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Voorwoord

Het populisme is zo gewoon geworden dat het een platitude is geworden 

om het als trend of maatschappelijke ontwikkeling te noemen.  

Terwijl het weliswaar een inherente eigenschap is van onze politieke en 

maatschappelijke wereld, maar daarmee de betekenis ervan alles behalve 

bekend is. Laat staan ‘gewoon’. De gevolgen van het populisme op collec-

tieve arrangementen, politieke processen, maatschappelijke instituties en 

de verhoudingen binnen de gemeenschap zijn onduidelijk. Tegelijkertijd 

kunnen ze moeilijk anders dan groot zijn; het is dan ook van groot belang 

meer bruikbare kennis te ontwikkelen over de gevolgen van populisme en 

het repertoire dat daar voor het openbaar bestuur bij hoort. 

Timo Kansil onderneemt in dit essay een gewaagde verkenning naar de 

consequenties van het populisme voor een bijzonder domein, de politie. 

Meer in het bijzonder onderzoekt hij de betekenis van het begrip populisme 

en gaat hij na hoe zich dat in de context van de politie manifesteert.  

Op welke wijze heeft de politie als institutie en organisatie te maken met 

het populisme, wat doet dat met de politie en hoe kan de politie productief 

met populisme omgaan? Daarbij ligt de nadruk op de politie als beeld;  

juist omdat populisme een sterk op symbolen, beelden en verhalen ge-

oriënteerde stroming is, wijst dit essay op het belang van politie-strategie 

voor die symbolische orde. Niet om de politie daarmee tot een symbolische 

of zelfs populistische organisatie te reduceren, maar om het vermogen van 

de politie te vergroten om temidden van populistische elementen zijn taak 

te verrichten. In het essay ontwikkelen zich een aantal evidente strategieën 

voor dergelijk handelen, maar komen tevens enkele klemmende strategische 

vragen voor de politie boven. 

Dit essay is geschreven binnen het Atelier van de nsob Denktank. Daarin 

kunnen practitioners zich gedurende een periode intellectueel verdiepen 

en werken aan een vraagstuk dat zij in hun professionele omgeving waar-

nemen. Doel van die periode is om academisch inzicht te combineren aan 

praktische ervaring, en van daaruit te komen tot nieuwe handelingsopties 

en verder ontwikkelde kennis. Het essay Gezag Uitgedaagd is een waarde-

volle opbrengst van die zoektocht van Timo Kansil en naar onze hoop een 

begin van een verdere ontwikkeling van het repertoire van de politie.  

Als het populisme een steeds meer inherent element van onze samen-

leving is, dan is het van groot belang dat instituties zoals de politie daar 

tijdig en adequaat op inspelen. Wij hopen dat dit essay daaraan bijdraagt.  

Martijn van der Steen | Directeur nsob Denktank

Gezag uitgedaagd  Over populisme en politie
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1 Inleiding

Gouda 2008
“Het water staat de mensen in Gouda aan de lippen. Red ze nou!” Aan het 

woord is het Tweede Kamerlid Laetitia Griffith. Ze is in debat met korpschef 

Jan Stikvoort in het programma Pauw en Witteman. Aanleiding is de onrust 

in Gouda die is ontstaan nadat een buschauffeur bedreigd en beroofd is. Het 

was de druppel en de busmaatschappij heft een halte in de probleemwijk op. 

De telegraaf kopt: “Dit is Gouda. Reljeugd is de baas op straat.” Op verzoek van 

de pvv vindt daarop een spoeddebat in de Tweede Kamer plaats. In dat debat 

laten de meeste partijen zich zeer scherp uit. Een week later stelt Stikvoort 

in De Volkskrant dat de Kamer tweedracht zaait. En dat hij zich stoort aan de 

toon van het debat. De vvd en pvv zijn woedend over deze opmerkingen. 

 In het programma Pauw en Witteman is eerst een filmpje getoond van 

de bewoners van de Goudse wijk waar alles zich afspeelt. Een jonge mos-

limvrouw met kind op de arm stelt dat de Marokkaanse jongeren niet hard 

genoeg worden aangepakt. Daarna start de discussie. vvd’er Griffith stelt dat 

ze opkomt voor de mensen in Gouda die geterroriseerd worden. Stikvoort be-

strijdt dit beeld en zegt de toonzetting niet te begrijpen.

 De twee deelnemers zitten op verschillende golflengten. De inhoudelijke 

discussie richt zich op de ernst van het probleem in Gouda. En op de vraag of 

de politie het probleem wel goed aanpakt. Het Kamerlid benoemt daarbij de 

problematiek met Marokkaanse jongeren en het leed in de Goudse wijk Oos-

terwei. Ze vindt dat daar meteen wat aan moet gebeuren. Daarnaast is Gouda 

voor haar exemplarisch voor een groter – landelijk– probleem. Dat probleem 

is de onveiligheid en het onvoldoende optreden van de politie. De korpschef 

stelt daartegenover dat het probleem minder groot is dan in 2002 en niet moet 

worden opgeblazen. Stikvoort vindt dat het uitvergroten van de incidenten 

averechts werkt voor de verbinding met de Marokkaanse gemeenschap.

 De golflengte verschilt ook zeker wat betreft de stijl. Griffith gebruikt een 

hoge toon en dramatische woorden. De ervaring van Gouda is voor haar niet 

een incident maar iets groters. Ze toont daarbij haar emotie die niet alleen 

over Gouda gaat. Het is niet een voorval uit het dagelijks leven maar een intu-

itie van het absolute. Stikvoort blijft juist rustig. Er speelt af en toe zelfs  

een glimlach om zijn mond. Hij blijft de opgewonden toon benoemen en komt 

met rationele argumenten en feiten over het probleem en de aanpak.  

Het Kamerlid en de korpschef komen er niet uit met elkaar.

 Aan het eind van de discussie komt interviewer Witteman terug op de op-
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roep van Stikvoort aan de politiek om haar toon te matigen: “Heeft u bereikt 

wat u wilde?” Het is in het verlengde van die vraag waar dit essay over gaat. 

De Nederlandse politie wordt steeds meer in het politieke getrokken. En in de 

politiek is populisme een steeds sterker wordend verschijnsel. Het populis-

tische geluid daagt de politie uit. De vraag wordt gesteld of de politie niet te 

slap is. Het is dan ook een eis van professionaliteit voor de politie om in deze 

veranderde politieke en maatschappelijke arena effectief te kunnen werken. 

De Nederlandse politie lijkt daarvoor nog niet een afdoende antwoord te heb-

ben. En dat is schadelijk voor haar gezag.

Populisme: here to stay
In de politiek en de maatschappij zijn steeds meer populistische elementen te 

vinden. Na twee eerdere golven tijdens het einde van de 18e en het eerste deel 

van de 20ste eeuw, is het populisme sinds de jaren 90 weer terug. Met name 

het populisme aan de rechterzijde van het politieke spectrum is in Nederland 

steeds sterker. We kennen nu het tijdperk waarin de stem van het volk centraal 

wordt gesteld.1 Exponenten hiervan zijn de opkomst van Fortuyn, de pogingen 

van een aantal andere populisten zoals Verdonk en het huidige succes van 

Wilders. 

De Partij voor de Vrijheid (pvv) is in Nederland de meest prominente drager 

van het populisme. In Nederland heeft het populisme de gedaante van een 

uiting van ontevredenheid over de huidige maatschappij en het functioneren 

van de politiek. Dit populistisch sentiment ligt ten grondslag aan de opkomst 

van Wilders, maar het is zijn eigen verdienste dit sentiment om te zetten in 

politiek succes. Het populistische sentiment is niet gecreëerd door de pvv, 

maar bestaat daarbuiten. Partijen als de pvv, maar ook de sp, slagen er in om 

het sentiment om te zetten in politieke feiten, zoals verkiezingsuitslagen en 

besluiten. Daarmee is het populisme iets dat meer en dieper is dan het succes 

van een individuele partij. Het ontwikkelt zich tot een volwaardige politieke 

en maatschappelijke stroming, die een omvangrijk deel van het electoraat 

vertegenwoordigt. 

 Het heeft lang geduurd voordat de diepte van het populistische sentiment 

tot de meer gevestigde partijen is doorgedrongen, ze deden het succes van 

Fortuyn aanvankelijk af als eenmalige oprisping van een onzeker electoraat. 

Burgers kozen niet voor het populisme, maar stemden erop omdat ze niet 

wisten wat te kiezen – zo was de gedachte. Een term als ‘proteststem’ hoort 

daarbij. Die noties zijn inmiddels onhoudbaar, zeker met de omvang van de 

electorale successen van met name Wilders. En hoewel de huidige populis-

tische beweging inmiddels al weer ruim tien jaar bestaat, worstelt een groot 

aantal van de gevestigde politieke partijen nog steeds met het vinden van 

een antwoord. Een deel van het antwoord vinden zij bovendien in het zelf ook 
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bedrijven van populistische politiek. In stijl, maar ook in inhoud. Veel van de 

door populisten geagendeerde thema’s zijn inmiddels door gevestigde partij-

en overgenomen.2 Wilders is dus wel de meest prominente drager van heden-

daags populisme, maar het onderliggende verschijnsel is alom tegenwoordig 

in het politieke debat. Wilders en de pvv zijn niet de populistische elementen 

in de politiek, maar de extremen van een politiek die – in navolging van de 

samenleving – veel meer populistisch is geworden. Alle partijen zijn in zekere 

mate populistisch geworden. 

 Het begrip populisme is niet eenvoudig in het gebruik. Ten eerste omdat 

het een diverse invulling kent. Ten tweede omdat het van oudsher een nega-

tieve klank heeft en daarmee een beladen begrip is. Eerst een aantal opmer-

kingen over de diverse invulling. Populisme als ideologie is vrij algemeen en 

dun. 3 Zo stelt populisme het ‘goede’ volk centraal, waarbij de wil van het volk 

kenbaar wordt verondersteld. Deze wil moet zo snel mogelijk gerealiseerd 

worden. Dit wordt echter verhinderd door een ‘corrupte’ elite; de elite lost 

niet de problemen van de gewone mensen op, maar zit er vooral voor zichzelf. 

Het volk heeft een leider nodig die de volkswil kent en deze met daadkracht 

uitvoert.4 Populisten positioneren zich als buitenstaanders van de gevestigde 

orde, ook al functioneren ze er soms al hun leven lang middenin. Ze hebben 

geen vertrouwen dat die gevestigde orde de ‘echte’ problemen oplost. Sterker 

nog, ze menen dat elitaire belangen en opvattingen doelbewust de volkswil in 

de weg staan. Het is geen elitaire onkunde, maar sabotage. Hun frustratie ui-

ten ze door een stevige en confronterende toon te gebruiken.5 Ze wensen niet 

alleen een andere richting in de politiek, maar breken ook met gevestigde pa-

tronen en stijlen van de politiek. Dat gaat om aanspreekvormen, mores, ver-

gadercodes en om de plaats voor politiek debat. Zo is de Tweede Kamer voor 

populisten maar een schaduwgebied voor de politiek. Ze profileren zich liever 

als buitenstaanders van het parlement dan als ‘insiders’ en wekken de indruk 

er slechts met tegenzin te opereren. Ze zijn er ‘omdat het moet’, niet omdat 

het de logische en afgesproken plaats is voor politiek debat. Oude conventies 

worden dus bewust niet gevolgd. De emotie staat centraal. De stijl is een cru-

ciaal deel van de boodschap. De vorm is de inhoud. 

 Deze stijl en toon vinden gretig aftrek in de moderne media. Deze ken-

nen een groeiende mate van kortademigheid. Goed nieuws is geen nieuws. 

Het incident staat centraal en drukt het andere nieuws weg. Daarbij is veel 

aandacht voor slachtofferschap en de ervaring van mensen. Liefst persoonlijk, 

maar uit de tweede hand mag ook. Wanneer gezagsdragers dit uitvergrote in-

cident niet goed aanpakken (in de beeldvorming en concreet op straat) groeit 

het incident uit tot een crisis. En dat genereert nog meer media-aandacht.  

De eerder genoemde frustratie van de populist wordt dan nog eens gevoed.  

En het gezag nog meer gewantrouwd. Er is dan ook een elkaar versterkende 
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wisselwerking tussen populisme en de huidige medialogica.6 Ook hier geldt 

dat deze logica niet is voorbehouden aan een enkele zender of krant, maar 

in de volle breedte aanwezig is.7 In deze dynamiek proberen de verschillende 

spelers in het publieke debat hun verhaal te vertellen. En zo hun boodschap 

op een aansprekende en effectieve manier over te brengen. 

 Er is veel discussie over de negatieve klank die het begrip populisme heeft. 

Daarbij is een verschuiving waarneembaar. In het verleden werd populisme 

neergezet als antidemocratisch. Tegenwoordig wordt het veel meer gezien als 

een regulier onderdeel van de democratie.8 Verschillende auteurs benadruk-

ken dat het populisme niet de mooiste kant van de democratie is, maar daar-

mee niet anti-democratisch.9 Anderen benadrukken juist de positieve waarde 

van populisme in de democratie. Het is een goed tegenwicht voor doorgesla-

gen technocratie en het helpt ons herinneren aan de pretentie van de demo-

cratie dat alle burgers mogen meebeslissen.10 Kritiek op populisme komt voort 

uit de spanning tussen twee ideeën over democratie. De constitutionele, waar 

regels en procedures minderheden beschermen, en de populistische, waarin 

de kleinst mogelijke meerderheden besluiten kunnen doordrukken.11 De ver-

schuiving naar het meerderheidsdenken zet essentiële rechten van burgers 

onder druk met mogelijk ernstige gevolgen.12

 In de praktijk zien we dat populisme zich op allerlei manieren manifes-

teert. Zo is er binnen Europa een groot aantal rechts-populistische partijen.  

Ze hebben grofweg hetzelfde ideologische profiel: veel nadruk op migratie, 

veiligheid, criminaliteit en Islam. Anderzijds verschillen de partijen wel zeer 

in hun voorgeschiedenis. Oudere populistische partijen zoals het Franse Front 

National en de Oostenrijkse fpö hebben hun wortels in het extreemrechtse 

milieu. Terwijl nieuwere partijen zoals in Denemarken (Vrijheidspartij) en  

Nederland hun achtergrond in het liberalisme of conservatisme kennen. 13

Populisme lijkt een normaal en blijvend fenomeen in het Nederlandse poli-

tieke landschap te zijn. Wilders electorale successen van de afgelopen jaren 

zijn daarvan een uiting. Net als de vorming in 2010 van een kabinet van vvd 

en cda met politieke steun van de pvv. Populisme is here to stay.14 
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Populisme en Politie
De vraag is nu wat dit veranderende maatschappelijke en politieke speelveld 

precies voor de Nederlandse politie betekent. Hoe kijken populisten naar de 

politie en wat moet de politie daarmee? 

Om deze vragen te beantwoorden wordt als eerste scherper gekeken hoe het 

populisme zich in Nederland laat zien. Zoals aangegeven is Wilders’ pvv daar-

van de belangrijkste drager. Zijn algemene politieke verhaal wordt daarom in 

het eerste hoofdstuk geanalyseerd. Daartoe wordt gekeken naar zijn politieke 

boodschap. Wat is zijn verhaal en hoe vertelt hij dat? 

 Het verhaal staat centraal vanuit de opvatting dat politiek en maatschap-

pelijk debat een strijd is om het winnende verhaal. Feiten hebben een rol in 

dat verhaal maar zijn ondergeschikt. Essentieel is de verhaallijn en de manier 

waarop deze wordt uitgerold, opdat het publiek feiten duidt zoals de verteller 

wil. Verhalen worden verteld met gebruikmaking van de technieken framen, 

scripten en casten. Framing is een techniek om in het debat het door jou  

gewenste licht op zaken te laten schijnen. Scripting richt zich op de volgorde 

waarin een verhaal wordt verteld. Casting draait erom welke rol je aan wie 

toedicht. Aan de hand van deze technieken wordt Wilders’ politieke bood-

schap geduid. 

 Vervolgens wordt gekeken hoe de politie in het politieke verhaal van de 

pvv past. Ook hierbij wordt de theorie over verhalen, framen, scripten en cas-

ten gebruikt. In twee hoofdstukken wordt zo geanalyseerd welke standpunten 

de pvv heeft. Eerst expliciet ten aanzien van de politie. Daarna ten aanzien 

van de rechtsstaat. Dit onderscheid is voor de politie van belang, omdat het 

eerste vooral gaat over hoe de politie optreedt en welke relatie er is met de 

burger. Het hoofdstuk over de rechtsstaat is van belang omdat het de positie 

en legitimatie van de politie raakt.

 Na deze verkenning van de actuele populistische standpunten zal worden 

ingegaan op de populistische stijl. Deze gebruikt emotie en passie en zoekt de 

controverse op. De gebruikte emotie wordt door de media makkelijk opgepikt. 

Het is immers voor een deel dezelfde logica als die van de media. 

 Het afsluitende hoofdstuk richt zich op een aantal dilemma’s voor de  

politie. Hoe om te gaan met de aanwezigheid van een populistische visie op 

politie en rechtsstaat? Hoe is de eigen rol in dat debat te zien en hoe begeeft 

de politie zich effectief in het door emoties gedomineerde publieke debat?
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2 Wilders’ politieke verhaal

Hoe laat het populisme zich in Nederland zien? Zoals aangegeven is  
Wilders’ pvv daarvan de belangrijkste drager. Zijn politieke verhaal wordt 
daarom in dit hoofdstuk geanalyseerd. Wat is zijn verhaal en hoe past hij 
de technieken framing, scripting en casting toe?

De kracht van verhalen
Het publieke debat is te zien als een strijd om welk verhaal wint. Elke deel-

nemer aan het publieke debat vertelt zijn verhaal. Politici, bestuurders, ge-

zagsdragers, journalisten, actievoerders, de webloggende burger, iedereen ver-

telt. Het is in dat chaotische publieke debat waar een ieder vanuit zijn rol en 

mogelijkheden probeert invloed uit te oefenen. Het is in datzelfde debat dat 

niemand weet hoe een weblog of televisieoptreden uitpakt. De interactie  

van het debat bepaalt de uitkomsten. En over die interactie heeft niemand 

de regie. Wat overblijft is dus het eigen verhaal en de wijze waarop anderen 

daarin worden betrokken. 

 Deze nadruk op het verhaal en hoe je dat vertelt komt voort uit de wijze 

waarop het publieke debat wordt gevoerd. Meest kenmerkende daarbij is dat de 

journalistieke vorm dominant is. Ook voor niet-journalisten. Kennelijk is er het 

idee dat de wijze waarop journalisten communiceren het beste werkt. Effectief 

optreden in de gemediatiseerde wereld vraagt dus het gebruik maken van jour-

nalistieke stijlvormen; beelden gebruiken in plaats van woorden, de mens als 

de maat der dingen nemen, veel getuigenverklaringen gebruiken, zeer betrok-

ken beschouwingen geven en al berichten voordat er echt nieuws is.15 

 Deelnemers aan het publieke debat gebruiken steeds meer deze technie-

ken en zijn in hun vorm journalistieker geworden. De grote gemene deler is 

dat iedereen probeert zijn verhaal zo ongeschonden mogelijk bij het publiek 

te krijgen. Voor politici is het publieke debat van levensbelang. Het is de plek 

om stemmen te winnen en zijn visie en standpunten te verkopen. En om 

zichzelf te verkopen. Na de tijd van partijendemocratie maken we nu een 

overgang door naar een toeschouwerdemocratie.16 Daarin staat niet het pre-

cieze program van partijen centraal, maar worden stemmen uitgebracht op 

basis van vertrouwen in een persoon. Een goede verkiezingscampagne heeft 

dan ook de doelstelling zichzelf te definiëren in een emotioneel aansprekend 

verhaal. Tegenstanders moeten negatief gedefinieerd worden. Na deze belang-

rijkste doelstelling van een campagne komt het doel om beleidsvoorstellen te 

verkopen.17 
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 Deze theorie staat in een oude traditie van retorica en het benutten van 

symboliek door gezagsdragers. Zo was in de Romeinse oudheid Cicero een 

begenadigd redenaar die het effect van woorden en daarmee verbonden emo-

ties kon maximaliseren. Maar hij begreep ook welk decor hij koos; de senaat, 

de rechtbank, het forum of de straat. In zijn hoogtijdagen organiseerde hij dat 

grote groepen aanhangers hem op straat volgden.18 Tegelijkertijd kent de  

theorie over verhalen steeds weer nieuwe inzichten. Zo kunnen we door 

steeds geavanceerder hersenonderzoek zien hoe woorden en beelden op men-

sen uitwerken. En hoe feiten ondergeschikt zijn aan waarden en meningen.19 

Daarnaast is er theorievorming over hoe verhalen zeer grote invloed hebben, 

mits consequent en bij herhaling gedurende vele jaren verteld door politici, 

denktanks en media.20

Verhaallijnen
Men moet zijn verhaal goed kunnen ‘vertellen’. In woorden, maar ook middels 

beeldtaal en symbolische handelingen. Verhaallijnen worden daarbij gebruikt 

om een idee om te zetten in actie. De verhaallijn verbindt waarden, opvattin-

gen en onderliggende ideeën en creëert zo een kader om naar gebeurtenissen 

en feiten te kijken. Kijkend door deze bril van waarden worden feiten in een 

bepaald licht geplaatst; ze krijgen een betekenisvolle plek of worden in het 

figuurlijke verstopt.21 

 Verhaallijnen zijn er op verschillende niveaus. Ten eerste de complexe ver-

haallijnen, dit zijn de grote verhalen. Daarnaast zijn er kortere verhaallijnen 

met een simpele structuur, frames. Een derde niveau betreft de woorden en 

beelden die het publiek ziet. De complexe verhaallijnen zijn de verhalen zoals 

die ook in een boek of sprookje voorkomen. Deze lijnen zijn complex omdat 

ze meerdere wendingen en rollen onderscheiden. Tegelijkertijd kunnen deze 

complexe verhaallijnen bestaan uit bekende verhalen. Voorbeeld daarvan is 

het verhaal van de redding. Er is een held, een slechterik, een slachtoffer en er 

zijn helpers. De slechterik benadeelt het slachtoffer. Na oorspronkelijke tegen-

stand slaagt de held er vervolgens in het slachtoffer te redden en de slechterik 

te straffen. Door een verhaal in de vorm van een dergelijk ingeslepen verhaal-

lijn te gieten, roept dat allerlei met dat verhaal verbonden beelden op.22

 Een verhaal bestaat uit frames, verschillende kortere verhaallijnen met 

een simpele structuur. Bijvoorbeeld de verbinding van een enkele waarde 

en opvatting. Framing is normaal en reframing ook. Om tegenover frames je 

eigen frame te zetten is essentieel. Het gebruik van andermans frame leidt al 

snel tot verlies van het debat. Door andermans frame te gebruiken worden 

andermans waarden geactiveerd. En die domineren dan de nieuwe feiten die 

je inbrengt. Het idee is dus dat je niet nieuwe feiten, maar nieuwe frames in 

het debat brengt. 
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Een mooi voorbeeld was te zien in de Amerikaanse presidentsverkiezingen 

van 2008. In de Democratische voorverkiezing wilden beide kandidaten, Clin-

ton en Obama, zich als patriot profileren. Clinton koos ervoor om de Republi-

keinse invulling van patriottisme over te nemen. En bevestigde zo hun frame. 

Obama deed wat anders. Hij legde uit dat patriottisme gaat over het dienen 

van je land. In het leger, maar ook zeker in de zorg, in de wijk en in andere 

publieke functies. In dit (re)frame van patriottisme paste Obama’s eigen werk-

ervaring. Geen militair verleden, wel een oud community organizer. 

 Scripting en casting zijn begrippen uit de film- en televisiewereld. Scrip-

ting richt zich op de volgorde van handelingen en beelden van het verhaal. 

Het is de wijze waarop een verhaallijn wordt neergezet. Welke fragmenten 

plaats je na elkaar en welke wendingen zitten in het verhaal? Welk decor 

bouw je om je verhaal te vertellen?23 Casting betreft de vraag wie door de 

verteller welke rol krijgt. In elk verhaal vervullen mensen rollen. De verteller 

duwt als het ware andere spelers door zijn verhaal in een rol.24 

Kortom, een sterk verhaal heeft een resonerende verhaallijn gebaseerd op 

frames. Het verhaal duwt mensen in een rol en roept door de volgorde van de 

te presenteren beelden en geluiden de eigen frames op. 

Het verhaal
Op 2 september 2004 breekt Wilders met de vvd. Reden daarvoor waren zijn 

eigenzinnige koers ten aanzien van de islam en de discussie over de toe-

treding van Turkije tot de eu. Zijn uitspraak over moslims – “ik lust ze rauw” – 

werd door de vvd te grof gevonden. Wilders gaat door als eenmansfractie in 

de Kamer. Hij stelt al snel dat hij meer te bieden heeft dan zijn anti-islamise-

ring boodschap. Op basis van een sombere analyse van Nederland beschuldigt 

hij de elite verantwoordelijk te zijn voor een serie samenhangende crises.25 

 In 2006 neemt hij voor het eerst deel aan verkiezingen en wint fors. De echte 

aandacht weet Wilders op zich te vestigen met zijn anti-islamisering stand- 

punten zoals het voorstel om artikel 1 uit de Grondwet te halen en het moskee-

verbod. Ondanks zijn claim een bredere visie te hebben domineert zijn anti-

islam verhaal. Ditzelfde geldt bij de Europese verkiezingen van 2009. Wilders 

wint weer, nu op basis van een consistent anti-Turkije en anti-eu verhaal. Bij 

de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 neemt de pvv alleen deel in Den 

Haag en Almere. Het programma voor beide campagnes is nagenoeg hetzelfde 

en Wilders speelt een belangrijke rol. Veiligheid en islamisering zijn de thema’s. 

 In datzelfde jaar vinden Tweede Kamerverkiezingen plaats. Het program-

ma van de pvv heet De agenda van hoop en optimisme. Wilders kiest daarin voor 

de mensen die het niet cadeau krijgen en noemt hen Henk en Ingrid. Wilders 

wil voor hun zacht zijn waar het kan (ouderenzorg, aow) en voor criminelen 

en immigranten hard zijn omdat het moet.26 In de verkiezingsdebatten richt 
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Wilders zich in de eerste plaats op de islamisering. Zo legt hij bij het debat 

over de economie de link met zijn favoriete issue; Wilders redeneert dat er 

zeven miljard te verdienen is op de immigratie, dat dan in de verzorgingsstaat 

wordt geïnvesteerd. Hij blijft verder uit de economische discussie en wanneer 

hem wordt gevraagd naar zijn veranderde sociaaleconomische opvattingen 

heeft hij geen antwoord.

 De gevolgde lijn legt geen windeieren; bij de verkiezingen is Wilders de 

grote winnaar. Hij wint vijftien zetels. Zijn partij is nu de derde partij van 

Nederland. Het in de campagne geformuleerde breekpunt op de aow laat hij 

de dag na de verkiezingen vallen, waarmee de weg voor een serieuze rol in 

de formatie vrij is. Deze duurt een kleine vier maanden en dan zijn de pvv, 

de vvd en het cda eruit. Er komt een minderheidskabinet waar Wilders niet 

in zal deelnemen, maar dat hij wel zal steunen. In een gemeenschappelijke 

verklaring geven de drie partijen aan dat ze van mening verschillen over aard 

en karakter van de islam. “De scheidslijn zit hem in het karakteriseren van de 

islam als óf religie óf (politieke) ideologie. Partijen accepteren elkaars verschil 

van inzicht hierover en zullen hier ook op grond van hun eigen opvattingen 

naar handelen.”27 

 Het regeerakkoord en gedoogakkoord worden op 30 september gepresen-

teerd.Wilders steunt de regering bij de bezuinigingen van achttien miljard 

euro. De tegenprestatie van vvd en cda is dat ze harde afspraken met de pvv 

maken over immigratie, integratie en asiel, veiligheid en over betere ouderen-

zorg. De pvv is nog dichter naar het centrum van de macht opgeschoven.

Wilders’ verhaal beschouwd
In dit verhaal valt een aantal zaken op. De kern van Wilders’ inhoudelijke 

boodschap is helder: het probleem is de islamisering en de elite die dat pro-

bleem niet ziet. Doel is meer veiligheid en minder immigratie. De verpakking 

en een aantal accenten wijzigt in de tijd. Reden daarvoor lijkt de economische 

crisis. De aanpak daarvan is een belangrijk politiek feit. Wilders’ anti-islam en 

anti-elite lijn wordt nu omvat door het punt dat Wilders wil opkomen voor de 

gewone man, voor de mensen die het niet cadeau krijgen, Henk en Ingrid. Dit 

is zijn logische doelgroep vanuit zijn anti-islam beleid. Maar deze mensen wil 

hij ook bedienen op sociaaleconomisch terrein. Behoudende standpunten op 

dat gebied liggen dan ook voor de hand. Voor deze combinatie van immateriële 

en sociaaleconomische thema’s vindt Wilders de formulering: hard als het 

moet en zacht als het kan. 

 Wilders’ sociaaleconomische standpunten lijken meer bij zijn (anti-islam)

achterban gekozen te zijn dan dat Wilders daar sterke overtuigingen over 

heeft. Dit blijkt ook uit het feit dat hij enkele jaren daarvoor andere opvat-

tingen over de economie had en desgevraagd die veranderingen niet overtui-
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gend kan toelichten. Daarnaast blijkt ook dat hij in de debatten zijn aandacht 

vooral op islamisering, criminaliteit en veiligheid richt. De enige uitzondering 

daarop is het punt over ouderenzorg. Daar is hij wel actief. Een andere uitzon-

dering lijkt het benoemen van de aow als breekpunt. Hij blijft in de debatten 

echter bij dit punt weg en trekt het breekpunt een dag na de verkiezingen in.

Wilders speelt verder in op het feit dat de economie het dominante thema 

van de verkiezingen is; hij koppelt de islamisering aan de bezuinigingen. Hij 

becijfert de kosten van de massa-immigratie op zeven miljard. Hij stelt ook 

dat het een keuze is tussen de massa-immigratie en de verzorgingsstaat.28 

 Net als bij eerdere verkiezingen wil Wilders zich dus laten zien als all-

round politicus. De noodzaak daartoe is bij deze verkiezingen zelfs nog groter. 

Maar net als vijf jaar eerder blijft hij toch in de eerste plaats de man van de 

anti-islamisering. De uitruil in de formatie geeft Wilders’ positie goed weer; 

hij kan vrijuit blijven spreken over die islamisering. 

Wilders’ verhaal richt zich dus niet op het klassieke rechts-links onderscheid 

op sociaaleconomisch terrein. Die dimensie is voor hem ondergeschikt aan de 

meer immateriële dimensie libertijns-autoritair. Dit gaat over begrippen als 

vrijheid, tolerantie en openheid en richt zich op terreinen als integratie, crimi-

naliteit en asielzoekers.29 Op die dimensie is Wilders uitgesproken en heeft hij 

een onderscheidend programma; meer veiligheid, minder immigratie.

Hoe het verteld wordt
Wilders vertelt een helder en emotierijk verhaal. De kern van zijn inhoude-

lijke boodschap is eenvoudig en Wilders raakt niet vermoeid zijn punt te her-

halen. Anti-islam en anti-elite. De verpakking en een aantal accenten wijzigt 

in de tijd, de kern blijft constant. 

 Hij vertelt een verhaal met een bekende basisstructuur. In termen van 

abstractere rollen is de gewone man het slachtoffer. De slechterik is de islam. 

Wilders is een beetje slachtoffer, maar vooral held. Maar er is ook een belang-

rijke medeplichtige van de islam; de slappe elite die meebuigt en niet durft. 

Waar de islam maar heel af en toe een gezicht krijgt, definieert Wilders de 

elite veelvuldig. Het slachtoffer geeft hij een naam: Henk en Ingrid. 

Wilders benut dus de kracht van het feit dat dit een ingeslepen verhaal is. Het 

normale verloop van dit ingeslepen verhaal is dat de held eerst moeilijkheden 

kent. In die fase zitten we nu. Daarna overwint hij de moeilijkheden, redt het 

slachtoffer en straft de slechterik. Wie in dit schema meegaat weet dus dat 

het verhaal goed zal aflopen. Vandaar Wilders’ titel voor zijn verkiezingspro-

gramma: hoop en optimisme.

Wilders gebruikt in dit verhaal twee dominante frames. Ten eerste “de islam is 

gevaarlijk” en ten tweede “ de elite is de weg kwijt” 30. Nagenoeg alle uitlatin-



Gezag uitgedaagd Over populisme en politie 15

gen roepen een van deze twee frames op. In de campagne in 2010 wordt het 

eerste frame nog verbijzonderd naar het sociaaleconomisch domein: “Islami-

sering bedreigt de verzorgingsstaat”. 

 In termen van casting, de definiëring van jezelf en anderen, zet Wilders 

zichzelf duidelijk neer. Hij is de belichaming van zijn boodschap. Het cruciale 

punt in zijn boodschap – het gevaar van de islam – valt naadloos samen met 

het persoonlijke verhaal van Wilders, die zich durft uit te spreken maar daar-

door een kogelvrij vest moet dragen. 

Wilders creëert een helder onderscheid door een zichtbare opponent te be-

noemen, de pvda. Zo is er garantie voor strijd wat het goed doet in de media. 

Wilders laat in die strijd geen gelegenheid onbenut om pvda-lijsttrekker Co-

hen als multi-culti knuffelaar en theedrinker neer te zetten. Zo zegt Wilders: 

Tegenover Job Cohen plaatsen wij meer veiligheid en minder immigratie.  

De slappe elite is de pvda. De pvda is Cohen.

 Wilders slaagt erin om letterlijk vanaf dag één dit beeld over Cohen te  

versterken. Hij definieert Cohen bijna meer dan dat die zichzelf definieert.  

De andere linkse partijen kan hij in een adem noemen. Zijn eventuele bond-

genoten cda en vvd verwijt hij niet hun inhoudelijk programma, maar het feit 

dat ze met Cohen zouden willen regeren. 

 Bij het vertellen van zijn verhaal benut Wilders de medialogica. Zo weet 

hij tegen de achtergrond van zijn grote verhaal met kleinere verhaallijnen de 

aandacht vast te houden. Hij zorgt voor voorspanning en maakt het nieuws 

voordat het er is. Hij kondigt een controversieel voornemen enkele maan-

den van tevoren aan. Vervolgens weet hij het verhaal langere tijd levend te 

houden. Zo weet hij met zijn voornemen de anti-islamfilm Fitna te maken, 

maanden de media te beheersen. Wanneer de film uitkomt gebeurt er weinig 

en is de aandacht snel over. Een ander voorbeeld is zijn bezoek aan Engeland 

in 2009. Wilders krijgt vooraf bericht van de Britse Ambassade niet welkom te 

zijn. Hij gaat toch, gevolgd door alle media, wordt inderdaad voor het oog van 

alle media geweigerd en scoort zijn punt.

 Daarnaast benut hij de dynamiek van de media door geregeld te verrassen. 

Hij speelt met zijn aan- en afwezigheid en cultiveert daarmee zijn beeld van 

outsider. Wilders kiest zijn eigen momenten. Wanneer het eerste verkiezings-

debat wordt verplaatst laat hij weten niet te kunnen. Een ander voorbeeld is 

zijn beslissing op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen. Wilders laat 

weten niet naar het verkiezingsdebat met de andere landelijke partijleiders te 

zullen gaan. Zijn plek is in Almere en die andere ‘figuren’ ziet hij de komende 

tijd nog wel genoeg. 

Soms zit alles ook mee: drie maanden later bij het slotdebat van de landelijke 

verkiezingen is hij de enige aan tafel. Omdat de verkiezingsuitslag nog niet 
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definitief is hebben Rutte en Cohen afgezegd. Dat horende zegt de ene na de 

andere lijsttrekker af. Wilders niet. Uiteindelijk zit hij als enige bij Witteman 

aan een hele lange lege tafel. In maart was hij er als enige niet, nu zit hij er 

alleen.
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3 Over politie: zacht is zwak

Hoe past de politie in dit verhaal van Wilders? En is er een apart verhaal 
over de politie?
In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe de pvv naar de politie kijkt. Ook hierbij 
wordt de theorie over verhalen, framen, scripten en casten gebruikt.  
Deze analyse richt zich op de opvattingen van de pvv over hoe de politie 
moet optreden. Hoe burgers te bejegenen? En wanneer hoeveel geweld te 
gebruiken? Dit zijn voor de politie essentiële vragen over hun vak. 

Hoe de pvv de politie framet
De pvv hanteert vier frames ten aanzien van de politie. Deze zijn goed zicht-

baar in de achterliggende zittingsperiode van de Tweede Kamer en in de twee 

verkiezingscampagnes in 2010. Opvallend daarbij is het consistente gebruik 

van de frames. De pvv stays on message. 

Frame I  De goede politieman 
De pvv ziet als een groot probleem het tuig op straat en spreekt daarbij van 

straatterrorisme. Dit gaat over krakers, dierenrechtenactivisten en anarchis-

ten, maar toch vooral over Marokkaanse jongeren: “Marokkaans straattuig. 

Het gebeurt elke keer weer. Overal waar deze mensen bij betrokken zijn, loopt 

het uit de hand… Marokkaans tuig dat “Allah Akbar” roepend mensen in  

elkaar sloeg, zwaaiende met de Marokkaanse vlag”31 Wilders zegt niet te  

tolereren dat straatterreur vaak door allochtonen wordt gepleegd.32 Tweede 

Kamerlid Brinkman spreekt van Marokkaanse jongeren die al jaren de Neder-

landse steden terroriseren.33 

 Om dit probleem te lijf te gaan is er de politie. De gewone politieman ver-

vult dan ook een belangrijke maatschappelijke rol. De politie is er voor opspo-

rings- en operationele functies en voor het bewaken van de openbare orde. 

Brinkman stelt dat de pvv trots is op de Nederlandse politie en realiseert zich 

dat onze politiemensen zich dag en nacht inzetten om Nederland leefbaar te 

houden. “De politie maakt het verschil tussen beschaving en barbarij en daar 

mogen wij onze agenten dankbaar voor zijn… Het begint met respect voor 

mannen en vrouwen in uniform.”34 

 De politie moet dan ook meer geld krijgen en er moeten meer dienders 

komen. Zo pleit Brinkman in 2009 voor het ongedaan maken van de bezuini-

gingen op politie en het politiebudget fors op te hogen.35 In het verkiezings-

programma wordt daar een getal aan gehangen en voor 10.000 meer agenten 
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gepleit. Wilders op campagne in Purmerend: “En wij willen tienduizend extra 

agenten. Niet achter het bureau, maar op straat. Die niet met een lasergun 

achter een boom staan, om bonnen uit te schrijven, maar eindelijk eens  

boeven gaan vangen.”36

Frame II  De politie-elite is de weg kwijt
De pvv-idee van een maatschappelijke elite die de weg kwijt is geldt ook  

binnen de politieorganisatie.37 De gewone diender is goed. Korpschefs en hoge 

officieren, burgemeesters en ministers snappen echter onvoldoende wat er 

aan de hand is. Ze zijn de verbinding met de samenleving en met hun eigen 

mensen kwijt. Ze worden getypeerd als een afgesloten groep die elkaar de 

bal toespeelt en de hand boven het hoofd houdt. Dit geldt het sterkst voor 

bestuurders. Zo wordt pvda-minister Ter Horst verweten geen respect voor de 

politie te hebben.38 

 Ook zet Brinkman het volgende beeld neer: “Op 22 mei van dit jaar [2007] 

was de voetbalwedstrijd Jong Oranje-Jong Marokko. pvda-burgemeester  

Vreeman zat, heerlijk nippend aan een wijntje, in zijn fluwelen stoel, in een 

luxe skybox van de wedstrijd te genieten. Tegelijkertijd waren honderden  

Marokkaanse straatterroristen bezig het stadion te slopen en stewards en  

particuliere beveiligers in elkaar te slaan.39

 Politiechefs wordt door de pvv aangerekend dat ze speciale toelages voor 

zichzelf hebben geregeld. En dat ze bij verkeerde declaraties anders dan nor-

male politiemensen niet ontslagen worden.40 pvv-Kamerlid Bosma vat het in 

zijn boek nog eens samen. In het hoofdstuk ‘linkse elite’ schrijft hij dat je zou 

verwachten dat de politie de problemen snapt, maar dat blijkt dus niet. Hij 

haalt drie Amsterdamse politieofficieren aan om te laten zien dat ze de weg 

kwijt zijn. Korpschef Welten verwijt hij in een moskee te werven en letterlijk 

op zijn knieën voor de islam te gaan.41 Verder stelt Bosma dat de meeste dien-

ders pvv stemmen. Zij begrijpen het wel. 

Frame III  Politie als multiculturele knuffelaar
Het bredere maatschappelijke probleem van de islamisering eist ook binnen 

de politie zijn tol. Politiemensen, het kader voorop, zijn multiculturele knuf-

felaars geworden. In plaats van een halt toe te roepen aan de islamisering 

– waarbij politie vanuit haar bevoegdheden een mooie rol zou kunnen ver- 

vullen – doet ze er aan mee. 

Dit gebeurt in de eerste plaats door allochtonen te werven en te accepteren 

dat politiemensen twee paspoorten hebben. Zo spreken pvv’ers van discrimi-

natie tegen autochtone bewoners omdat allochtone politiemensen financieel 

voordeel krijgen. Ze zijn ook tegen de dubbele nationaliteit van politiemensen 

omdat dit leidt tot dubbele loyaliteit. Zo wordt ervoor gepleit dat politie- 
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mensen geen dienstplicht voor een buitenlandse natie mogen vervullen.

Daarnaast verwijt de pvv dat de politie meewerkt aan allerlei knuffelprojecten 

in herkomstlanden zoals Suriname en Turkije. Verder reppen ze van knuffel-

projecten waarbij de politie criminele jongeren helpt om rapmuziek te maken 

en met ze op vakantie gaat. 

Frame IV  Zacht is zwak
Dit vierde frame loopt dwars door de eerder genoemde drie frames. Het stelt 

dat politie te zwak is. In een woordenspel wordt tegenover ‘hard’ zowel ‘zacht’ 

als ‘zwak’ gesteld. Waar ‘zacht’ nog een positieve lading kan hebben van em-

pathie en verbinding heeft ‘zwak’ dat niet. In termen van moraliteit zijn hard 

en zacht beide positieve waarden. Hard betekent zoveel als daadkracht en 

resultaat en zacht staat voor zorg, gevoel voor mensen. Bij de tegenstelling 

‘hard’ en ‘zwak’ geldt dat het eerste goed is en het tweede fout. Hard is daarbij 

zoveel als sterk, krachtig, een stevige ruggengraat, koers houden. Zwak is juist 

het tegenovergestelde: slap, niet voor je mening opkomen, weifelachtig.

 De pvv gooit alle niet-harde activiteiten van politie, dus zowel de zachte 

als de zwakke, op een negatieve hoop. Alles wordt slap. Daarbij worden dus 

allerlei afwegingen zoals de proportionaliteit van geweldsgebruik, de relatie 

met de burger, gereduceerd tot slapheid. Het is hetzelfde frame dat de pvv in 

de campagne toepaste bij Cohen. Zijn verbinden is niet-hard en dus zwak. 

Terwijl het ook zacht zou kunnen zijn. Een waarde die Wilders in zijn eigen 

campagne expliciet omarmt om zijn standpunten ten aanzien van de zorg te 

onderbouwen.

 Voorbeelden van dit slappe optreden zijn er in de ogen van de pvv te over. 

Dit geldt bij gijzelingen, waar het gegil van het slachtoffer te horen is, bij kra-

kersfeesten, bij demonstraties. Ook tegen stenengooiers en vuurwerkgooiers 

is de politie te soft. Allemaal voorbeelden van de pvv waar de politie er wel is, 

maar niets doet. 42 Er wordt dan ook gepleit voor doortastender en loeihard op-

treden, de wapenstok en voor het toepassen van een knieschot. Ook het plei-

dooi om desnoods het leger in te zetten past in deze lijn.43 Wilders bepleit ook 

een Straatterreur Eenheid die in wijken met problemen in actie kan komen.44 

 De pvv pleit voor harder optreden, meer geweldsbevoegdheden en strak-

kere sturing van bovenaf. De pvv wil dus meer daadkracht op straat en meer 

daadkracht in de aansturing. Van de top dus. Dit laatste sluit aan bij een beeld 

van een hiërarchische organisatie waar de baas beslist en de medewerker 

uitvoert. Dit topdown perspectief verklaart ook waarom de top van alles de 

schuld krijgt.

Dit laatste frame loopt dus dwars door de andere frames heen omdat het aan-

geeft dat de goede politieman niet hard durft op te treden. Dat is de schuld 

van de slappe elite die niet snapt wat de ernstige problemen zijn in Nederland. 
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Dit zijn straattuig en islamisering, in een zekere samenhang. Er zit een zekere 

ambivalentie in deze vier frames: Ze zijn helder ten aanzien van de gewone 

diender. Die is goed en wordt beperkt door zijn bazen. De diender snapt wat 

het probleem op straat is en moet meer ruimte krijgen voor geweldtoepassing. 

De frames zijn ook helder ten aanzien van de bestuurlijke elite. Die is de weg 

kwijt. Waar de ambivalentie zit is het beeld over korpschefs. Enerzijds worden 

ze tot de elite gerekend, anderzijds tot de politie. In het eerste geval fout, in 

het tweede goed. Het hangt van de context af hoe de pvv hierover oordeelt. 

Hoe de pvv script en cast 
De vier frames komen in pvv-verhalen terug. Ze worden gebruikt en versterkt 

door de wijze waarop de pvv de politie script en cast. De frames ten aanzien 

van politie passen in het grotere pvv-gedachtegoed. Anders gezegd, de politie 

figureert in het grotere verhaal van de pvv. In dat grotere verhaal over de sa-

menleving is de politie een belangrijke maar aan het verhaal ondergeschikte 

grootheid. Wanneer de pvv de politie kan gebruiken voor haar politieke hoofd-

boodschap zal ze het gebruiken. Er zijn echter weinig opmerkingen van Wil-

ders waar de politie in its own right besproken wordt. 

Voorbeeld waar de politie wordt gebruikt is de campagnefilm voor de Tweede 

Kamerverkiezingen. Deze film laat de wijze van scripten en casten duidelijk 

zien. Voordeel voor de maker is dat er in principe volledige regie is. Waar veel 

verhalen niet ongeschonden uit het publieke debat komen geldt dat voor een 

film veel minder.

 De campagnefilm duurt 2 minuten en 45 seconden. Er zijn drie delen te 

onderscheiden. Het eerste deel duurt ongeveer anderhalve minuut en zet het 

probleem van de massa-immigratie neer. We zien beelden van op Schiphol 

landende vliegtuigen met daar doorheen fragmenten van hoofddoekdragende 

vrouwen en allochtone mannen op de markt. Naast een onrustig muziekje 

spreekt Wilders als voice over: “Elke dag arriveren er nieuwe vliegtuigen vol 

met gelukszoekers. Nederland is de controle over haar eigen grenzen volledig 

kwijt.” En later “Marokkanen in Nederland zijn vijf keer vaker verdachte van 

een misdrijf dan autochtonen.”

 Het tweede deel duurt 45 seconden en richt zijn pijlen op Cohen. Terwijl de 

onrustige muziek aanhoudt vertelt Wilders verder: “De pvda komt nu met Job 

Cohen.” In beeld een gapende Cohen. Opgevolgd door verschillende beelden 

van zijn bezoek aan een moskee. Op een daarvan lijkt het dat Cohen zijn schoe-

nen heeft uitgedaan. Wilders voice over: “Hij is honderd procent pro-islam. Hij 

steunde de komst van een radicale moskee. Cohen pleit voor een islamitische 

cultuur in Nederland. Het is niet zinvol om iedereen Nederlands te laten leren. 

Zegt Cohen. Hij zegt we moeten moslims accepteren die hun vrouw discrimine-

ren. Zelfs handen schudden met vrouwen hoeft niet voor hem.” 
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Dan verschijnt een shot met op de voorgrond het hoofd van korpschef Welten 

en op de achtergrond dat van Cohen. Terwijl Welten meerdere malen knikt en 

Cohen zich met een vragende blik naar hem toedraait, zegt Wilders: “Zijn ei-

gen Hoofdcommissaris van Politie noemt hem een strandbal meedrijvend op 

elke golf die voorbij komt.” Dan volgt een nieuw beeld van Cohen die in een 

andere setting een kopje aan zijn mond zet. Wilders: “Theedrinken is het laat-

ste wat we nu nodig hebben.”

 Dit is de overgang naar het derde deel van dertig seconden. We zien nu 

Wilders die buiten staat voor een moskee. De muziek gaat door, maar er zijn 

ook stemmen van spelende kinderen: “Job Cohen denkt onze problemen met 

de islam te kunnen oplossen door er voor te capituleren… Wat Nederland 

nodig heeft is een immigratiestop voor mensen uit Moslimlanden… De Partij 

voor de Vrijheid kiest voor meer veiligheid en minder immigratie.” Het filmpje 

sluit af met snelle herhaling van beelden van een vliegtuig, een minaret, een 

gevangenis, een allochtoon en met de tekst “meer veiligheid minder immigra-

tie”. Het onrustige muziekje geeft een slotakkoord.

 Experts roepen dit filmpje uit tot de beste campagnefilm.45 Korpschef Wel-

ten laat weten afstand te nemen van filmpje en vraagt de pvv zijn beelden uit 

het filmpje te halen. Formele reden die hij aangeeft is dat hij niet de indruk 

wil wekken in te stemmen met enige partij. Wilders schrapt vervolgens zeven 

seconden omdat hij juridisch zwak staat. Hij zegt het wel gezeur te vinden, 

maar aan het verzoek te zullen voldoen.46

Uit dit voorbeeld blijkt dat de korpschef figureert in het verhaal over de massa 

immigratie. Het zijn maar zeven seconden van het hele filmpje. Welten wordt 

aangevoerd als een sterke karaktergetuige tegen Cohen. Een buitenkansje om-

dat niet lang daarvoor in verschillende publicaties bleek dat de relatie tussen 

Cohen en Welten niet goed is. 

 De ambivalentie van de pvv ten aanzien van politiechefs laat zich hier 

zien. Welten wordt in andere publicaties afgeschilderd als exemplarisch voor 

de elite die de samenleving niet begrijpt. Maar nu kan de pvv hem gebruiken 

als de stem van de kracht. Gecast in een bijrol, maar toch. Zijn praktische rol 

is die van korpschef en ondergeschikte van Cohen. Zijn abstractere rol is die 

van getuige a charge. Wat Wilders lijkt te doen is korpschefs te testen; hoor je 

bij de bestuurlijke (pvda) elite of hoor je bij de gewone diender? Het is nog 

niet te laat om je bij de laatste aan te sluiten. Als politiefunctionaris heb je het 

voordeel van de twijfel. Zoals al aangegeven is de pvv in dit opzicht ambivalent 

over de politietop. In dit geval wordt de helderheid door korpschef Welten 

snel gegeven. Hij wenst geen bijrol in het pvv-verhaal en vraagt zijn beelden 

uit het script te halen. 

 Een ander sterk voorbeeld van casting is te zien bij de samenstelling van 

en rolverdeling binnen de pvv-fractie. In 2006 wordt Hero Brinkman in de Ka-
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mer gekozen. Hij is zijn werkzaam leven functionaris geweest bij het politie-

korps Amsterdam. Hij is afgezwaaid als officier, maar benadrukt vooral dat hij 

een gewone diender is. In debat in de Tweede Kamer verwijt hij vvd-kamerlid 

Griffith het niet te begrijpen: “Dit tekent precies het verschil tussen enerzijds 

een technocraat als mevrouw Griffith, die lekker in de Tweede Kamer over de 

politie zit te neuzelen, en anderzijds een ex-politieman, die 23 jaar bij de po-

litie gewerkt heeft en weet waar de politiemensen het al die jaren over gehad 

hebben.”47 Brinkman, gecast als politieman van de straat, mag het grootste 

deel van de politiewoordvoering doen. Wilders mengt zich alleen in de po-

litiediscussie wanneer er forse incidenten zijn of als het hem uitkomt voor 

zijn politieke boodschap. Bij de verkiezingen van 2010 komen nog twee oud-

politiemensen voor de pvv in de kamer.

Tot slot
Wilders en andere pvv’ers zijn consequent is hun verhaal en de gebruikte 

frames. De frames voor de politie zijn verbijzondering van zijn meer algeme-

ne frames. De opvattingen over de politie passen naadloos in zijn verhaal.  

Het is deze consistentie die zijn boodschap makkelijk te begrijpen maakt. 

 De politie staat in het verhaal van Wilders niet centraal, maar figureert 

daarin wel prominent. In het grote verhaal heeft de politieman de rol van de 

gewone man en is dus een soort blauwe Henk en Ingrid. De bestuurders horen 

bij de elite, de medeplichtigen van de slechterik. De politiechefs zijn helpers. 

En Wilders lijkt ze de keuze te geven; helpers van mij de held om de gewone 

man te redden of helpers van de elite, en daarmee medeplichtige van de 

slechterik? 

 Dat helpen van de pvv bestaat er wel in dat ook politiebazen de gevaren 

van de islamisering onder ogen zien. En begrijpen dat om dit aan te pakken 

er hard moet worden opgetreden. Harder dan nu het geval is. Vaker en harder 

optreden is volgens Wilders gewenst. Daarbij mag harder worden opgetreden 

en moet geweld niet geschuwd worden. Dat is een belangrijk element in het 

hard-zacht onderscheid van Wilders. Repressief versus begrijpend. Aanpak-

ken versus verzachten. Korpschefs krijgen niet een eenduidig etiket. Waar 

burgemeesters worden neergezet als slappe pvda’ers (en rechters als elitaire 

d66-ers) is er niet een dergelijk etiket voor korpschefs. Ze hebben te bewijzen 

niet bij de vorige categorieën te horen. Doen ze dat niet, dan zijn ze in het 

pvv-schema fout en worden ze hard aangepakt. 
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4 De rechtsstaat ter discussie 

Welke plek heeft de rechtsstaat in het politieke verhaal van de pvv? In het 
vorige hoofdstuk ging het over de politie en haar optreden. De rechtsstaat 
raakt de positie en legitimatie van de politie. De Nederlandse politie heeft 
zelf enkele jaren geleden de rechtsstaat expliciet als haar anker benoemd. 
Zo stelt de top van de politie in haar visiedocument Politie in Ontwikkeling 
dat haar geweldsmonopolie wordt gerechtvaardigd door de democratische 
rechtsstaat. Daarnaast ziet ze zich als de beschermer van de waarden  
en de instituties van de rechtsstaat.48 De pvv stelt de rechtsstaat juist ter 
discussie.

De rechtsstaat als thema
Voor Wilders is vanaf de start van zijn politieke onafhankelijkheid de rechts-

staat een thema. Belangrijke bedreiging voor de rechtsstaat is voor hem de 

islam die de tolerantie en democratie alleen maar om zeep helpt.49 De islam 

en democratie zijn voor Wilders dan ook onverenigbaar. Dit blijkt uit het feit 

dat groepen moslims misbruik maken van de rechten en vrijheden van de 

rechtsstaat en de samenleving omver willen werpen. Islamitische radicalen 

moeten dan ook het gebruik van de grondrechten ontnomen worden en hard 

worden aangepakt. Ook bepleit Wilders de herschrijving van Artikel 1 van de 

Grondwet omdat dit verbod op discriminatie tot een beperking van de vrijheid 

van meningsuiting leidt.50 

 Naast de koppeling aan zijn anti-islam boodschap, koppelt Wilders het 

thema van de rechtsstaat ook aan zijn anti-elite boodschap. Hij ziet het cul-

tuurrelativisme van de elite als een bedreiging. Wilders profileert zich dus als 

beschermer van de rechtsstaat. Deze wordt in zijn visie bedreigd door te slap-

pe rechtshandhaving, de islam en de elite. Wilders concludeert dat het recht-

vaardige karakter van de rechtsstaat dan ook verdwenen is en de verzwakte 

rechtsstaat grondig moet worden veranderd.51  

 Door Wilders politieke opponenten wordt met enige regelmaat gesteld 

dat hijzelf juist de bedreiging voor de rechtsstaat is. Zo reageert d66-leider 

Pechtold in augustus 2007 op Wilders’ voorstel voor een Koranverbod door te 

stellen dat dit het begin van een dictatuur is.52 Christen Unie fractievoorzit-

ter Slob stelt dat Wilders de rechtsstaat aantast wanneer hij circa één miljoen 

Nederlanders democratische rechten ontzegt.53 pvda-minister voor Integratie, 

Van der Laan, vindt dat een grote aanhang voor de pvv van Geert Wilders ge-

vaarlijk kan zijn voor de rechtsstaat.54 In de campagne voor de Tweede Kamer-
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verkiezingen is het opponent Cohen die veelvuldig het verwijt maakt dat de 

rechtsstaat bij Wilders niet in goede handen is.

 In reactie op deze critici verweert Wilders zich meerdere malen door te 

stellen dat dit demoniserende uitlatingen zijn; hij stelt dat ze bijdragen aan 

een klimaat waarin geweld tegen hem gerechtvaardigd is.55 Daarnaast be-

schuldigt hij Cohen ervan zelf een gevaar voor de rechtsstaat te zijn. Voor-

beeld daarvan is dat Cohen als burgemeester van Amsterdam het, in de woor-

den van Wilders, niet voor de slachtoffers opnam, maar juist voor de daders.

 Ook bij de start van de kabinetsformatie is de rechtsstaat een thema. De 

nieuwe cda-leider Verhagen geeft aan een aantal principiële verschillen met 

de pvv te hebben, onder meer ten aanzien van de democratische rechtsstaat. 

Om die reden kan het cda niet met de pvv regeren. Want Verhagen is niet be-

reid om de leeftijdsgrens voor de aow in te ruilen voor de beginselen van de 

democratische rechtsstaat. Enkele weken later wil het cda toch een politiek 

akkoord met de pvv. Daarbij wordt gesteld dat ze elkaars standpunten over de 

islam niet delen maar wel ’respecteren’. Dit leidt tot een felle discussie in het 

cda of dit acceptabel is.

 Naast het politieke debat over de rechtsstaat ontstaat er ook een publiek 

debat naar aanleiding van de zaak Wilders. In januari 2010 start een strafzaak 

tegen hem. Hij is aangeklaagd voor de belediging van mensen en voor het 

aanzetten tot haat. Het Openbaar Ministerie wilde niet vervolgen maar is door 

het Hof opgedragen dat toch te doen. Uiteindelijk zal het om ook geen straf 

eisen. Op de eerste dag wraakt Wilders de rechters. Reden is dat hij vindt dat 

ze zich partijdig uitlaten. Wilders zegt dat het wel leek of hij tegenover een 

d66’er zat in plaats van een onafhankelijke rechter. De rechters zijn in deze 

zaak onderdeel van het debat geworden in plaats van vanzelfsprekende ge-

zagsdragers. Ook deze functionarissen worstelen met hun gezag. 

De rechtsstaat gepolitiseerd
In deze beschrijving valt ten eerste op dat niemand tegen de rechtsstaat is.  

Iedereen claimt dat de rechtsstaat bij hem in goede handen is en dat de 

rechtsstaat beschermd moet worden. De rechtsstaat vertegenwoordigt een 

waarde, een principe dat niet ter discussie staat. Lijkt het, want er is wel  

degelijk een discussie over de invulling van het begrip rechtsstaat en haar 

functioneren. In de theorie wordt het populisme tegenover de rechtsstaat  

gezet.56 Beide begrippen worden gezien als onderdeel van het democratie-

begrip, maar geven daar wel een andere lading aan. 

 Zo zijn de rechtsstaat en democratie zowel elkaars voorwaarde als be-

perking. De rechtsstaat benadrukt de bescherming van het individu tegen de 

staat. Juist door zo de diversiteit van individuen te garanderen zal de demo-

cratie het best functioneren. Daartegenover staat het populisme. Ook als in-
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vulling van het democratiebegrip, maar heel anders. Niet de diversiteit, maar 

de homogeniteit van het volk staat bij populisme centraal. De kenbare homo-

gene volkswil is dan ook onmiddellijk te vertalen in politieke actie. In deze 

opvatting is meerderheidsbesluitvorming het kenmerk van democratie.57 

 In de praktijk wordt het etiket rechtsstaat door partijen anders geframed. 

Wilders legt de nadruk op rechtshandhaving. In zijn visie wordt de rechtsstaat 

bedreigd omdat wetten en regels niet worden gehandhaafd. Rechterlijke uit-

spraken, opsporing, kraken, generaal pardon, het zijn allemaal voorbeelden 

waar dit niet gebeurt. Zijn inhoudelijke invulling van het begrip de rechtsstaat 

is dat de rechtsstaat voorschrijft dat wetten strikt nageleefd moeten worden. 

In de uitvoering hiervan is het goed mis. Hij koppelt de bedreiging van zijn 

rechtsstaat expliciet aan zijn anti-islam en anti-elite standpunten. De rechts-

staat is dus een ander voorbeeld waar Wilders werkt vanuit zijn politieke ver-

haal. Waar dit onderwerp vervolgens naadloos inpast. 

 Wilders’ opponenten, Cohen, Pechtold, Slob, gebruiken het rechtsstaat-

begrip anders. Vooral de elementen van de Grondwet en de persoonlijke vrij-

heden staan centraal. Zij richten hun pijlen niet op de wijze waarop dit door 

de overheid wordt uitgevoerd. Rechters staan van oudsher buiten de discus-

sie. Des te meer richten zij zich op Wilders’ standpunten en gebruiken het 

begrip rechtsstaat als tegenframe voor Wilders’ anti-islam frame. Het zou een 

krachtig frame kunnen zijn omdat het etiket antirechtsstaat allerlei beelden 

oproept: wie tegen de rechtsstaat is, is een populist, of een racist, of een fascist, 

of een rechts-extremist.58 Anders gezegd: Wilders is echt fout. Zo lijkt de logica 

van dit frame een poging om zaken op te roepen zonder ze te benoemen. Za-

ken die niet benoemd kunnen worden omdat die het debat volledig doodslaan. 

Daarnaast is dit frame een poging om een onomstreden begrip en collectief 

anker te claimen en te benutten. Wie is immers tegen de rechtsstaat? 

 Dit rechtsstaat-frame lijkt echter maar heel beperkt te werken. Ten eerste 

omdat we al zagen dat Wilders niet de rechtsstaat ter discussie stelt, maar 

de wijze van invulling van dit begrip. De ruimte om de rechtsstaat anders 

in te vullen zit ook besloten in het concept. Binnen de rechtsstaat is er het 

recht om tegen de rechtsstaat te zijn. Daarnaast is maar de vraag wie door de 

rechtsstaat beschermd dan wel aangepakt moet worden. De wetenschapper 

Rawls stelt dat vrijheid van intoleranten mag worden ingeperkt wanneer de 

toleranten werkelijk en met reden geloven dat hun eigen veiligheid en die van 

de instituties van vrijheid op het spel staan.59 In het politieke debat rond de 

rechtsstaat is nu de vraag: wie zijn de toleranten, wie de intoleranten? 

Wat dit laat zien is dat afhankelijk van de probleemdefinitie er hele andere 

rollen voor partijen liggen. Zo worden rechters in het rechtsstaat-frame gecast 

als boven de partijen staande functionarissen. De politiek moet daarom terug-

houdend zijn met kritiek op de rechterlijke macht. Bij Wilders passen rechters 
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in zijn frame van linkse elite die de problemen niet begrijpen en te slap zijn. 

De rechtsstaat is in zijn ogen een excuus voor de elite om niets te hoeven 

doen. Ook hier laat Wilders zijn politieke verhaal samenvallen met zijn eigen 

ervaringen. In zijn eigen rechtszaak weet hij de rechters succesvol te wraken 

en zet ze neer als linkse elite. Ook laat dit zien dat binnen de logica van de 

rechtsstaat – zoals geformuleerd door Rawls – hele andere conclusies kunnen 

worden getrokken. Andere politieke conclusies, maar binnen de ruimte van 

de rechtsstaat. Het antirechtsstaat-frame en de impliciete beschuldiging van 

foutheid lijkt niet te werken. Wilders is voor de rechtsstaat en heeft er een 

helder verhaal bij als uitwerking van zijn politieke verhaal.

 Ten tweede is het antirechtsstaat-frame beperkt effectief omdat Wilders 

daar weer een ander frame tegenover zet: De demoniserende linkse elite.  

Wilders slaat dus terug wanneer anderen hem een gevaar voor de rechtsstaat 

noemen. Hij stelt dat hij gedemoniseerd wordt en anderen het klimaat creëren 

voor geweldsgebruik tegen hem. Dit is een zware beschuldiging, want het 

demoniserings-frame is ontstaan rondom Fortuyn. Het frame zegt zoveel als: 

We weten allemaal wat er met Fortuyn is gebeurd nadat de linkse elite hem 

demoniseerde. Of anders: De kogel kwam van links. 

Wilders past dus de overtreffende trap toe. In reactie op het antirechtsstaat-

frame (Wilders is fout) komt hij met een aanscherping van zijn linkse elite-

frame; ze demoniseren (maar de linkse elite zou wel eens bloed aan haar  

handen kunnen hebben). Al met al lijkt er een soort escalatie in het debat. 

Tot slot
Wilders is erin geslaagd om de politieke ruimte in het debat over de rechts-

staat op te rekken. In die zin is hij een effectieve populist die het heersende 

systeem aanvalt. Hij stelt daarbij niet het etiket rechtsstaat ter discussie, 

maar richt zich op de invulling van dit begrip. Daarmee slaagt hij erin de heer-

sende consensus over de rechtsstaat te doorbreken. Het begrip rechtsstaat is 

gepolitiseerd. Het is niet meer het vanzelfsprekende ijkpunt dat het de ach-

terliggende decennia was. In deze jaren was het instituut rechtsstaat boven 

twijfel verheven. Nu is het een ‘gewoon’ object van politieke strijd. Daar kun 

je positie in kiezen en met elkaar van mening verschillen. 

 Deze ontwikkeling is voor de politie een cruciaal gegeven. Haar bestaans-

recht hangt juist nauw samen met de staat en de gevestigde instituties daarin. 

Het begrip rechtsstaat was een schijnbaar objectief begrip om deze positie 

tot uiting te brengen. Daarbij is de politie te zien als een verlengstuk van de 

rechtsstaat. Ontwikkelingen in die rechtsstaat werken dan door in de politie. 

Het omgekeerde geldt ook. Hoe de politie in beeld komt beïnvloedt de mening 

over de rechtsstaat.
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5 De toon van het debat 

Na deze verkenning van de populistische standpunten, wordt in dit hoofd-
stuk ingegaan op de populistische stijl. Deze stijl gebruikt emotie en passie 
en zoekt de controverse op. Het incident en de ervaring, liefst persoonlijk, 
staan voorop en vormen de basis voor opvattingen. Deze stijl van emotie 
wordt door de media makkelijk opgepikt.60 Het is immers voor een deel  
dezelfde logica als die van de media. Hoe beweegt politie zich in dit door de 
populistische stijl gedomineerde publieke debat?

De poort van het gevoel
Een belangrijk kenmerk van populisme is dat de opvattingen van de gewone 

man in het publieke debat een stem krijgen. Deze stem van het volk is niet 

altijd gepolijst en wordt ongefilterd gebruikt. De populist laat zich volks uit en 

kiest voor simpel en direct taalgebruik. Daarbij benut hij de emotie. De vorige 

generatie politici hield emoties graag buiten de politiek. De logica was dat in 

een verzuilde samenleving de elites van die zuilen er met elkaar uit moesten 

komen. Dit werkte door een zakelijk spel van geven en nemen. Niet door emo-

tionele discussies.61 Daarnaast werden emoties gewantrouwd. Onder verwij-

zing naar de massabijeenkomsten in Nazi-Duitsland werd het oproepen van 

emoties afgekeurd. In deze lezing zijn emoties onderbuikgevoelens die niet 

het beste in mensen wakker maken. Deze moeten dus onderdrukt worden 

en zeker niet geactiveerd. Gepleit wordt voor rationeel bestuur en gevoels-

ascese.62

 Maar nu zijn emoties in de mode en spelen ze in de politiek een belangrijke 

rol. We zijn aangeland in de eeuw van het voelen.63 Daarin worden emoties 

getoond, het liefste op televisie. De ratio van mensen is dan ook te bereiken 

middels hun gevoel.64 Gebruik van emoties is niet alleen in de mode, maar ook 

nog eens wetenschappelijk verantwoord. 

Recent hersenonderzoek logenstraft de tegenstelling tussen emotie en ratio. 

Ze benadrukt juist hoe deze elkaar versterken bij besluitvorming. Emoties 

helpen te beslissen wat je wil en zijn zo samen met de ratio verantwoordelijk 

voor goede beslissingen.65 Het gebruik maken van emoties wordt daarmee 

minder discutabel. Het zijn niet meer onderbuikgevoelens die de populist 

aanboort, maar normale menselijke uitingen met een functie. Dit geldt ook 

in de politiek. Alle effectieve politici benutten de emotie en ineffectieve niet. 

Zo werd de Amerikaanse presidentskandidaat Dukakis gevraagd of hij voor 

de doodstraf was als zijn vrouw verkracht en vermoord zou worden. Hij ant-
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woordde dat hij al zijn hele leven tegen de doodstraf was en geen bewijs zag 

dat die straf afschrikt. De politieke analisten waren het er meteen over eens 

dat dit een blunder was. Een goede reactie was geweest om eerst zijn afschuw 

en woede te beschrijven. Om vervolgens te benoemen dat hij ondanks zijn 

persoonlijke leed en emotie de wet voorop stelt. Eerst de emotie, dan de ratio. 

Dukakis verloor. 

 Emotie wordt het krachtigst opgeroepen wanneer deelnemers aan het 

publieke debat een verhaal met een menselijke maat hebben. Geen statis-

tieken, maar een beeldend voorbeeld. Liefst nog een persoonlijke ervaring. 

Daarnaast geldt dat een voorbeeld van leed, van slachtofferschap, emotierijk 

is.66 Het specifieke staat dus centraal. De ervaring – van jezelf of een ander – 

is een legitieme basis om een uitspraak te doen over de samenleving. Dit in 

tegenstelling tot algemene principes als legitimatie voor opvattingen over de 

samenleving. En als tegenpool van de overtuiging dat algemene principes de 

samenleving bij elkaar houden.67 Het incident is daarmee niet meer af te doen 

als een incident. Elke gebeurtenis vertegenwoordigt immers iets groters, iets 

algemeners. Het specifieke is het algemene.

Het debat over het debat 
pvv-politici, Wilders voorop, hanteren de populistische stijl. Zowel in het hier-

boven beschreven politieke verhaal als in zijn frames ten aanzien van politie 

is dit te herkennen. Ze gebruiken simpel en direct taalgebruik (“Doe eens 

normaal, man”). Ze activeren emoties op basis van incidenten en persoonlijke 

ervaringen. Met name Wilders deinst er niet voor terug om af en toe ronduit 

grof te worden. Opvallendste woordkeuze daarbij was het door hemzelf ge-

munte “kopvoddentax”. We zien tegelijkertijd dat andere politici deze toon 

ook kiezen. En hoe politiechefs hiermee omgaan. Het eerder genoemde debat 

tussen Kamerlid Griffith en korpschef Stikvoort over Gouda is daarvan een 

mooi voorbeeld. Verdere verdieping van die gebeurtenissen biedt de gelegen-

heid om de toon in het debat te beschouwen. 

 Nadat op 11 september 2008 een Goudse buschauffeur tijdens zijn dienst 

bedreigd en beroofd wordt, besluit het busbedrijf niet meer te stoppen in de 

Goudse wijk Oosterwei. Een week later benoemt Wilders dit incident tijdens 

de algemene politieke beschouwingen en spreekt van Marokkaans tuig en de 

kolonisatie van Nederland. De Telegraaf opent een paar dagen later met de 

kop “Dit is Gouda. Reljeugd is de baas op straat”.

 Het is allemaal aanleiding voor de pvv, gesteund door de vvd, om een 

spoeddebat aan te vragen dat twee weken na de beroving van de chauffeur 

plaatsvindt. De woordvoerders van alle grote partijen zetten stevig aan. pvv’er 

Brinkman spreekt van een epidemie van Marokkaans geweld, van de politie 

die niets doet en het pvda-bestuur dat thee drinkt. Hij pleit voor inzet van 
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het leger. vvd-parlementariër Griffith benoemt de buurtbewoners in veel ge-

meenten die geterroriseerd worden. Zij is voor een vliegende brigade die de 

straat herovert. pvda-woordvoerder Kuiken somt een lijst aan steden op waar 

hetzelfde speelt. Haar oplossing is om overlastgevende Marokkaanse jongeren 

op de huid te zitten. cda’er Cörüz wordt heel concreet; als jongeren over de 

schreef gaan moet er eerst een goede tik worden uitgedeeld. Die avond stelt 

vvd-kamerlid Kamp op televisie tevreden vast dat de eerdere ongerustheid 

van de vvd nu breder gedeeld wordt in de Kamer. 

 Een ruime week later neemt korpschef Stikvoort stelling op de voorpagina 

van de Volkskrant. Hij vindt dat een betrekkelijk klein incident door zowel 

linkse als rechtse Kamerleden is opgeklopt en zegt klaar te zijn met politici 

die iets kleins heel groot maken. Stikvoort geeft aan dat Gouda niet het voor-

beeld is van ernstige Marokkaanse jeugdproblematiek en dat de bevolking 

zich niet herkent in het beeld dat de politici en de media schetsen van hun 

stad. Naast de politiek moet ook de Telegraaf het ontgelden. Die krant riep 

Gouda uit tot oorlogsgebied en daardoor raakte de geest uit de fles.

 Pauw en Witteman zorgen dat ze diezelfde avond korpschef Stikvoort en 

Kamerlid Griffith in de studio hebben. De inhoudelijke discussie richt zich op 

de ernst van het probleem in Gouda. En op de vraag of de politie het probleem 

wel goed aanpakt. Voor het Kamerlid is Gouda exemplarisch voor een groter 

–landelijk– probleem. Dat probleem is de onveiligheid en het onvoldoende 

optreden van de politie. De korpschef stelt daartegenover dat het probleem in 

Gouda minder groot is dan in 2002. Het uitvergroten van de incidenten werkt 

juist averechts voor de verbinding met de Marokkaanse gemeenschap. Griffith 

gebruikt een hoge toon en dramatische woorden. Stikvoort blijft juist rustig. 

Er speelt af en toe zelfs een glimlach om zijn mond. Hij blijft de opgewonden 

toon benoemen en komt met rationele argumenten en feiten over het pro-

bleem en de aanpak. De discussie is een botsing van inhoud en van stijlen. 

 Ook Wilders mengt zich dezelfde dag in het debat. Hij vindt dat Stikvoort 

de problemen bagatelliseert en stelt dat Stikvoort maar beter parkeerwachter 

op Texel kan worden. De pvv is nog niet klaar met de Korpschef en vraagt een 

paar weken later in Kamervragen om zijn ontslag. Stikvoort krijgt ook steun. 

De dag na zijn uitlatingen van de (dan nog) Amsterdamse burgemeester Co-

hen. Hij vindt het goed dat Stikvoort dit weer terug heeft willen brengen tot 

de juiste proporties. Daarna volgen er steunbetuigingen van de burgemeester 

van Gouda, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie 

Hirsch Ballin. Die laatste stelt dat de alarmerende toon van de Kamerleden 

niet reëel is. 

 De Telegraaf is de weken na Stikvoorts uitspraken zeer kritisch over hem 

en opent nog een aanval op zijn persoon. De commentaren zijn wisselend. 

Een Volkskrant commentator noemt hem een held die bewonderenswaardig 
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kalm en rustig de hysterische Griffith van repliek diende.68 Een oud-journalist 

schrijft dat Stikvoort zich door Griffith de les liet lezen en dat hij te veel nuan-

ceerde en te weinig ernstig was.69 Op internet zijn honderden reacties te lezen. 

Op een site wordt een bloemlezing gegeven van burgers en (oud-) politiemen-

sen die het niet met Stikvoort eens zijn. De strekking is dat Stikvoort het pro-

bleem niet begrijpt. De toon van de reacties is ronduit beledigend: “Bureau-

mannetje, hufter, patjakker, sukkel, wartaal, schijtlaarzen, drol, op staande 

voet oneervol ontslaan, politiek correcte watje, opnemen in inrichting, slappe 

linkse flapdr.., hypocriet.”70 

Emotie en ratio
In het Kamerdebat en in het debat daarover zijn emoties fors aanwezig. In 

de Tweede Kamer lijkt het wel de norm. Alle fracties roepen met indringende 

verhalen de ernst van de situatie op. Daartoe worden emotionele woorden en 

voorbeelden gebruikt. Gaande het debat blijft deze toon gehandhaafd. Zoda-

nig dat zelfs de Kamervoorzitter oproept tot rust. Wat opvalt in de Kamer is 

dat de meeste emotie in de probleemdefinitie zit. En daar is de Kamer zeer 

eensgezind over. De overlast en criminaliteit van Marokkaanse jongeren in 

een groot aantal Nederlandse steden is onacceptabel. Dat ook linkse partijen 

het eens zijn met deze probleemdefinitie is opvallend. Van oudsher zijn ze 

veel terughoudender om criminele incidenten zo snel te verbinden aan  

Marokkaanse jongeren. Dit keer niet. In dit debat zijn essentiële delen van  

het pvv-verhaal overgenomen. Met name het probleem van de Marokkaanse 

jongeren. En de opvatting dat bestuur en politie het probleem ontkennen en 

te slap optreden. In hoge mate laat de vvd dit geluid horen, maar ook bij  

andere fracties zien we hier cruciale elementen van terug. 

 In de media zien we in dit geval een vergelijkbare ontwikkeling. De Te-

legraaf vertelt ook het verhaal van het Marokkaanse jongerenprobleem en 

de zwakke overheid. Bij die krant past dit in een traditie, maar ook de Vara-

journalisten Pauw en Witteman vertellen dit verhaal wanneer Stikvoort en 

Griffith bij hun zitten. Pauw en Witteman gebruiken hun script losjes. Eerst 

een filmpje waarin Marokkaanse buurtbewoners stellen dat de jeugd harder 

moet worden aangepakt. Daarna de vraag aan de korpschef of hij niet te soft 

is. En het Kamerlid dat dit mag bevestigen. De korpschef is goed gecast door 

de journalisten. Door zijn uitlatingen in de media wekt hij de indruk de pro-

blemen niet serieus te nemen. Daar tegenover het Kamerlid Griffith, waarvan 

helder is dat ze pleitte voor harde maatregelen. Daarbij gebruikt ze precies de 

toon waar Stikvoort tegen was. Dus zowel op inhoud als op stijl garantie voor 

conflict en controverse. 

 In dat debat spreekt Griffith vanuit emotie en persoonlijke betrokkenheid. 

Stikvoort met enige afstand. Hij spreekt in nuances, algemene begrippen en 
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principes. De toon van beiden bevestigt daarmee het script dat was uitgerold. 

Door niet echt zijn betrokkenheid met de mensen in Gouda te tonen bevestigt 

hij het beeld van het ontkennen en bagatelliseren. Dit wordt nog versterkt 

door zijn vraag om de politie de kans te geven met hoe ze het nu aanpakken. 

Dit raakt het punt dat emoties het makkelijkst te verbinden zijn met een pro-

bleem, met leed en een slachtoffer. De oplossing is vaak technisch, praktisch 

en minder spannend. Behalve wanneer een oplossing extreem is (troepen uit 

Uruzgan inzetten) of klein en persoonlijk (draai om de oren). De meer regu-

liere oplossingen vallen toch meer in het domein van de emotiearme bestuur-

lijke zakelijkheid. Stikvoort kiest voor zijn oplossingen ook die pragmatische 

toon. Hij bevestigt hiermee de rol waarin hij is gecast. Dit wordt nog eens ver-

sterkt door zijn opmerking dat hij zich stoort aan het debat over allochtonen 

en autochtonen naar aanleiding van het incident. 

 Daar waar Stikvoort wel emotie toont richt hij zich op de toon van de 

Tweede Kamer. In de Volkskrant laat hij zijn ergernis daarover de vrije loop. 

Hij gebruikt dus wel emoties maar ten aanzien van een probleem ver weg (de 

Tweede Kamer) en niet het probleem dichtbij (Gouda). Door de Kamer en de 

media te beschuldigen is het makkelijk voor anderen om hem af te schilderen 

als een ontkenner. De Kamer ziet het toch goed? Lastig is dat Kamer en korps-

chef op een volledig andere golflengte opereren. Het Kamerdebat ging niet 

over Gouda. Dat was de aanleiding, maar het ging over een landelijk probleem. 

De gebeurtenis met de buschauffeur is exemplarisch voor de problematiek 

in Gouda. En die problematiek wordt weer als exemplarisch gezien voor de 

criminaliteit en overlast van Marokkaanse jongeren in allerlei Nederlandse 

steden. Het is het busincident dat dit gevoel oproept en geen parlementariër 

betwist deze logica. Waar Stikvoort het specifieke ook specifiek wilde houden, 

was voor de politiek het specifieke meteen het algemene. 

 De reacties op internet zijn ook interessant. Een aantal commentatoren ver-

schilt van mening wie het debat tussen Griffith en Stikvoort heeft gewonnen. 

De emotionele of de zakelijke? Dat is niet het geval op een aantal sites waar 

burgers commentaar geven. Rauwe emoties worden geventileerd, ten nadele 

van de korpschef. Stikvoorts beroep op de mening van de bevolking is dan ook 

wat schril. Het is een beroep op een algemeenheid. Die lijkt te worden gelogen-

straft door de rauwe emoties van echte mensen in filmpjes en op internet. Van-

uit een rationeel perspectief zijn er op internet maar enkele honderden reacties 

op een bevolking van meer dan 16 miljoen mensen. Er is op internet dus vooral 

een zwijgende meerderheid. Maar vanuit emotioneel perspectief telt juist de 

persoonlijke ervaring. En dan zijn het ineens heel veel (honderd!) persoonlijke 

ervaringen. Bij elkaar gezet zijn ze ook zeer emotierijk en niet te negeren. Ze 

legitimeren juist het geluid in de Kamer. Vraag is of deze relatief kleine aantal-

len niet te zeer als de stem van het volk worden beschouwd. 
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 Het onderscheid tussen emotie en ratio is in de hier beschreven gebeur-

tenissen zeer goed zichtbaar. De toon lijkt verbonden met een specifieke 

verhaallijn. Wie de emotie van de burger als slachtoffer volgt komt uit bij de 

Marokkaanse jeugd als dader. En de politie die niet hard genoeg optreedt. De 

Kamer werkt vanuit deze emotie. De journalisten ook. Op internet is het nog 

scherper aanwezig. De korpschef kiest voor de ratio. De vraag is of dit be-

stuurlijke rationele perspectief in het publieke debat werkt. Is meebewegen 

met de emotionele trend gewenst? 
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6 Politiedilemma’s 

Gouda 2010 
Twee jaar later. Zelfde stad, zelfde problematiek en dezelfde korpschef in het-

zelfde programma. Stikvoort zit weer bij Pauw en Witteman, maar dit keer 

loopt het anders. Hij is ernstig en serieus en hij krijgt de tijd om de onrust in 

de wijk te beschrijven. 

 Hij noemt het gedrag in de wijk asociaal en zegt dat er het nodige aan de 

hand is. De aanleiding voor de hernieuwde media-aandacht is een voorval 

waarbij Marokkaanse jongens een buurtfeest hebben verstoord. Stikvoort legt 

uit dat terwijl dit gebeurde een behoorlijke groep uit de moskee kwam, maar 

dat deze niet ingreep. Als probleem ziet Stikvoort dat de ouders geen gezag bij 

de kinderen hebben, mede doordat ze de Nederlandse taal onvoldoende spre-

ken. Verder geeft Stikvoort aan dat hij de problemen zat is; de jongetjes moe-

ten een draai om de oren krijgen. 

 Ook te gast is cda-kamerlid Sterk. Zij zit er voor een ander onderwerp, 

maar in deze discussie valt ze Stikvoort aan. Ze suggereert dat de bewoners 

geen vertrouwen in de politie hebben. Interviewer Witteman grijpt in en begint 

het antwoord dat Stikvoort eigenlijk moest geven. Na enige discussie wordt 

overgegaan naar het item eerwraak. Pauws overgangszin begint met: “Meer 

problemen met de multiculturele samenleving…” 

 Voor korpschef Stikvoort pakt het optreden heel anders uit dan twee jaar 

eerder. Ten eerste omdat hijzelf een ander verhaal vertelt en een andere toon 

kiest. Hij begint met het probleem te onderkennen (terwijl het minder ernstig 

leek dan de bedreiging en beroving van twee jaar eerder) en gaat er uitvoerig 

op in. Daarnaast wijst hij een schuldige aan; de jongetjes en hun ouders. Daar-

bij gaat hij de suggestie van een culturele component van het probleem niet 

uit de weg. Verder laat hij zijn emotie over het probleem zien en heeft het over 

een draai om de oren. Opvallend is dat er op deze uitspraak geen stroom van 

reacties komt. Niet in de studio, niet na afloop bij Stikvoort en niet op internet. 

 Ten tweede is Stikvoorts optreden nu succesvoller doordat Pauw en Witte- 

man hem in een heel andere rol hebben gecast. In 2008 werd hij gecast als een 

slappe politiechef die het probleem ontkende. Dit keer vertellen de journalis-

ten een ander verhaal. Dat van de Marokkaanse ouders die niets doen en de 

probleemgezinnen die zij vormen. Dus geen Kamerlid dat expliciet was uit-

genodigd om Stikvoort van repliek te dienen. En als parlementariër Sterk dat 

toch doet wordt er door de gespreksleiding ingegrepen. 
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 Tot slot verliep dit optreden beter doordat de politie haar optreden in de 

wijk Oosterwei heeft veranderd. Er wordt sneller opgetreden door nieuwe  

– en soms ook meer– collega’s. Daarnaast is er fors tijd gestoken in de relatie 

met de bewoners. Wellicht dat Stikvoort zelfverzekerder was omdat hij de  

zaken nu veel steviger in de hand heeft. Het is dit soort (onbewuste) zekerheid 

dat door kijkers feilloos wordt opgepikt. 

Uitgedaagd
In het hier beschreven geval slaagt de korpschef twee jaar later in de herkan-

sing. Dit is een kwestie van een ander verhaal, andere frames en een andere 

toon. Maar is dit de oplossing? 

 Dit essay gaat in op de vraag wat de opkomst van het populisme in Neder-

land voor de politie betekent. Het populisme is daarbij beschreven aan de hand 

van de belangrijkste drager daarvan in Nederland, de pvv. In meer algemene 

zin wordt aangeven dat populisten buitenstaanders zijn, die geen vertrouwen 

hebben in de gevestigde orde. De elite zal de echte problemen niet oplossen. 

Daarbij kiezen ze een confronterende toon en stijl, die aansluit bij de domine-

rende medialogica. Deze stelt het incident centraal en heeft veel aandacht voor 

slachtofferschap en de persoonlijk ervaring. Wanneer gezagsdragers een derge-

lijk uitvergroot incident niet goed oppakken kan het uitgroeien tot een crisis. 

 We hebben gezien dat het pvv-verhaal anti-islam en anti-elite is. Er wordt 

opgekomen voor de gewone man. In de kern is dit een helder verhaal met een 

simpele en herkenbare basisstructuur. Het verhaal krijgt extra kracht doordat 

het keer op keer herhaald wordt, waarbij de medialogica effectief wordt toege-

past. Belangrijk daarbij is het gebruik van emotie. Wie conform het gebruikte 

basisschema in de emotie van de burger (Henk en Ingrid) als slachtoffer stapt, 

komt snel tot de Marokkaanse jongere als dader. En vindt de politie weinig 

krachtdadig. 

 In dit politieke verhaal heeft de politie geen prominente plaats. Wel past 

de pvv haar algemene verhaal toe op de politie. De gewone politieman is goed. 

Deze blauwe Henk en Ingrid hebben last van de slappe politie-elite. De pvda-

burgemeesters zijn daarvan de verpersoonlijking. Korpschefs moeten in dit 

schema kleur bekennen; hoor je bij de goede gewone politieman of bij de foute 

elite? Wat de pvv ook toepast op de politie is haar woordenspel met ‘zwak’ en 

‘zacht’. Alles wat niet-sterk is, wordt door de pvv als zwak opgevat. Dus als een 

negatief iets. De politie wordt zo neergezet als slap. 

 Ook de rechtsstaat wordt uitgedaagd. Dit van oudsher bijna neutrale be-

grip wordt gepolitiseerd. De pvv zet de rechtsstaat neer als een excuus van de 

slappe elite om niets te doen tegen de islamisering. Daarbij wordt het rechts-

staatbegrip ingevuld vanuit het perspectief van de rechtshandhaving.  

Rechters worden getypeerd als partij (wederom de linkse elite) en niet als 
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boven de partijen staand. Het populisme van de pvv daagt zo de gevestigde 

orde succesvol uit. 

 Voor de politietop geldt dat ze langs twee wegen wordt uitgedaagd.  

Ten eerste wordt ze als elitair en slap neergezet. Ten tweede wordt ze als ver-

lengstuk van de rechtsstaat indirect bekritiseerd middels de aanvallen op die 

rechtsstaat. De vraag is nu hoe de politie zich tot dit populisme verhoudt.  

En wat ze in die verhouding moet doen. Daartoe komt eerst de positie van de 

politie in relatie tot de staat en de samenleving aan de orde.

Politie en staat
De politie is in de eerste plaats onderdeel van de staat. De formele positie is 

helder. De staat heeft het geweldsmonopolie. Omdat burgers geen geweld mo-

gen gebruiken en omdat de staat haar macht in het uiterste geval met kracht 

moet kunnen afdwingen. De politie oefent dit geweldsmonopolie uit, waarbij 

ze terughoudend en proportioneel moet optreden. Vanwege deze zeer verre-

gaande bevoegdheid wordt de politie beheerst en gecontroleerd in de demo-

cratische rechtsstaat. De democratische politici hebben het primaat.71  

De technocratische politiechefs hebben daaraan te gehoorzamen. 

 Dit Weberiaanse perspectief kent in de praktijk wel enige kanttekeningen. 

Zo staat de notie van een centrale staat met een goed te besturen territorium 

onder druk. De zogenaamde verplaatsing van de politiek betekent grenzen aan 

de mogelijkheden van de staat. Ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld internatio-

nalisering en privatisering maken dat de staat soms meer toeschouwer is dan 

centrale speler. Een tweede kanttekening is te plaatsen bij de relatie tussen 

politiek en de politie. De formele relatie is helder, maar in de praktijk heeft de 

politie veel ruimte om zelf te handelen. Dit raakt het klassieke onderscheid 

tussen beleid en uitvoering.72 Bij de politie manifesteert dit onderscheid zich 

in een zekere gelaagdheid. De relatie van de politiek met de politietop is een 

eerste laag. Deze relatie wordt gekenmerkt door de politieke vraag of politie-

chefs wel voldoende loyaal zijn aan politieke keuzes. Een voorbeeld daarvan 

waren de reacties op de Amsterdamse korpschef Welten toen hij suggereerde 

een eventueel boerkaverbod niet uit te willen voeren. De discussie verplaatste 

zich al snel van het boerkaverbod naar de vraag of de politie wetgeving moet 

uitvoeren. Dat moet ze, was over het algemeen het antwoord. Zo schreef nrc 

Handelsblad: “Een korpschef die regels afwijst, schept een gezagscrisis.” 73 

 Een tweede laag ten aanzien van de spanning tussen beleid en uitvoering 

betreft de relatie tussen politietop en basis. Hier speelt de dynamiek van de 

individuele uitvoerder, die op het moment zelf beslist en handelt en daarbij ei-

gen kaders hanteert. Bij politie is dit de discretionaire bevoegdheid. Daarnaast 

heeft dit eigen handelen binnen de Nederlandse politie een sterke culturele 

component. Politiemensen zijn geselecteerd om zelf oplossingen te vinden en 
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doen dat dus ook. Achter de ogenschijnlijk heldere hiërarchie met rangen en 

bevelsstructuren, gaat een bepaalde mate van zelfsturing schuil. Deze span-

ning tussen de formele ondergeschiktheid en de praktische eigen handelings-

ruimte is een politiek leerstuk. De politiek beslecht in welke mate de politie 

eenvoudig uitvoerder is en in welke mate ze haar eigen ruimte heeft. 

Politie en samenleving 
Bijzonder van de politie als onderdeel van de staat is dat er dagelijks veel con-

tact is met burgers. De legitimatie die de politie ontleent aan de relatie met 

burgers wordt vooral geduid in termen van vertrouwen. Daarbij zijn er twee 

modellen van publiek vertrouwen.74 

 Het eerste model van vertrouwen benadert de politiefunctie instrumen-

teel. Het stelt resultaten centraal en bekijkt welke middelen er voor de doelen 

nodig zijn. Dit doel is voor politie meer veiligheid. In dit model houdt het pu-

bliek de politie verantwoordelijk voor criminaliteitsbestrijding en openbare 

orde handhaving. Vertrouwen krijgt de burger wanneer ze ziet dat de politie 

resultaten boekt. Hierbij past het beeld van politie als bedrijf. Hoeveel geld 

gaat erin en welke output en outcome weet de politie te realiseren? Kosten-

overwegingen, efficiency en effectiviteit staan in dit model centraal. Voorbeeld 

hiervan is de recente discussie over het ophelderingspercentage van misdaad. 

Dit wordt geschat op nog geen veertig procent. Onder aanvoering van het 

Openbaar Ministerie wordt gepleit voor een verhoging van dit percentage. 

 Een tweede model van publiek vertrouwen stelt de symbolische functie van 

de politie centraal. Dit model kijkt naar de politie als beschermer van de maat-

schappelijke orde en rechtvaardigheid. Dit is veel breder dan veiligheid en crimi-

naliteit. De politie produceert en reproduceert met haar handelen de legitieme 

politieke macht. Ze heeft een stabiliserende functie en bevestigt met haar han-

delen de morele consensus. Met haar acties laat de politie zien wie er binnen de 

maatschappelijke orde valt. En wie erbuiten. (Van oudsher is er de meeste span-

ning met jongeren en etnische minderheden.)75 Dit model benadrukt dus de 

morele en symbolische functie van de politie. De politie wordt vertrouwd omdat 

burgers een positief beeld van de samenleving hebben en van de bestaande orde 

en morele opvattingen. Het is dus een soort afgeleid vertrouwen. 

 De twee modellen kunnen op gespannen voet met elkaar staan. De ver-

zakelijking die past in de instrumentele benadering kan afbreuk doen aan de 

symbolische functie. Deze symbolische rol ontmythologiseert door de politie 

te benaderen als een gewoon bedrijf. Mooi voorbeeld betreft de bonnenquota. 

Een uiting van het instrumentele denken waarbij targets gehaald moeten 

worden. Vraag is wel of de burger deze handhaving als rechtvaardig ervaart of 

het ziet als een eigenbelang van de staat (gericht op de inkomsten). Dat laat-

ste zou juist afbreuk doen aan het vertrouwen in de politie.76 
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 De Nederlandse politietop heeft in 2005 gesteld dat de politie waakzaam 

en dienstbaar voor de waarden van de rechtsstaat staat. In de toelichting 

wordt daarbij zowel het resultaatgerichte als de morele functie genoemd. 

Beide modellen van vertrouwen zijn dan ook aanwezig. De verbinding aan de 

rechtsstaat door de politietop is te zien als een claim op enige distantie. Wel 

onderdeel van de staat, maar in een eigen domein, de rechtsstaat. Die rechts-

staat houdt enige afstand tot de politiek en haar meerderheidsdenken. In het 

eerder gemaakte onderscheid tussen rechtsstaat enerzijds en meerderheids-

denken anderzijds, verkiest dit dus de positie van bescherming van minder-

heden boven het uitvoeren van meerderheidsbesluitvorming. 

Dilemma’s
Er zit stevige spanning tussen het verhaal van het populisme enerzijds en de 

politie zoals hier beschreven anderzijds. Cruciaal hierbij is het begrip hand-

having. In het gevestigde verhaal is politiewerk slechts ten dele handhaving. 

Politie heeft ook een sociale en zachte functie. Deze dienstbare kant bestaat 

bijvoorbeeld door er te zijn en mensen te helpen. Dit is in lijn met het tweede 

model van vertrouwen. Daarnaast is handhaving in dit gevestigde verhaal het 

sluitstuk van de rechtsstaat, die zich in de eerste plaats richt op de bescher-

ming van minderheden en individuen. 

 In het populistische verhaal staat handhaving centraal. Het wordt opgevat 

als hard optreden wanneer de wet niet strikt wordt nageleefd. In dit verhaal is 

politiewerk handhaven. Dit geldt met name wanneer de rechtsstaat bedreigd 

wordt door de islam en de elite. Politie is dus een onderdeel van handhaven. 

Handhaven is in dit verhaal weer het kenmerk van de rechtsstaat. In figuur 1 

zijn de twee verhalen schematisch afgebeeld aan de hand van de verhouding 

tussen handhaven, politie en rechtsstaat. 

Figuur 1: Twee verhalen over handhaving, politie en rechtsstaat

rechtsstaat

handhaving
rechtsstaat

hand-
having politie politie

gevestigd verhaal populistisch verhaal
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Om te bepalen hoe met de spanning tussen deze twee verhalen om te gaan 

komt een drietal dilemma’s voor de politie aan de orde. Deze zijn gezien het 

feit dat we aan de vooravond van de nationale politie staan extra van belang. 

De eerste richt zich op vraag of de politie de confrontatie met het populisme 

moet aangaan. De twee andere dilemma’s richten zich op de vorm van het ver-

haal en het gebruik van emoties. 

 

Confrontatie of uit de weg gaan?
Het populisme doet forse uitspraken over de politie. Moet de politie daarop 

ingaan? Daar iets tegenover stellen? Of is het beter om de confrontatie uit de 

weg te gaan? We zagen dat bij de twee beschreven confrontaties twee korps-

chefs beperkt succesvol waren. Zowel het debat over Gouda als over het  

boerkaverbod leidde ertoe dat de korpschefs zelf publiekelijk ter discussie wer-

den gesteld. Dit was conform het mechanisme waarmee de pvv politiechefs 

test: hoor je bij de elite of de gewone politieman? In het eerste geval krijg je 

het lastig. 

 Er is een duidelijke asymmetrie tussen de populistische politicus en de 

politiechef. Het zijn andere werelden. De populistische politicus heeft de vrije 

hand. Hij definieert zijn eigen identiteit en kent weinig kaders. Woorden en 

beelden zijn zijn wapen. De politiechef kent juist een strak juridisch kader, 

is formeel ondergeschikt aan de politiek en geeft leiding aan een bedrijf dat 

zichtbaar in de samenleving opereert. Dit verschil maakt dat de populistische 

politicus veel meer handelingsvrijheid heeft. De formeel ondergeschikte po-

sitie van de politiechef maakt hem kwetsbaar in het debat. Van een politicus 

wordt geaccepteerd dat deze opvattingen heeft over de relatie tussen politiek 

en politie. Rondom de politiechef speelt bij dit thema meteen de loyaliteits-

vraag. 

 Wat onder deze observatie ligt is de realiteit dat de relatie tussen politiek, 

media en politie is gewijzigd. In het publieke debat waren het verschillende 

werelden die op gepaste afstand met elkaar verbonden waren (zie figuur 2, de 

linker afbeelding) en ook hun eigen dynamiek kenden. Met name de politie 

had in die driehoeksverhouding een eigenstandige positie in relatie tot het 

publiek. Maar dat is veranderd. De drie partijen vallen nu samen in een wer-

kelijkheid (zie de rechter afbeelding). In deze werkelijkheid zijn er dominante 

regels voor het publieke debat. En deze regels worden gedicteerd vanuit de me-

dialogica. De politie, politiek en media zitten dus op elkaars lip en volgen de 

regels van de media. Voor de politie is dit een lastig parket. Door haar formele 

taak en positie heeft ze in dit publieke debat een achterstand op de politiek en 

de media. 
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Figuur 2: Van drie verbonden werkelijkheden naar één werkelijkheid 

 Het is zo bezien bijna onmogelijk om niet de confrontatie aan te gaan.  

De overlap maakt namelijk dat politiek en media veel meer aandacht aan po-

litie schenken. En dat doen op een wijze die de politie uitdaagt. Maar kan de 

politie gezien haar achterstand die confrontatie wel winnen? Het lijkt van niet. 

Tegelijkertijd geldt dat de politie de plicht heeft om ook in het publieke debat 

verantwoording af te leggen en haar vakmatige overwegingen uit te leggen. 

Ook is het niet uit te leggen dat de top van een belangrijke institutie zwijgt 

wanneer ze voor van alles wordt uitgemaakt. Dat gaat over eigenwaarde, maar 

ook over het risico dat je lijkt in te stemmen wanneer je niet reageert. Kortom, 

het is een risico om te reageren en de vraag is of het überhaupt werkt, maar 

lijdzaam toezien is ook geen optie.

Eén politie verhaal?
Let wel, het eerste dilemma is niet de vraag of de politie een rol heeft in het 

publieke debat. Die heeft ze. Als opinion maker en om verantwoording af te leg-

gen. Dus ongeacht het antwoord hoe om te gaan met het eerste dilemma is er 

reden om in het publieke debat aanwezig te zijn. Het eigen verhaal vertellen 

gaat dus niet over de confrontatie met het populisme. Het gaat uit van de ei-

gen agenda en de eigen kracht. Er is gezien het populistische verhaal wel extra 

noodzaak om dit te doen.

 In dit essay krijgt het verhaal aandacht vanuit de opvatting dat het pu-

blieke debat een strijd is om een winnend verhaal. Is er één verhaal van de 

Nederlandse politie waarmee het publieke debat moet worden ingegaan? Het 

makkelijk te begrijpen verhaal van de pvv, dat keer op keer herhaald wordt, 

lijkt een aantrekkelijk voorbeeld. De politie moet dan haar verhaal goed neer-

zetten. Een heldere verhaallijn, robuuste frames en listige scripting en casting 

leiden dan tot een winnend verhaal dat steeds meer tractie krijgt.

politiek politiek

politie

politie

media

media
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Maar de politie is geen politieke partij, die mensen vooral bereikt via groot-

schalige media. De politie staat dan weer in de krant en is het andere moment 

aanwezig middels de agent die je op straat groet. Er is dus een grote verschei-

denheid in de verschijning. Dit geldt voor het verschil tussen de politie op 

televisie of op straat, maar ook het verschil tussen een wijkagent, een recher-

cheur of een me’er. Allemaal politiemensen, maar met een andere taak in de 

publieke ruimte. De verscheidenheid raakt ook de twee genoemde modellen 

van vertrouwen: resultaat of symbool? Hoe krijgt die spanning plaats in een 

verhaal?

 We staan aan de vooravond van de nationale politie. Het lijkt voor de hand 

liggend dat daarbij één groot verhaal tot stand komt. In termen van casting 

kan dat verhaal verteld worden door de korpschef van de gehele Nederlandse 

politie. Deze zal net als de Commandant der Strijdkrachten het boegbeeld zijn. 

Zo heeft de politie in Nederland eindelijk één gezicht. Maar hier gelden soort-

gelijke vragen als bij het verhaal. Eén gezicht, één persoon, kan ook kwetsbaar 

zijn. Er valt ook te denken aan escalatiemodellen of de welbekende good cop, 

bad cop aanpak. Waar eenheid in verhaal en gezicht vanuit de helderheid aan-

trekkelijk is, heeft differentiatie ook zo zijn voordelen.

De vraag is dus of een in allerlei opzichten verscheiden organisatie als de po-

litie zich in één allesomvattend verhaal laat vatten. Werkt dat doordat allerlei 

actie op een verhaal is te herleiden of is het een schijneenheid waar het pu-

bliek makkelijk doorheen prikt? 

 

Gezag met emotie?
Het derde dilemma richt zich op het gebruik van emoties. In het publieke 

debat speelt emotie een belangrijke rol. In bovenstaande figuur 2 is aangege-

ven dat de medialogica dominant is in de nieuwe werkelijkheid waar politiek, 

politie en media met elkaar samenvallen. Het kenmerk van die medialogica is 

een feilloos gebruik van emoties. Deze medialogica speelt dus populistische 

politiek in de kaart, omdat populisten emotie verbonden aan incidenten veel-

vuldig gebruiken. We hebben ook gezien dat het ontkennen van die emotie 

door de politie in het debat slecht werkt. De achterstand die de politie heeft  

in het publieke debat doordat de medialogica dominant is, blijkt ook hier.

 De politie wordt geacht om emoties die er wel degelijk zijn juist uit te 

schakelen. De emoties van de mensen op straat zijn voor politie een feit. Maar 

ze moet zich daar niet in mee laten slepen. Zo mag er bij de arrestatie van een 

ernstige zedendelinquent niet extra veel geweld worden toegepast, omdat het 

delict de diender aangrijpt. De regels van de wet bepalen wat er mag, niet de 

emotie van de diender in het heetst van de strijd. In die zin moet de politie 

rationeel de wet toepassen. Het beroep van Stikvoort op de rechtsstaat is zo 

bezien zeer terecht. Maar twee jaar later koos hij ervoor de emotie wel te to-



Gezag uitgedaagd Over populisme en politie 41

nen. Met het risico dat je als gezagdrager wordt verweten met de populisten 

mee te huilen. En zo bij te dragen aan het verkeerde klimaat. 

 Praktisch geldt dat de emotie een belangrijk instrument in het publiek de-

bat is. Het publiek wordt bereikt door de poort van het gevoel. Eerst de emotie 

dan de ratio. Dat deed Stikvoort juist wel in het laatste debat en het werkte. 

Wie zoals de politie een rol in het publieke debat heeft kan niet worden ont-

zegd daar de effectieve technieken toe te passen. Het dilemma is hier dus dat 

de politie zich als gezag juist neutraal en zakelijk moet opstellen, maar dat ze 

in het publieke debat effectief lijkt wanneer ze emoties gebruikt. 

Tot slot 
Deze dilemma’s zijn de aanzet voor een aantal strategische keuzes die de Ne-

derlandse politie moet maken. Dilemma’s vragen niet om een oplossing, maar 

om hanteerbaar gemaakt te worden. Dan kunnen het krachtige denkramen 

zijn om in de praktijk te handelen. Dat vraagt wel dat de Nederlandse politie 

zelf actief reflecteert op deze dilemma’s. Een dergelijke praktische reflectie 

zou een waardevolle bijdrage zijn om haar gezag te verstevigen. En dat is ge-

zien de wijze waarop dat gezag wordt uitgedaagd zeer aan de orde.



Nawoord

Timo Kansil heeft een prikkelend essay geschreven en ik voldoe graag aan 

het verzoek om een nawoord te schrijven. Het essay gaat in op de vraag 

wat de opkomst van het populisme in Nederland voor de politie betekent 

en stelt even later dat “de politie door haar formele taak en positie in het 

publieke debat een achterstand heeft op de politiek en de media”.  

Een nogal forse constatering, die wellicht zelfs suggereert dat die achter-

stand een blijvend karakter heeft. 

 Vanzelfsprekend is de politie ondergeschikt aan het bevoegd gezag. 

Maar diezelfde politie heeft een belangrijke missie: “waakzaam en dienst-

baar staat de Nederlandse politie voor de waarden van de rechtsstaat en 

de instituties die haar representeren”. Het is haar morele plicht die missie 

in roerige tijden te bewaken en eveneens publiekelijk uit te dragen, vooral 

als diezelfde rechtsstaat, dan wel haar instituties worden bedreigd of zelfs 

belachelijk gemaakt. 

 Waarvoor zijn wij dan waakzaam en waaraan zijn wij dan dienstbaar? 

Om te beschermen, te begrenzen en te bekrachtigen. Te beschermen door 

in acute noodsituaties dwingend en effectief op te treden. Te begrenzen 

door het recht van de sterkste aan banden te leggen en te bekrachtigen 

door de goede activiteiten die andere partijen tegen onveilige situaties 

ondernemen, te ondersteunen en te versterken met haar organiserend 

vermogen. Vanuit deze bestaansgrond en haar professionele opvattingen 

dient de politie in alle openheid te signaleren, te adviseren en zonodig 

te adresseren over maatschappelijke ontwikkelingen waar zij mee wordt 

geconfronteerd. Bovendien is de inzet van de politie weliswaar onderge-

schikt aan het bevoegd gezag, maar de ontwikkeling van het politievak is 

vooral een verantwoordelijkheid van de politie zelf, luisterend naar stake-

holders die daar vanzelfsprekend ook een opvatting over mogen hebben. 

 Dit impliceert een politie die in het publieke debat op basis van haar 

professionele inzichten van zich laat horen, maar geen politieke uitspra-

ken doet. Wellicht is dat balanceren op een slap koord, maar het kan 

en moet wel. Sterker nog, het gebeurt nu te weinig en de vorming van 

nationale politie is voor de samenleving een kans om van een politie te 

vernemen over zaken die er in het maatschappelijk debat toe doen. Daar-

over communiceren is “the art of sensing”. Het gaat inderdaad om begrip-

pen als framing, scripting en casting, maar bovenal om een eigen en ook 

vooral eenduidig geluid, waarbij het gevoel voor timing en dosering door-
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slaggevend zijn voor het resultaat. Nimmer mag het gaan om het framen 

van het apparaat of de personen zelf. Dat mag hoogstens een bijkomend, 

impliciet effect zijn en eigenlijk nooit een expliciete doelstelling. Het gaat 

om “de zaak”. 

 Een politie die gezaghebbend signaleert en adviseert én kiest voor een 

stijlfiguur van bescheidenheid, heeft op de lange termijn de meeste kans 

op respect en vertrouwen van het grote publiek. Dat reikt dus verder dan 

het “politieke moment” en vraagt om een eigen agenda voor de lange 

termijn, zowel waar het de identiteit van de politie betreft als de inhoude-

lijke professionele thema’s, waarover de politie met de samenleving wil 

communiceren.

 Een gezag dat de politie geen professionele positie gunt en haar  

enkel instrumenteel behandelt, doet zichzelf en de samenleving tekort. 

Het vraagt eveneens om een politieleiding die zich in dat professionele 

discours met een zekere eigenstandigheid positioneert, nogmaals niet ten 

eigen faveure, maar omdat de samenleving daar recht op heeft. Het vraagt 

ook om een politieleiding die “het verhaal kan vertellen”, weerbaar is in 

het publieke debat en gevoel heeft voor de realiteit “van de straat”. 

 Terug naar de constatering van Kansil. De politie heeft inderdaad ach-

terstand opgelopen en daarmee de samenleving geen goed gedaan. Het 

wordt tijd dat die achterstand wordt ingehaald en vanuit gelijkwaardig-

heid positie op de professie wordt ingenomen. De vorming van natio-

nale politie is in dit verband een belangwekkende systeembreuk, omdat 

daarmee kan worden bereikt dat wij één verhaal vertellen. Dat hoeft niet 

perse alleen uit de mond van de korpschef te komen. Eigenlijk liever niet. 

Het zou juist goed zijn als meerdere politiechefs, vanuit de geest van één 

korps gelet op hun lokale situatie, hetzelfde verhaal in een andere verpak-

king zouden willen brengen en de korpschef zeer gedoseerd op alleen de 

echt belangrijke momenten zou acteren. Wij moeten daar nog ervaring 

mee opdoen en het zal ongetwijfeld gepaard gaan met forse spanningen. 

Wij blijven daarmee “ondergeschikt, maar met gezag”. 

Ruud Bik (beoogd plv. Korpschef Nationale Politie)

Gezag uitgedaagd  Over populisme en politie
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Over de nsob

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (nsob) verzorgt sinds 
1989 hoogwaardig postacademische opleidingen. In dat jaar besloten 
de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam tot de 
oprichting van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.  
Sinds juli 1995 participeren behalve de Universiteit Leiden en  
de Erasmus Universiteit Rotterdam ook de Universiteit Utrecht,  
de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft,  
de Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit Amsterdam in  
de nsob. Vanaf haar aanvang streeft de nsob ernaar om met 
geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment van 
het management in openbaar bestuur en publieke sector bij te dragen 
aan een hoogwaardig openbaar bestuur. 
 De opleidingen van de nsob onderscheiden zich door geavanceerde 
didactische concepten, een excellent docentenkorps van top- 
wetenschappers en vooraanstaande professionals uit de praktijk en 
intensieve en kleinschalige onderwijsvormen. De opleidingen bieden 
een mix van cognitieve verdieping, theoretische en professionele  
reflectie, oefening in professionele en persoonlijke competenties,  
toepassing van kennis en inzichten in complexe advies- en onder-
zoeksopdrachten. De opleidingen zoeken de grenzen van weten en 
kunnen op en dagen de deelnemers uit hetzelfde te doen. 
 De nsob is sinds 2006 niet alleen een hoogwaardig opleidings- 
instituut voor de publieke sector, maar tevens een denktank. In die 
functie wil de nsob bijdragen aan kennisontwikkeling voor en over 
openbaar bestuur en publieke sector. Het gaat daarbij om strategische 
vragen over beleidsinhoud en sturingsrelaties, over verschuivende ver-
houdingen tussen private, publieke en politieke domeinen en over de 
vormgeving en instrumentering van veranderingen in die domeinen. 
 De nsob werkt aan vragen die worden aangereikt door opdracht-
gevers uit openbaar bestuur en publieke sector, maar ook aan vragen 
die voortkomen uit autonome wetenschappelijke en professionele 
reflectie. De nsob biedt ruimte en inspiratie voor gasten uit de praktijk 
en de wetenschap, tijdens en na hun loopbaan. De nsob organiseert 
publieke debatten en verzorgt wetenschappelijke en professionele  
publicaties. 
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