Afhankelijkheid media verminderen. De politie is niet volledig
afhankelijk van de traditionele massamedia om eigen informatie aan
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de burgers te geven.Via internet maar ook via voorlichtingsbijeenkom-
sten, kranten, brochures en dergelijke kan de politie zich rechtstreeks
tot de burgers wenden.Voor sommige boodschappen is een dergelijke
rechtstreekse weg te prefereren. Op die manier ontbreekt de vertaalslag
van de media. In sommige gevallen waarin de politie vooral informa-
tie wil geven aan de burgers, is direct contact de betere weg.

32. Contact korpsleiding. De afdeling voorlichting dient een nauw
contact te hebben met de korpsleiding opdat zo direct mogelijk kennis
verworven wordt over en inzicht bestaat in datgene wat het specifieke
korps doet. Daarmee kan de afdeling voorlichting ook optimaal inspe-
len op de wensen van de korpsleiding.

33. Bijdrage aan fictie. De politie zou alleen nog onder strikte voor-
waarden mogen deelnemen aan fictieprogramma’s op televisie en
reality-tv. De politie moet zich meer bewust worden van het feit dat
gewone burgers wellicht niet zo goed onderscheid meer kunnen
maken tussen politieagenten in de vele televisieprogramma’s en de
werkelijke politie.

34. Niet alleen voorlichting. De media zouden – binnen de grenzen van
de bovengenoemde Gedragscode en andere afspraken – meer intensief
en structureel afspraken moeten kunnen maken met een politiekorps.
Niet alle informatie naar de media hoeft via de voorlichter of de korps-
chef verlopen. De huidige hiërarchisering en monopolisering van de
voorlichting zullen op lange termijn ongewenste neveneffecten hebben.

35. Effecten. De politie zou meer kennis moeten hebben van de wijze
waarop bepaalde vormen van voorlichting invloed hebben op het
handelen van burgers. Dit inzicht moet niet alleen verworven worden
ten aanzien van voorlichting in acute situaties, maar ook ten aanzien
van voorlichting die gericht is op het voorkomen of tegenhouden van
criminaliteit en ordeproblemen. Op dit moment beschikt de politie
slechts over basale kennis van deze patronen.

36. Bijdrage aan opsporing. De politie zou de media meer intensief
kunnen inschakelen bij haar werk. Nu vindt dit toch primair plaats via
programma’s als Opsporing Verzocht en lokale of regionale varianten daar-
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van. Maar ook door een meer intensief gebruik van de lokale en regio-
nale televisie, als van kranten en radio zouden burgers een belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan de opsporing en handhaving. Op dit
moment zouden veel burgers dankbaar zijn als de politie door middel
van de media of op directe wijze hen de gelegenheid zou geven bij te
dragen aan de politietaak.

13.3 Aanbevelingen voor het bevoegd gezag over de politie

37. Ruimte. Het bevoegd gezag over de politie moet deze meer ruimte
geven om in de media te participeren. Korpschefs dienen een bijdrage
te leveren aan het actuele debat over veiligheid en onveiligheid in
Nederland. Daartoe is een meer actieve rol van de korpschefs noodza-
kelijk. Het bevoegd gezag dient hier niet alleen toestemming voor te
geven maar het ook actief te promoten.

38. Afstemming OM en Bestuur. Het bevoegd gezag – burgemeester en
OM – denkt niet steeds hetzelfde over de wijze waarop de politie in de
media het woord moet en mag voeren. Een nauwkeurige afstemming
daarover is noodzakelijk. De belangen van een burgemeester en een
hoofdofficier van justitie hoeven niet steeds parallel te lopen.

39. Afstemming bevoegd gezag en politie. Maar deze afstemming moet
niet alleen plaatsvinden tussen OM en bestuur, maar ook tussen het
bevoegd gezag en de politie zelf. De doelstellingen van het voorlich-
tingsbeleid van het OM en het bestuur kunnen botsen met de doelstel-
lingen van de politie. Afstemming is dan noodzakelijk. Eenzijdig veror-
donneren dat de politie niets mag zeggen en dat alle voorlichting door
het bevoegd gezag dient plaats te vinden, is op de langere termijn niet
haalbaar. Ook voor het bevoegd gezag is het wenselijk dat de politie
ruim in de media aan het woord komt. Over inhoud en presentatie
zijn goed afspraken te maken.

40. Beleid. Het bevoegd gezag moet duidelijk maken welke omlijnde
ideeën het heeft over de vraag welk beeld het door voorlichting wil
communiceren. In overleg met de politie dient dit beeld dan daadwer-
kelijk en structureel te worden gecommuniceerd.
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41. Eigen beleid. Burgemeesters en OM dienen in een eigen voorlich-
tingsbeleid eenzelfde proactieve houding uit te stralen zoals zij ook
van de politie verwachten.Voor de burgemeesters betekent dit, dat zij
proactief moeten aangeven hoe zij het veiligheidsbeleid gaan vormge-
ven c.q. hoe zij zullen optreden tegen specifieke ongeregeldheden.
Voor het OM geldt dat zij proactief moet aangeven op welke wijze
opsporing en vervolging zal moeten plaatsvinden.

13.4 Aanbevelingen voor de media

42. Feiten en beelden. Meningen en beelden lijken, als het gaat om de
organisatie en het functioneren van de politie, vaak belangrijker dan
feiten. Het routinematig produceren van nieuws draagt hieraan bij. De
media zullen zich moeten realiseren dat voor gefundeerde oordelen en
beelden onmiskenbare feiten noodzakelijk zijn. Dat schept een grote
verantwoordelijkheid bij de media om beelden eerst te verifiëren
voordat zij van commentaar worden voorzien. Hierbij moet echter wel
gedifferentieerd worden naar het type media. Maar indien de media
zelf niet tot adequate maatregelen komen, zullen de ‘goeden’ onder de
‘kwaden’ lijden.

43. Kennis en specialisatie. De media moeten ervoor zorg dragen dat hun
journalisten voldoende kennis en specialisatie hebben om de specifieke
kanten van het politiewerk te kunnen doorgronden. Alleen op die
manier kan verantwoord verslag gedaan worden van het werk van
politie en OM. Dat zal betekenen dat voor verschillende media een
investering noodzakelijk zal zijn. Daarmee zouden de oude politiever-
slaggevers wat meer terugkomen.

44. Hoofdredacties. Niet alleen de individuele verslaggevers maar ook de
hoofdredacties moeten meer kennis hebben van de verschillende
aspecten van de organisatie en het functioneren van politie en OM.
Daartoe kunnen door politie en OM specifieke themabijeenkomsten
worden georganiseerd.

45. Betrouwbaarheid. Binnen de politie bestaat veel weerstand tegen de
media vanwege hun vermeende onbetrouwbaarheid. Daartoe is het
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noodzakelijk dat de media daadwerkelijk bijdragen aan de hierboven
genoemde Gedragscode en andere afspraken om op die manier bij te
dragen aan het verbeteren van de betrouwbaarheid van het beeld over
de politie en haar handelen.

46. Afspraken. De media dienen zich intern te bezinnen welke afspraken
zij met de politie willen maken ten aanzien van de selectie van onder-
werpen, de wijze van informatie verzamelen en het beoordelen van
een product. Deze interne afstemming dient in harde afspraken met de
politie te worden vastgelegd. Daarbij dienen de media ook te bezien in
hoeverre zij daadwerkelijk tot deze afspraken kunnen komen.

47. Kennissen. Journalisten zouden een meer intensieve relatie met perso-
nen binnen de politie moeten aangaan om op die manier structureel
kennis en inzicht in de politie te verkrijgen. Dat betekent wel dat zij
daartoe toestemming moeten hebben van de korpsleiding en met
meer mensen binnen de politie moeten kunnen spreken dan alleen de
voorlichters. Indien de media meer kennissen binnen de politie
hebben, kunnen problemen en incidenten meer in een context
worden geplaatst.

48. Fictie en werkelijkheid. Gezien de overload aan fictieve en non-fictieve
aandacht voor de politie in de media en in het bijzonder op de televi-
sie, zullen de media zich steeds moeten bezinnen in hoeverre met
bepaalde beelden een fictie of een werkelijkheid wordt gecreëerd. De
georganiseerde criminaliteit ziet er niet zo uit zoals in de films over de
maffia wordt weergegeven. De neiging van journalisten om toch aan
te sluiten bij dergelijke fictiebeelden versterkt de vertekening over de
politie én over de werkelijkheid.

49. Eigen onderzoek. De overgrote meerderheid van de bronnen in het
onderzochte krantennieuws over de politie is afkomstig van de politie
zelf en de meerderheid daarvan is positief. De afdelingen voorlichting
hebben daarmee een grote invloed op de wijze waarop de media over
de politie schrijven en handelen.Voor ons is de vraag of dergelijke
informatie niet rechtstreeks vanuit de politie – via internet of andere
voorlichtingsmiddelen – aan de burgers gegeven kan worden en of de
media zich niet vooral zouden moeten richten op eigen onderzoek en
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het presenteren van eigen feiten en beelden over de organisatie en het
functioneren van de politie. De media moeten zich niet alleen laten
gebruiken als voorlichtingsmiddel door de politie. Dat is voor zowel
de politie als voor de media op lange termijn zeer onwenselijk.
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