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SAMENVATTING 
 
Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in percepties van politieagenten van demonstranten en 

demonstraties en te achterhalen welke invloed deze percepties hebben op de interactie met demonstranten. Met 

behulp van 26 interviews met politieagenten van de Mobiele Eenheid (ME) en Vredes Eenheid (VE) plus vier 

observaties (drie demonstraties en een ME-oefendag) zijn data verzameld. Er blijken verschillen te zitten in 

percepties van ME en VE. ME-respondenten zien demonstranten als afwijkend en gevaarlijk. VE-respondenten 

zien demonstranten als maatschappelijk betrokken mensen. Vooral verschillen in taakstelling tussen VE en ME 

(resp. werken in koppels t.o.v. - als groep) en de motivatie om bij de VE of ME te werken (resp. betrokkenheid 

t.o.v. actiegedreven) lijken percepties te beïnvloeden. Percepties van ME-respondenten leiden tot interactie 

waarbij wij/zij verhoudingen toenemen. Percepties en interactie van VE-respondenten verkleinen wij/zij 

verhoudingen. Deze studie vult aan op bestaande literatuur door vanuit het politieperspectief inzicht te geven in 

ervaringen van politieagenten tijdens demonstraties.  
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VOORWOORD 
 
Tijdens mijn werkzaamheden als lid van de Aanhoudings Eenheid (onderdeel van de ME) bij de politie 

Amsterdam heb ik de laatste drie jaar ervaring opgedaan bij allerlei openbare orde aangelegenheden in 

Amsterdam. Zo stond ik bij diverse situaties waar de spanning tussen publiek en politie opliep en 

observeerde ik regelmatig de interactie tussen politie en publiek. Ik zag mooie, inspirerende voorbeelden en 

ik zag voorbeelden die amper door de beugel konden. Zo raakte ik gefascineerd door deze interactie en 

begon ik mij af te vragen welke invloed de aanwezige politie heeft op het publiek, de massa.  

 Gelukkig kreeg ik de kans om mijzelf hierin te verdiepen via de studie Sociologie. Het 

onderzoeksonderwerp voor mijn Masterthesis lag zodoende voor de hand: de percepties van politieagenten 

van demonstranten en de invloed die deze percepties hebben op de interactie tussen politie en demonstranten. 

Aangezien de VU met het CCC-project uitgebreid onderzoek doet naar demonstraties sloot mijn onderwerp 

daarop goed aan. Sterker nog, onderzoek vanuit het perspectief van de politie is zelfs een zeer relevante 

aanvulling op de bestaande literatuur en ook binnen de politie Amsterdam staat openbare orde problematiek 

en de rol van de politie daarbij in de belangstelling.  

Nu het eindresultaat, de Masterthesis, is afgerond wil ik graag mijn begeleiders Dr. Jacquelien van 

Stekelenburg en Anouk van Leeuwen Mphil heel hartelijk danken voor hun prettige, intensieve maar ook 

kritische begeleiding. Hun inzichten en opmerkingen stelden mij in staat om deze studie goed uit te voeren 

en mijn onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen.  

 

Ruben Sprong 

 

Amsterdam, 29 juli 2013 
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INLEIDING 
 
Demonstraties lopen in sommige gevallen uit op een gewelddadige confrontatie tussen politie en 

demonstranten. In 2012 gebeurde dat op 325 demonstraties in Amsterdam drie keer, met als gevolg 

vernielingen en gewonden door vandalisme en geweld. De twee voornaamste, aanwezige groepen: politie en 

demonstranten, noemen elkaar doorgaans als voornaamste reden van escalatie. Op 1 mei 2012 escaleerde de 

zogenaamde 1 mei-demonstratie in Amsterdam. De politie voerde een aantal charges1 uit en arresteerde 

demonstranten. Achteraf laten de demonstranten via de media weten dat zij de politie intimiderend en 

agressief te werk vonden gaan. De politie meent juist dat de demonstranten zich niet aan gemaakte afspraken 

hielden en uit waren op een confrontatie met de politie (nieuwsarchief RTVNH, 2013). Kennelijk verschillen 

de ervaringen van politie en demonstranten van elkaar in bovenstaand voorbeeld. Beide partijen leggen de 

verantwoordelijkheid voor escalatie bij elkaar neer. Wie er meer aanspraak maakt op de waarheid is niet 

altijd duidelijk maar wel is duidelijk dat dit groepsconflict ontstaat uit de interactie tussen de twee aanwezige 

groepen: politie en demonstranten. Deze interactie is het onderwerp van deze studie. Daarbij ligt de aandacht 

op de manier waarop politieagenten demonstranten percipiëren en hoe dat de interactie beïnvloedt met 

demonstranten.   

Specifiek staan de percepties van Amsterdamse politieagenten werkzaam bij de Mobiele Eeenheid 

(ME) en de Vredes Eenheid (VE) en hun interactie met demonstranten in deze thesis centraal. De ME en VE 

zijn de twee voornaamste eenheden die de politie Amsterdam inzet om openbare orde aangelegenheden te 

begeleiden. De eenheden zijn complementair aan elkaar en worden beide ingezet bij risico demonstraties, 

maar verschillen in taakstelling. De ME treedt op als groep om de openbare orde daadwerkelijk te 

handhaven. De VE werkt in koppels en zoekt contact met betrokkenen om te voorkomen dat de ME moet 

ingrijpen. De politie Amsterdam is de enige politie-eenheid in Nederland die met een VE werkt. Het is 

daarom bij uitstek een interessante eenheid voor deze studie. Wat deze eenheden precies zijn en wat hun rol 

is tijdens demonstraties wordt nader besproken in het theoretisch kader. Er is gekozen om deze studie te 

richten op Amsterdam omdat hier (en in Den Haag) de meeste demonstraties plaatsvinden. Demonstranten 

kiezen vaak symbolische plekken om hun grieven te uiten tegen hun opponent, vaak de overheid. Het is 

daarom niet verrassend dat in Amsterdam en Den Haag de meeste demonstraties plaatsvinden.  

Met behulp van analyse van data uit observaties van drie demonstraties die plaatsvonden in 2013 in 

Amsterdam gecombineerd met 26 diepte-interviews met politieagenten, worden de percepties die de ME’ers 

en VE’ers hebben van demonstranten en demonstraties achterhaald. Ook de verschillen in de percepties 

tussen de ME en VE komen naar voren en welke factoren ten grondslag liggen aan deze verschillen. 

Tenslotte beschrijf ik hoe de percepties van de ME en van de VE de interactie met demonstranten beïnvloedt 

en daarmee het verloop van de demonstratie. De verwachting is dat er verschillen zijn in percepties van VE 

en ME. Daarbij is de aanname dat de percepties van de ME meer stereotyperingen bevatten terwijl de 

percepties van de VE genuanceerder zijn. De percepties van de VE en de daaruit voortvloeiende interactie 

zullen escalatie voorkomen, de interactie van de ME leidt juist eerder tot escalatie, zo is de verwachting.  
                                                
1  Ingrijpen dat gepaard gaat met enige vorm van geweld. Met geweld wordt hier bedoeld elke dwangmatige kracht van meer dan geringe betekenis 

uitgevoerd op zaken of personen (politie Amsterdam, 2013). 
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Voor de samenleving en specifiek voor de politie is het relevant om inzicht te verkrijgen in de percepties van 

politieagenten en hoe de politie en demonstranten als geheel een rol spelen in groepsconflicten. Als daarmee 

onnodige escalatie van demonstraties, verstoring van de openbare orde en bijgevolg schade en leed wordt 

voorkomen, is dit relevant voor de maatschappij. Het recht om via demonstraties maatschappelijke kritiek te 

uiten kan zodoende een betere invulling krijgen als duidelijker wordt welke processen een rol spelen bij 

escalatie van conflict tijdens demonstraties. Met de resultaten van deze studie en de daaraan verbonden 

inzichten hoop ik bij te dragen aan een betere begeleiding van demonstraties en het verdere voorkomen van 

verstoring van de openbare orde en geweld. 

 

Leeswijzer 
 
Er volgt een uiteenzetting van relevante theorie over dit onderwerp. Hieruit blijkt dat er uitgebreid onderzoek 

is gedaan naar massagedrag vanuit het perspectief van de mensenmassa. Het politieperspectief blijkt de 

laatste jaren in opkomst te zijn maar is nog steeds beperkt onderzocht. Vervolgens worden de 

onderzoeksmethoden benoemd en verantwoord en wordt gereflecteerd op de verzameling van de data. De 

data worden geanalyseerd in het hoofdstuk Analyse van resultaten, gevolgd door de conclusie met daarin de 

antwoorden op de onderzoeksvragen van deze studie. Tenslotte volgt een discussie met daarin suggesties 

voor nader onderzoek. 
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HOOFDSTUK 1.  THEORETISCH KADER 
 

Tijdens demonstraties zijn er doorgaans twee relevante groepen te benoemen: demonstranten en  politie. 

Deze partijen komen elkaar in de openbare ruimte tegen; plekken die toegankelijk zijn voor eenieder. De 

demonstranten vertegenwoordigen de onvrede van een bevolkingsdeel en willen invloed uitoefenen door 

middel van collectieve actie. De politie is de personificatie van de overheid en heeft als taak de openbare 

orde te handhaven. Aangezien een demonstratie doorgaans om politiek en emotioneel beladen 

maatschappelijke vraagstukken gaat, levert de interactie tussen demonstranten en politie in veel gevallen 

enige spanning op. Hierna volgt een feitelijke beschrijving van de rol van de politie tijdens demonstraties 

gevolgd door een beschrijving van de wetenschappelijke literatuur rondom massagedrag. Tenslotte volgt de 

wetenschappelijk relevantie van deze studie.  

 

Politie 

 

De politie in Nederland is ondergeschikt aan het bevoegde gezag en heeft als taak om in overeenstemming 

met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen 

van hulp aan hen die deze behoeven (artikel 3 Politiewet, 2012). Om deze taak uit te voeren heeft de politie 

het geweldsmonopolie toegewezen gekregen van de samenleving. Het handhaven van de openbare orde en 

veiligheid is een kerntaak van de politie die uit artikel 3 van de Politiewet is afgeleid. Aangezien 

demonstraties doorgaans plaatsvinden in de openbare ruimte ziet de politie het als haar verantwoordelijkheid 

om tijdens demonstraties te zorgen dat de openbare orde wordt gehandhaafd. Aan de ene kant is het de taak 

van de politie om ruimte te geven aan het recht dat demonstranten hebben om hun (maatschappelijk) 

ongenoegen te uiten, aan de andere kant is het de taak van de politie om de openbare orde te handhaven. Op 

welk moment uiten van ongenoegen ophoudt en openbare orde begint is niet altijd even duidelijk en vormt 

het spanningsveld waarbinnen de politie moet opereren. Dat maakt het handhaven van de openbare orde en 

specifiek het begeleiden van demonstraties een complexe taak. Het overkoepelende doel van de politie bij 

begeleiding van demonstraties is het zonder verstoring van de openbare orde laten verlopen van de 

demonstratie. 

De openbare orde wordt door de politieacademie Nederland gedefinieerd als ‘de rust en orde binnen 

het menselijk samenleven, zoals dit plaatsvindt in openbare ruimten en gelegenheden’ (politieacademie, 

2013). Een demonstratie is per definitie een verstoring van de openbare orde. Immers, een massa mensen 

verzamelt zich op straat en verstoort daarmee de dagelijkse gang van zaken. Echter, rust en orde zijn geen 

vaststaande begrippen en zijn afhankelijk van de context. Om de mate van verstoring van de rust en orde te 

bepalen en te handhaven maakt de politie in de voorfase een dreigingsanalyse met behulp van voorhanden 

zijnde informatie over de mate van dreiging van verstoring van de openbare orde tijdens de demonstratie. De 

grootte van de demonstratie, de maatschappelijke kwestie, het type demonstrant, ervaringen uit het verleden 

en diverse andere factoren bepalen deze dreigingsanalyse. De politie Amsterdam hanteert een categorisatie 

van de dreiging, beginnend bij lage dreiging en oplopend tot gemiddelde dreiging en tot hoge dreiging. Dit 

http://www.thesaurus.politieacademie/
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komt in grote lijnen overeen met het model van Knutsson & Holgersson (2011) waarin de stemming van de 

mensenmassa (demonstranten) wordt ingeschat aan de hand drie categorieën: groen: ‘ontspannen en 

gecontroleerde situatie zonder confrontatie’; geel: ‘gespannen situatie met mogelijke confrontatie’; en rood: 

‘confrontatie met fysieke aanvallen en gebruik van geweld.’  Op basis van deze inschatting bepaalt de politie 

met hoeveel en met welke politieagenten zij aanwezig moet zijn om de demonstratie in goede banen te 

leiden.  

Tijdens demonstraties zijn de VE en ME de instrumenten die de politie Amsterdam in kan zetten om 

de openbare orde te waarborgen c.q. af te dwingen. De inzet van ME en VE gebeurt wanneer er een dreiging 

bestaat voor verstoring van de openbare orde die niet meer door de ‘gewone’ agent2 afgewend kan worden. 

Beide eenheden zijn getraind om hun specifieke taak uit te voeren. Deze training, waar beroepsvaardigheden 

worden aangeleerd, is volgens Adang & Timmer (2002) een belangrijk onderdeel in de vorming van het 

gedrag van politieagenten tijdens ongeregeldheden. Het is daarom van belang dit mee te nemen in deze 

studie. In het methodologiehoofdstuk wordt uitgelegd hoe. 

 De VE, uitgerust met gele jassen heeft een speciale expertise: het maken van contact met 

demonstranten bij met name risicodemonstraties en via de dialoog de demonstratie in goede banen leiden. 

Vanaf het moment van aankondiging zoekt de VE al contact met de organisatoren van de demonstratie om 

informatie te achterhalen over de doelen van de organisatoren van de demonstratie en om in overleg 

afspraken te maken over de demonstratie. Het hoofddoel daarbij is het handhaven van het recht om te 

demonstreren met inachtneming van de veiligheid en openbare orde. Ook tijdens de demonstratie probeert de 

VE de verbinding met de demonstranten aan te gaan door in tweetallen contact te zoeken met demonstranten. 

Dit zou de betrouwbaarheid van het overheidsoptreden en uiteindelijk een ordelijk en vreedzaam verloop van 

demonstraties ten goede moeten komen, is de redenering van de politie Amsterdam (politie Amsterdam, 

2013). Met andere woorden, de relatie met de demonstrant staat centraal in de werkwijze van de VE.  

 De ME is hieraan complementair. Uitgerust met schild, helm en lange wapenstok, heeft de ME als 

voornaamste doelstelling en taak om verstoringen van de openbare orde te voorkomen of te bestrijden. De 

ME werkt in groepen. Een groep bestaat uit 11 man, 9 manschappen, 1 chauffeur en 1 groepscommandant. In 

sommige gevallen treedt de ME met meer groepen tegelijk op afhankelijk van de grootte van de 

mensenmassa en de mate van dreiging. De ME kan groepen insluiten op of verdrijven van specifieke locaties 

door een linie te vormen en groepen mensen een bepaalde kant op te bewegen. Getraind om in 

groepsverband en als een eenheid te werken is de ME een instrument om openbare orde af te dwingen.  

In eerste instantie is het dus de VE die het contact aangaat met de demonstranten. Wanneer er een 

dusdanige dreiging ontstaat dat het voor de VE niet meer veilig is om te werken zal de ME een prominentere 

rol krijgen. Deze beide eenheden staan in direct contact met demonstranten wat betekent dat er interactie 

plaatsvindt tussen de politieagenten en demonstranten. Deze interactie staat centraal in deze studie. 

                                                
2 
  De ‘gewone’ agent betreft de politieagent in het uniform, uitgerust met standaard geweldsmiddelen (korte 
wapenstok, basis beschermende kleding) waarmee de dagelijkse uitvoering van de politietaak wordt gedaan waarbij 
geen sprake is van een mensenmassa. 
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Demonstraties 
 

Casquete (2006) definieert demonstraties als ‘een collectieve bijeenkomst in de publieke ruimte met als doel 

politieke, sociale en culturele invloed uit te oefenen op de machthebbers, de publieke opinie en participanten, 

middels een gedisciplineerde en vreedzame uiting van een mening of een eis.’ Dit betekent dat een 

demonstratie uit minimaal twee personen bestaat, plaatsvindt op een locatie die voor iedereen toegankelijk is 

en dat het om een vreedzame uiting gaat van een opinie met als doel een verandering in de samenleving te 

bewerkstelligen.  

Demonstraties zijn in de Nederlandse samenleving een inherent onderdeel van democratische 

participatie. Met name in de jaren ’60 veranderde de maatschappelijke kijk op demonstraties. Waar 

demonstraties in eerste instantie werden gezien als een onconventionele manier van democratische 

participatie is het verworden tot een gangbare en legitieme manier van participatie. Het recht om te 

demonstreren is internationaal vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In 

Nederland is dit recht tot ‘vergadering en betoging’ vastgelegd in artikel 9 van de Grondwet. In de Wet 

Openbare Manifestaties is dit recht verder uitgewerkt en dient als leidraad voor de politie bij het begeleiden 

van demonstraties (politie Amsterdam, 2013). Demonstreren is dus toegestaan maar er zijn wel bepaalde 

regels omtrent demonstraties.  
 De literatuur rondom  massagedrag heeft in de loop der jaren een paradigmaverschuiving ondergaan 

waarin de denkbeelden over mensenmassa’s die vanaf eind 19e eeuw dominant werden, zijn ontkracht door 

kritische onderzoekers die eind jaren zestig nieuwe inzichten gaven in massagedrag. Hieronder zal de 

relevante theorie rondom massagedrag besproken worden en vervolgens de stijlen die de politie door de jaren 

heen hanteert als het gaat om begeleiden van mensenmassa’s. 
 

Theorie rondom massagedrag 

 

Klassieke theorieën 

De eerste wetenschappelijke theorieën rondom groepsgedrag  ontstaan eind 19e eeuw met als uitgangspunt 

dat mensenmassa’s intrinsieke eigenschappen hebben waardoor ze uit de hand lopen (Le Bon, 1895; Sighele, 

1891). Le Bon is één van de eersten die de gedragingen van een mensenmassa wetenschappelijk onderzocht 

en beargumenteerde waarom sommige uit de hand lopen. Le Bon zag, net als de meeste van zijn tijdgenoten,  

mensenmassa’s voornamelijk als een irrationele, potentieel gevaarlijke massa die niet te sturen valt en slechts 

geleid wordt door primitieve en agressieve impulsen. In feite combineerde Le Bon zijn ideeën over de massa 

met bestaande ideeën tot een geheel dat goed te bevatten was en snel in populariteit toenam. Zodoende 

gingen zijn beelden van de massa in het begin van de 20e eeuw het heersende beeld van massagedrag bepalen 

en dat doen ze dat vandaag de dag soms nog steeds (Van de Sande, 2005).  

Individuen in een massa verliezen volgens de theorie van Le Bon hun rationaliteit en intellect en zijn 

daarom gedreven door impulsen en zodoende onberekenbaar en gevaarlijk. Echter, zijn theorie lijkt meer 

gebaseerd te zijn op theorie dan op daadwerkelijke observaties (McPhail, 1991). Aan de basis van Le Bons 
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visie staan drie processen die mensenmassa’s karakteriseren: onderdompeling, gevoeligheid voor suggestie 

en besmetting. Deze processen houden in dat wanneer een individu opgaat in de mensenmassa, hij 

ondergedompeld raakt en in feite zijn identiteit verliest. Het individu in de massa komt te verkeren in een 

gehypnotiseerde staat waarbij de suggestie het handelen bepaalt in plaats van het rationele denken. 

Bovendien is de gehypnotiseerde staat waarin individuen verkeren besmettelijk. Besmetting met de ideeën of 

sentimenten van de massa leidt ertoe dat individueel gedrag verdwijnt en massagedrag vertoond wordt dat 

potentieel gevaarlijk en gewelddadig is. Volgens de theorie van Le Bon was de massa in staat om als geheel 

te voelen, te denken en te handelen, iets dat hij de groupmind (groepszin) noemde.  

Andere onderzoekers baseerden hun onderzoek op deze theorie en bekrachtigden dit beeld van 

massagedrag en de aanwezigheid van groepszin. Ross (1908) en Durkheim (1912) verklaarden groepsgedrag 

op een manier die sterk overeen kwam met de groepszin van Le Bon. McDougal (1920) beschreef een 

mensenmassa als ‘een wild beest’ en het gevangenisexperiment van Zimbardo3 (1970) werd deels verklaard 

vanuit de redenering dat anonimiteit en het ‘verlies van het Zelf’' in groepen leidt tot ongecontroleerd en 

gewelddadig gedrag. De karakterisering van groepen waarin mensen irrationeel handelen voerde de 

boventoon in de kijk op massagedrag.  

Hoewel Allport (1924) een kritische beschouwing schreef op de theorie van Le Bon en specifiek op 

de groupmind door te beargumenteren dat het individu  in een groep niet zijn identiteit verliest maar zijn 

gedrag juist wordt gefaciliteerd en geïntensifieerd door de aanwezigheid van een groep, bleef de theorie van 

de Le Bon dominant (Van de Sande, 2005). Pas vanaf eind jaren zestig kwamen onderzoekers tot 

voortschrijdende inzichten met betrekking tot mensenmassa’s.  

 

Elaborated Social Identity Model (ESIM) 

Kritische onderzoekers (e.g. Brown, 1965; Couch, 1965; cf. Olsen, 1965; Tajfel, 1970;) kwamen tot het 

inzicht dat groepsgedrag niet losstaat van het individuele bewustzijn en zodoende niet irrationeel is. Dit is 

een stap in een andere richting voor wat betreft het begrijpen van het gedrag van mensenmassa’s. Onderzoek 

van Tajfel & Turner (1979) ging verder in op het individuele bewustzijn van individuen in de mensenmassa 

en ontwikkelden Social Identity Theory (SIT). Zij kwamen tot de conclusie dat het individuele bewustzijn 

een essentiële rol speelt binnen massa’s mensen. In deze theorie staat een aantal begrippen centraal. 

Volgens SIT is identiteit ons begrip van wie we zijn en wie andere mensen zijn, en vice versa, het 

begrip van andere mensen van wie ze zijn en wie andere mensen zijn (Jenkins, 2004). Mensen hebben niet 

alleen een persoonlijke identiteit maar ook een sociale identiteit. Daarnaast bestaat zoiets als collectieve 

identiteit. De persoonlijke identiteit is hoe het individu zichzelf ziet. Sociale identiteit is het bewustzijn van 

een individu dat hij tot een bepaalde groep of categorie behoort met daaraan gekoppeld een bepaalde waarde 

en emotionele betekenis (Klandermans & De Weerd, 2000; Van Stekelenburg & Klandermans, 2010). Een 

individu heeft meer dan één sociale identiteit. Zo kan een individu bijvoorbeeld tegelijkertijd vader, manager 

en voetballer zijn. Collectieve identiteit bestaat uit de gedeelde ideeën en het bewustzijn van verschillende 

                                                
3  Sociaal Psychologisch experiment waarbij studenten werden ingedeeld als gevangene of als gevangenbewaarder. Na korte tijd ontstond een 

sterke wij/zij verhouding waarbij vijandigheid en geweld tussen de twee groepen toenam.   
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individuen in dezelfde groep. Hierbij is het belangrijk op te merken dat identificatie met de groep de link is 

tussen de sociale- en collectieve identiteit. Dit is het mechanisme dat groepsgedrag mogelijk maakt (Drury & 

Stott, 2011; Klandermans & De Weerd, 2000).  

Dit model werd vervolgens door Stott & Reicher (1998) verder uitgewerkt in het Elaborated Social 

Identity Model (ESIM). ESIM probeert naast de ontwikkeling van sociale identiteit en collectieve identiteit 

ook de interactie met de context mee te nemen. Deze context heeft bepalende invloed op de manier waarop 

individuen binnen groepen zich gedragen en is essentieel voor een beter begrip van massagedrag en 

groepsconflicten. Deze context is in de meeste gevallen de politie, zeker als het gaat om mensenmassa’s bij 

demonstraties. De politie heeft zodoende een bepalende invloed op hoe een mensenmassa zich gedraagt 

volgens ESIM. Dit model geldt vandaag de dag als leidend binnen de massapsychologie en vormt ook de 

basis van deze studie. 

Aan de hand van bestudering van groepsprocessen van voetbalsupporters valideren Reicher en 

collega’s het ESIM (Reicher, 1995). Hierin wordt duidelijk hoe collectieve identiteit zich ontwikkelt en hoe 

er door middel van een sterke identificatie met de groep een ingroup ontstaat. De ingroup is de sociale groep 

tot welke een individu zich als lid rekent of door anderen wordt gerekend. Deze ingroup kan alleen bestaan 

als er een outgroup aanwezig is. Een outgroup is de groep die buiten de ingroup valt en waarmee het 

individu zichzelf niet identificeert. De studie van Reicher (1995) en de studie van Drury, Stott & Farsides 

(2003) beschrijven hoe de ingroup de identiteit en gedragingen van de outgroup (politie) anders begrijpen 

dan de outgroup dat zelf doet. ESIM suggereert dat a.) een asymmetrische verhouding tussen perceptie van 

in- en outgroup en b.) de macht van de outgroup om haar perceptie en gedrag aan de ingroup op te leggen, 

kan leiden tot toenemende vijandigheid en conflict tussen de groepen.  Wat opvalt in de literatuur is dat de 

politie weliswaar wordt betrokken in de onderzoeken (Stott & Reicher, 1998) maar bijna altijd als outgroup. 

Onderzoek vindt plaats vanuit het perspectief van de demonstrant die de politie als outgroup beschouwt. De 

studie van Stott & Reicher (1998), waarin 26 politieagenten worden geïnterviewd is één van die weinige 

onderzoeken die de perceptie van de politie centraal stelt tijdens openbare orde aangelegenheden. Als reden 

wordt aangegeven dat de politieorganisatie moeilijk toegankelijk is voor onderzoekers. Deze studie van Stott 

& Reicher laat zien dat politieagenten in de frontlinie (Engeland) weten dat de compositie van 

mensenmassa’s heterogeen is, toch ervaren zij de massa mensen als een antisociale minderheid die de kracht 

van een massa wil manipuleren en potentieel gevaarlijk is. Wanneer er daadwerkelijk ongeregeldheden 

plaatsvinden zien de agenten iedereen van de groep als een even groot gevaar. Er wordt beargumenteerd dat 

deze homogene kijk op de massa de kans op escalatie verhoogt.  

 

Dus hoewel deze nieuwe inzichten in massagedrag een stevig fundament vormen voor een beter begrip van 

mensenmassa’s, is er in het publiek discours niet altijd veel van te merken (Postmes et. al., 2013). 
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Politiestijlen 

 

De politiestijl en het daarbij behorende politiegedrag vormt grotendeels de context van de demonstratie en 

beïnvloedt het verloop van de demonstratie zo blijkt ook uit studies van Waddington, Jones & Critcher 

(1989). Deze studies naar zogenaamde ‘flitsmomenten’ (flashpoints) in demonstraties hadden als doel dat 

punt waarop een demonstratie escaleert te duiden. Gewelddadig gedrag van de politie zelf kan escalatie 

veroorzaken, een zogenaamde police riot (Waddington, 1989), maar ook het gedrag van (een deel van de) 

demonstranten kan de politie reden geven om met geweld in te grijpen.  

De visie van Le Bon op mensenmassa’s heeft ook de politiestijl een lange tijd beïnvloed en doet dat 

nog steeds. In Europese landen zag de politie lange tijd repressie als de enige manier om mensenmassa’s te 

controleren en de openbare orde te handhaven (Della Porta, 1998). Met het inzicht eind jaren '60 dat 

mensenmassa’s niet irrationeel zijn en demonstraties een inherent onderdeel zijn geworden van 

democratische participatie (Meyer & Tarrow, 1998), vindt ook een verschuiving plaats in de manier waarop 

de politie het stijgende aantal demonstraties begeleidt. Waar de politie voorheen koos voor de repressieve 

methode verschuift het van een repressieve politietactiek (escalated force) naar een meer ‘zachte’ aanpak die 

door Schweingruber (2000) negotiated management werd genoemd. Dit is een politiestrategie om 

demonstraties zoveel mogelijk in goede banen te leiden zonder openlijk repressie te gebruiken. De politie 

laat hierbij meer ruimte aan de demonstranten om te onderhandelen en er is contact over afspraken rondom 

de demonstratie met als doel geweld te voorkomen. Deze verschuiving van politiestijl is ook in Nederland te 

zien.  

 

Wetenschappelijke relevantie 

 

De literatuur op het gebied van massagedrag, openbare orde beheersing en demonstraties is talrijk. Echter, 

wat duidelijk wordt uit de bestaande literatuur is dat het perspectief van de politie tijdens demonstraties 

onderbelicht is. Alleen wanneer we ook de context van groepsprocessen (de interactie met outgroups) 

meenemen in de analyse, krijgen we meer inzicht in massagedrag. De percepties en interactie van 

politieagenten in de frontlinie zijn daarom een interessante en relevante invalshoek voor een studie. Deze 

studie draagt bij aan het inzicht in groepsconflicten in het algemeen en specifiek in de kennis over de 

ervaringen en het handelen van politieagenten tijdens demonstraties.   
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HOOFDSTUK 2.  METHODOLOGIE 

 

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van de onderzoeksmethoden die zijn gebruikt om de data te 

verzamelen en te analyseren. Hieronder volgt een beschrijving van de onderzoeksvragen, verwachtingen van 

deze studie gevolgd door de verantwoording van het onderzoeksdesign. Daarna wordt de analysemethode 

beschreven. Tenslotte volgt een reflectie op het veldwerk.  

 
Hoofdvraag 

 

“Welke percepties hebben politieagenten van de ME en VE van demonstranten en demonstraties en hoe 

beïnvloeden die percepties de interactie met demonstranten?” 

 

Deelvragen 

 

‘Hoe percipiëren politieagenten van de Amsterdamse VE en ME verschillende groepen 
demonstranten en demonstraties?’ 

 
'Welke factoren liggen ten grondslag aan de perceptie van politieagenten van de VE en ME op 

demonstranten en demonstraties?' 

‘Hoe beïnvloedt de perceptie van politieagenten van de VE en ME de interactie met demonstranten 

tijdens demonstraties en daarmee het verloop van demonstraties?' 

 
Hypotheses 

 
De verwachting is dat er verschillen zitten in de percepties van demonstranten tussen de ME en VE. 

Aangezien bij de ME de nadruk ligt op repressie, ze zijn getraind en uitgerust om repressief en als groep op 

te treden, is de verwachting dat zij een sterke wij/zij verhouding ervaren waarin stereotyperingen als 

antisociaal en gevaarlijk naar voren komen. De VE zal minder in stereotyperingen denken en een 

genuanceerder beeld hebben van de massa en in mindere mate een wij/zij verhouding ervaren omdat zij 

getraind is om de dialoog aan te gaan en juist de-escalerend op te treden. In overeenstemming met de 

bestaande literatuur is te verwachten dat de interactie tussen ME en demonstranten - meer dan de interactie 

tussen VE en demonstranten - leidt tot een toename van de wij/zij verhoudingen en spanning tussen beide 

groepen.  

 
Onderzoeksdesign 

 
Er is gekozen voor een combinatie van participerende observaties van drie demonstraties variërend van een 

lage dreiging tot een hoge dreiging, aangevuld met semigestructureerde diepte-interviews met ME’ers en 

VE’ers. Er gekozen voor drie demonstraties met verschillende dreigingniveaus omdat de mate van dreiging 

voor een groot deel de politie-inzet en –tactiek bepaalt. Zodoende is het relevant om te bestuderen of er bij 

verschillende dreigingniveaus ook verschillen zijn in perceptie en interactie. De respondenten van de VE en 
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ME zijn voorafgaand aan de demonstraties en na de demonstraties geïnterviewd en daarmee zijn de 

percepties achterhaald van demonstranten en demonstraties. De combinatie van observaties en interviews 

maakt het onderzoeksdesign robuust omdat zo de context van de demonstratie bekend is bij de interviewer en 

er makkelijker gerelateerd kan worden aan de ervaringen van de geïnterviewde. Op die manier is de 

informatie uit de interviews nauwkeuriger te interpreteren. Bovendien dient de combinatie om ervaringen en 

feitelijkheden met elkaar te kunnen vergelijken. De methoden vullen elkaar op deze manier goed aan. 

Om een beter beeld te krijgen bij het groepsoptreden van de ME en hoe een agent opgeleid wordt tot 

ME’er is ook een oefendag van de ME geobserveerd. De beelden die ME’ers in opleiding meekrijgen van 

demonstranten, de manier waarop en tot op welke hoogte hen geleerd wordt te communiceren met 

demonstranten zijn twee belangrijke redenen om deze oefendag te observeren. Om wederom een volledig 

beeld te krijgen van de opleiding vindt aansluitend een interview plaats met een instructeur van de ME. In 

figuur 1 is een overzicht te zien van het onderzoeksdesign.  

 
Fig.1 

 
 

Observaties 

Met behulp van participerende observaties is voor en tijdens drie demonstraties informatie verzameld over: 

1.) de interactie tussen VE onderling, 2.) tussen de ME onderling, 3.) tussen de ME en VE, 4.) tussen ME en 

demonstranten en 5.) tussen de VE en demonstranten. De participerende observaties bestaan uit het 

observeren van de agenten van de VE en ME tijdens demonstraties. Waar mogelijk is aangesloten bij de 

briefing en debriefing.  

Er zijn, zoals gezegd, drie demonstraties geselecteerd op basis van verschil in dreiging (door de 

politie ingeschat) van lage dreiging, gemiddelde dreiging tot hoge dreiging (Knuttson & Holgersson, 2009). 

Op 23 maart 2013 is geobserveerd tijdens een demonstratie tegen het asielbeleid in Nederland. Deze 

demonstratie is door de politie ingeschat als een demonstratie met lage dreiging. Vervolgens is de 

Observaties

Interview vooraf Interview achteraf (zelfde personen)

Demonstratie 1: vluchtelingenactie2013      
Van Jan Tooropstraat naar Museumplein Amsterdam

2x Mobiele Eenheid manschap 2x Mobiele Eenheid manschap
2x Vredes Eenheid manschap 2x Vredes Eenheid manschap

Demonstratie: 2 Anti Poetin                                         
Hermitage & Oosterdok Amsterdam

2x Mobiele Eenheid manschap 2x Mobiele Eenheid manschap
2x Vredes Eenheid manschap 2x Vredes Eenheid manschap

Demonstratie 3: Anti monarchie                           
Waterlooplein Amsterdam

2x Mobiele Eenheid manschap 2x Mobiele Eenheid manschap
2x Vredes Eenheid manschap 2x Vredes Eenheid manschap

  Oefendag Mobiele Eenheid                                                      
Ossendrecht

ME-instructrice Commandant Vredes Eenheid

Thick descriptions
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demonstratie tegen het Russische staatshoofd Poetin op 8 april 2013 geobserveerd vanwege zijn politiek 

rondom homoseksualiteit. Er ging volgens de politie een gemiddelde dreiging uit van deze demonstratie. De 

derde demonstratie is geobserveerd op 30 april 2013. Dit betrof een demonstratie tegen de monarchie en de 

inhuldiging van koning Willem-Alexander. Deze demonstratie is door de politie ingeschat als een 

demonstratie met een hoge dreiging.  

  De drie demonstraties zijn door meerdere observatoren uitgevoerd omdat op die manier meer 

interactie is te observeren en een completer beeld is te krijgen van de demonstratie. Keerzijde is dat elke 

observator weer een eigen focus heeft. Om systematische en eenduidige observaties te verkrijgen en 

verschillen in de focus van de observatie zo klein mogelijk te houden is een observatieschema opgesteld op 

basis van wat in de literatuur als relevant gezien wordt. Daarbij is afgesproken dat zoveel mogelijk objectief  

waarneembaar gedrag beschreven wordt en interpretaties en waarderingen vermeden worden. Dit komt de 

validiteit ten goede (Bosch et. al., 1991). Het observatieschema is bijgevoegd in bijlage 1. 

De observaties worden beschreven in zogenoemde thick descriptions. Dit zijn gedetailleerde beschrijvingen 

van de observaties die dienen om de drie demonstraties met elkaar te kunnen vergelijken.   

 

Interviews 

Voorafgaand aan elke demonstratie is twee keer een persoon van de ME en twee keer een persoon van de VE 

geïnterviewd. Na afloop van de demonstratie zijn dezelfde personen wederom geïnterviewd. In totaal vinden 

er dus 24 interviews plaats met ME’ers en VE’ers. Aanvullend zijn rondom de observatie van de oefendag 

van de ME een ME-instructrice en een VE-commandant geïnterviewd. Aan de hand van in totaal 26 

interviews is een beeld verkregen van de percepties van de respondenten over demonstranten en 

demonstraties. Tijdens de interviews voorafgaand aan de demonstratie, is met name ingegaan op de ervaring 

die geïnterviewden hebben met het begeleiden van demonstraties en de beelden die ze hebben van 

demonstranten en demonstraties met als doel een integraal beeld te verkrijgen van de percepties van de 

geïnterviewde. In het interview met dezelfde persoon na de demonstratie stond de ervaring tijdens de 

demonstratie centraal. Ook geobserveerde interactie die zich heeft voorgedaan tijdens de demonstraties zijn 

besproken gedurende dit interview. De interviews zijn opgenomen met een taperecorder zodat het gesprek 

natuurlijk kan verlopen zonder onderbrekingen. Achteraf zijn de interviews getranscribeerd. De vragenlijsten 

van de interviews zijn opgesteld aan de hand van de literatuur en zijn bijgevoegd in bijlage 2. 

De gehouden interviews betreffen diepte-interviews die semigestructureerd zijn. Een gestructureerd 

interview zou te weinig ruimte bieden om af te wijken van de interviewvragen waardoor mogelijk 

belangrijke informatie niet bekend wordt. De structuur van het interview zorgt ervoor dat de centrale 

onderwerpen van het onderzoek aan bod komen, terwijl de respondent de ruimte krijgt om over zijn eigen 

percepties te vertellen. De geïnterviewden zijn de politieagenten uit de frontlinie (VE en ME) die tijdens de 

demonstratie werken. Zij zijn geselecteerd op basis van de sneeuwbalmethode wat inhoudt dat via de 

respondenten nieuwe respondenten worden gezocht. Voordeel van deze samplemethode is dat ik als 

interviewer met de respondenten zelf geen connectie heb wat een neutraal en objectief interview oplevert. 

Keerzijde kan zijn dat respondenten nieuwe, gelijkgestemde respondenten aandragen of dat de wat minder 
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bekende of populaire mensen minder kans maken om geselecteerd te worden. Dit heb ik proberen te 

voorkomen door de respondent een andere respondent te laten kiezen die hij niet goed kent. In vier 

specifieke gevallen heb ik gewerkt met tussenpersonen: een respondent die iemand aanwijst die weer iemand 

anders kent. De nieuwe respondenten zijn elke keer door mij benaderd en de enige voorwaarde was dat ze 

werkzaam zijn als ME’er of VE’er. Daarvoor is gekozen om een zo breed mogelijke groeprespondenten te 

verkrijgen. Een selectie op basis van ervaring, geslacht of leeftijd zou het generaliseren van de resultaten 

verder bemoeilijken.  

De interviews vonden plaats buiten de demonstraties om in een setting waar de geïnterviewde 

bekend is (een politiebureau bijvoorbeeld). Hiervoor is gekozen vanwege de veronderstelling dat de 

geïnterviewde eerder het idee zal hebben vrijuit te kunnen praten op een voor hem bekende plek. Bovendien 

ben ik zelf werkzaam  bij de politie en waren dit voor mij logische plekken om af te spreken.  

 

Haalbaarheid 

Zoals opgemerkt is de politie niet zonder meer toegankelijk voor onderzoekers. De politieorganisatie werkt 

vaak met (politiek) gevoelige informatie die slechts onder bepaalde voorwaarden gedeeld kan worden. Om 

diezelfde reden zijn politieagenten mogelijk niet zo snel bereid om hun ervaringen tijdens demonstraties en 

ideeën over demonstranten met een onderzoeker te delen. Gezien het feit dat ik werkzaam ben bij de politie 

Amsterdam en bekend ben met het begeleiden van demonstraties vanuit mijn functie bij de ME en 

toestemming van de politie Amsterdam heb voor deze studie kon ik makkelijk toegang krijgen tot de 

potentiële respondent en stonden ze open voor een interview op basis van vertrouwen. 

Aangezien ik zelf ervaring heb met het begeleiden van demonstraties (ME) ben ik mij ervan bewust 

dat ik een gekleurd beeld heb van demonstraties en demonstranten. Dit feit heeft als voordeel dat het inleven 

in de perceptie van de geïnterviewde eenvoudiger is. Het nadeel is dat ik mogelijk een blinde vlek heb door 

eigen ervaringen. Desalniettemin meen ik een overstijgende analyse te kunnen maken met een 

gestructureerd, sterk onderzoeksdesign en een open blik waardoor mijn werkzaamheden als politieagent juist 

zullen bijdragen aan een beter inzicht in percepties en interactie tussen politie en demonstranten. 

 

Wijze van coderen 

Zowel de thick descriptions als de transcripties van de interviews zijn gecodeerd met behulp van het 

softwareprogramma Altas.ti. Het coderingssysteem is gebaseerd op de concepten identiteit, perceptie en 

interactie aangezien de vragenlijsten ook op deze concepten gebaseerd zijn net als de kernthema's in de 

literatuur. Vervolgens zijn de uitspraken van de respondenten geclusterd in subcodes. Deze subcodes hebben 

betrekking op de hoofdconcepten en zijn gerelateerd aan de bestaande literatuur. In figuur 2 is het 

coderingssysteem weergegeven. Met behulp van dit coderingssysteem zijn de data uit de interviews en 

observaties geanalyseerd. 
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Fig.2 

 
  

Reflectie op het veldwerk 

De observaties van de drie demonstraties zijn geobserveerd door meerdere observatoren. Twee onderzoekers 

hebben de demonstratie van  23 maart geobserveerd. Op 8 april hebben vier onderzoekers de observatie 

uitgevoerd en op 30 april wederom twee onderzoekers. Geprobeerd is om de invloed van de observatoren op 

het geobserveerde minimaal te houden door niet te zichtbaar te zijn voor de respondenten tijdens de 

demonstratie. De grote hoeveelheid aanwezige mensen is daarbij een goede manier om relatief anoniem te 

observeren. Echter, de aanwezigheid van een observator bij de briefing en debriefing is niet te camoufleren. 

Mogelijk heeft de aanwezigheid geleid tot sociaal wenselijk gedrag. De kracht van het onderzoeksdesign zit 

daarom ook niet in de enkele observatie maar in de combinatie van verschillende observaties en de 

interviews.   

 Tijdens de interviews diende de lijst met onderwerpen als handvat. Op deze manier kwamen alle 

onderwerpen aan bod en zijn dezelfde thema’s met alle respondenten besproken. Om in de rol van 

interviewer te kruipen is een oefeninterview gehouden. Op die manier kon ik ook nog eens kritisch de inhoud 

van mijn vragenlijst en de volgorde beschouwen en aanpassen wat het verkrijgen van betrouwbare en valide 

data ten goede kwam. 

 

Familiecode Subcode Familiecode Subcode Familiecode Subcode

Identiteit Perceptie Interactie
ME zorgt voor escalatie Altijd een paar relschoppers Extra letten op elkaar ME
VE is praatpolitie Demonstranten abnormaal Extra letten op elkaar VE
Politie moet neutraal zijn Heterogene groep ME gebruikt geweld
Trots op ME homogene groep ME in gesprek met demonstr
Trots op VE Demonstr hebben respect voor ME VE in gesprek met demonstr
Trots op politie Demonstr hebben respect voor VE VE waarschuwt demonstranten
Verandering cultuur Demonstranten zien ME als vijandig

Demonstranten zien VE als vijandig
Gelukkig is het niet geescalaeerd
Jammer dat het niet is geescalaeerd
Verwachtingen demonstratie
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HOOFDSTUK 3.  RESULTATEN EN ANALYSE 

 

Dit hoofdstuk bevat de beschrijvingen van case studies van drie demonstraties en een oefendag van de ME. 

Aan de hand van deze case studies en de interviews die gehouden zijn voor en na elke demonstratie geef ik 

antwoord op de onderzoeksvragen. Ter verduidelijking volgt een beknopte herhaling van de gestelde 

hypotheses. De verwachting is dat percepties van demonstranten en demonstraties van ME’ers en VE’ers van 

elkaar verschillen. Dit komt omdat de ME als taak heeft en is getraind om als collectief repressief op te 

treden. De VE heeft als taak de dialoog aan te gaan en de-escalerend op te treden. De verwachting is dat de 

percepties van VE en ME invloed hebben op de interactie tussen demonstrant en politie. In hoeverre dit het 

geval is wordt in dit hoofdstuk besproken.  
 

Beschrijvingen case studies 
 

 
 
 
 
 

Demonstratie 

Het asielbeleid in Nederland is met de komst van het huidige kabinet aangescherpt en in het regeerakkoord is 

afgesproken dat  illegaliteit strafbaar wordt gesteld. Dit heeft geleid tot het initiatief voor een demonstratie 

op 23 maart 2013 tegen deze strafbaarstelling en het huidige asielbeleid in Nederland. Aan de demonstratie  

nemen de vluchtelingen zelf deel, net als religieuze organisaties, politieke organisaties en gemeenschappen. 

Deze demonstratie is van tevoren aangekondigd via een officiële aankondiging via de gemeente 

Amsterdam. Zodoende heeft de VE in aanloop naar de demonstratie verschillende keren telefonisch contact 

gehad met de organisatoren van de demonstratie. In overleg met de politie is afgesproken dat de demonstratie 

om 13:00 uur start bij de Vluchtkerk (tijdelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers en symbool voor 

hun steun) en dan via een vooraf vastgestelde route loopt naar het Museumplein waar de demonstranten rond 

14:30 uur aankomen. Op het Museumplein is vervolgens een manifestatie met verschillende sprekers en 

muziek.  

 De politie Amsterdam maakt naar aanleiding van de gesprekken met de organisatoren en de 

informatie die voorhanden is een inschatting van het aantal agenten dat nodig is om deze demonstratie in 

goed banen te leiden. De algemeen commandant (AC) en operationeel commandant (OC) van de 

demonstratie schatten deze demonstratie in als een demonstratie met een lage dreiging voor 

ongeregeldheden. De voornaamste reden daarvoor is dat escalatie de kracht van de boodschap van de 

demonstratie niet ten goede zal komen en er is goed contact met de organisatoren. De ME is daarom slechts 

op de achterhand (in consignatie). In plaats daarvan zijn politieagenten van de nabijgelegen wijkteams 

opgeroepen om in een zogenaamde 'vuistbus' deel te nemen aan de begeleiding van de demonstratie. Deze 

vuistbus is een politiebus, niet zijnde een ME-bus, waarin zes personen plaatshebben met als taak de 

Demonstratie 1: Geen vluchteling op straat of in de cel 
Ingeschatte dreiging: Laag 
Organisatoren: Vluchtelingenactie2013 (platform van 80 organisaties) 
Datum: 23 maart 2013 
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openbare orde te waarborgen. Deze politieagenten zijn allen ME'er maar in dit specifieke geval dus ingezet 

op de vuistbus. Het is in die zin een afgezwakte vorm van de ME. 

 Daarnaast beslissen de AC en OC dat de VE de stoet van demonstranten begeleidt. De vuistbussen 

zijn niet zichtbaar aanwezig om onnodige spanning tussen de politie en demonstranten te voorkomen. De 

ervaring leert dat zichtbaarheid van ME of vuistbussen kan bijdragen aan escalatie. 

 

Instructie  

Op een politiebureau vlakbij het Museumplein worden de agenten gebrieft door de OC. Het doel van de 

politie is een vreedzaam en ordelijk verloop van de demonstratie. Het doel van de organisatoren is om 

landelijk een geluid te laten horen tegen het asielbeleid. Eerdere demonstraties in Nederland over dit issue 

zijn rustig verlopen. Echter, alcoholgebruik kan sfeerbepalend zijn, evenals het gebruik van qat4 waarvan 

bekend is dat de groep asielzoekers dit gebruikt. De organisatoren van de demonstratie hebben een eigen 

ordedienst opgezet om alles in goede banen te leiden. De verwachting van de politie is dat er 100 à 200 

mensen deelnemen aan de stoet. Uiteindelijk verwacht de politie tussen de 1000 en 2000 mensen op het 

Museumplein. Het koude weer (rond het vriespunt en koude wind) zorgt er mogelijk voor dat er minder 

mensen deelnemen aan de demonstratie. De OC benadrukt dat de inzet van de politie de-escalerend moet 

zijn. Voordat er wordt opgetreden moet er contact worden gezocht met de commandant. De OC geeft zijn 

manschappen te kennen: 'Het zal niet de meest spannende en leuke inzet worden. Hier zijn jullie helaas de 

dupe van.' 

 

Verloop demonstratie  

Rond 13:00 uur verzamelen naar schatting 1000 demonstranten zich voor de Vluchtkerk. Ook de politie is 

aanwezig. Agenten van de VE dragen gele jassen en staan op enige afstand naar de demonstranten te kijken, 

vaak in groepjes van twee. Ook de bereden politie is aanwezig en staat aan de zijkant van de groep 

demonstranten. De ordedienst van de demonstratie is te herkennen aan hun oranje hesje. Veel demonstranten 

staan in groepjes met elkaar te praten. Dan beginnen trommelaars te trommelen en even later vertrekt de 

groep. Vooraan loopt een groep van hoofdzakelijk asielzoekers met een groot spandoek “Freedom for 

refugees in the Netherlands. No more discrimination”. Daarna volgen tal van andere groepjes, met of zonder 

spandoek. De demonstranten lijken het naar hun zin te hebben tijdens de demonstratie. Er wordt gelachen en 

verschillende mensen maken positieve opmerkingen over de grote opkomst van de demonstratie.Via de 

vooraf vastgestelde route slingert de stoet door Amsterdam. Bij de kruispunten wordt het verkeer door de 

politie geregeld. De stoet trekt veel aandacht van omstanders. Een oudere man die de groep passeert, roept: 

“gaan jullie toch allemaal naar jullie eigen land terug!”. De groep demonstranten die de man op dat moment 

passeert, reageert hierop door hun slogans harder te herhalen: “Geen man, geen vrouw, geen mens is 

illegaal”. 

  

                                                
4  Qat is het blad van de plant Catha Edulis en is een licht stimulerende drug met als effect verhoogde alertheid en opwinding. 
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Demonstranten lijken elkaar onderling makkelijk aan te spreken en er is communicatie tussen groepjes die 

elkaars slogans overnemen. De ordedienst van de demonstratie loopt aan de zijkant mee. Ook de VE 

begeleidt de stoet te voet. Vóór de demonstratie lopen vier politiepaarden en achter de stoet volgt het 

commandovoertuig. De interactie van de ordediensten met de demonstranten lijkt erg op die van de politie. 

Beide proberen de demonstranten als groep bij elkaar te houden en te zorgen dat de juiste route wordt 

gelopen. Dit alles verloopt rustig en ordelijk. De enige interactie tussen politie en demonstranten is 

vriendelijk, maar kort en zakelijk, meestal gerelateerd aan de verkeerssituatie ter plekke.  

 

Aankomst Museumplein  

De stoet met demonstranten bereikt rond 14:30 uur het Museumplein. Op het plein staan dan al VE’ers te 

wachten. De sfeer is nog steeds rustig en vreedzaam. Op het plein is de politie minder zichtbaar dan tijdens 

de stoet. Op het Museumplein lopen de demonstranten meer door elkaar en het doet denken aan een festival. 

De sfeer wordt feestelijk, mede doordat een bandje begint met het spelen van muziek.  Verschillende sprekers 

verschijnen op het podium en spreken de mensen toe, er 

wordt geapplaudisseerd, de muziek start weer en er wordt 

gedanst. Een informatiestand en een kraampje met eten 

zorgen voor verder ‘vermaak’. Een aantal agenten van de 

VE laat weten dat zij de sfeer gemoedelijk en goed vindt en 

dat er geen ongeregeldheden zijn geweest. Het blijft 

feestelijk. De interactie tussen de politie en demonstranten 

is minimaal, de vuistbussen zijn volledig uit het zicht en de 

agenten van de VE hebben amper contact gezocht met de demonstranten. Ze geven achteraf aan dat vanwege 

het lopende karakter van de demonstratie het contact zoeken werd bemoeilijkt, bovendien was het niet echt 

nodig omdat de sfeer goed bleef.  

 

Evaluatie 

Rond 17:00 uur vertrekken de laatste demonstranten van het Museumplein en daarna vertrekt ook de politie 

om de demonstratie kort te evalueren. De VE blikt terug op een succesvolle demonstratie, zo blijkt uit de 

debriefing, waarbij de demonstranten de ruimte hebben gekregen om hun punt te maken en het geheel 

vreedzaam, ordelijk en op een zeker moment zelfs feestelijk is verlopen. Ook de OC kijkt terug op een 

geslaagde demonstratie waarbij de opkomst groter was dan verwacht. Toch is alles ordelijk verlopen en dat 

wordt ervaren als positief door de OC.  

 De agenten in de vuistbussen hebben bijna geen demonstrant gezien en geven aan geen leuke inzet te 

hebben gehad. Een agent zegt dat hij er helemaal niets aan heeft gevonden en dat hij niet bij de politie is 

gekomen om de hele dag niets te doen. De frustratie in zijn stem is hoorbaar.  
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Nasleep 

In de week na deze demonstratie volgt een aankondiging van het Identitair Verzet, volgens de VE een 

ultrarechtse partij, die te kennen geeft dat zij a.s. zondag, 31 maart, een tegendemonstratie wil houden. Het 

Identitair Verzet vindt dat  de asielzoekers in de Vluchtkerk illegaal en crimineel zijn en het land uit moeten. 

De demonstratie willen ze voor de Vluchtkerk houden. De VE zoekt daarop contact met de organisatoren van 

het Identitair Verzet. Er vinden gesprekken plaats. De overtuiging van de VE is dat wanneer links 

georiënteerde activisten lucht krijgen van het voornemen van het Identitair Verzet, zij op dezelfde locatie een 

tegendemonstratie gaan houden en een massale vechtpartij onvermijdelijk is. Tot een dag voor de 

demonstratie vindt er overleg plaats en alles duidt erop dat de demonstratie van het Identitair Verzet doorgaat 

en dat de linkse activisten daarop gaan reageren.  

 Daarom worden op zaterdag 30 maart ME en VE opgeroepen voor zondag 31 maart. De dreiging van 

escalatie is hoog. De verwachting is dat activisten van links en rechts elkaar te lijf zullen gaan. Om dit te 

voorkomen heeft de VE contact met zowel de rechtse als de linkse partij en met de gemeente Amsterdam, 

met als doel voorkomen van escalatie en geweld. Dit contact gebeurt telefonisch en in de gesprekken wordt 

onderhandeld over wanneer, waar en hoe de demonstratie moet gaan plaatsvinden. Uiteindelijk worden aan 

de rechtse partij drie locaties (ver weg van de Vluchtkerk) aangeboden om te demonstreren. De Vluchtkerk is 

geen optie voor demonstratie aangezien escalatie dan vrijwel zeker is. De rechtse partij besluit uiteindelijk 

niet te gaan demonstreren omdat de aangeboden locaties voor hen geen enkele symbolische betekenis 

hebben. Ze geven hierbij aan dat wanneer de linkse partij wel gaat demonstreren zij ook zullen komen. Weer 

bemiddelt de VE hierin en weet een demonstratie van de linkse activisten en een gewelddadig treffen van 

links en rechts te voorkomen. Die zondag is er wel een bijeenkomst bij de Vluchtkerk met eten en muziek. 

Volgens de aanwezigen bij de Vluchtkerk en de politie is van een demonstratie geen sprake.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demonstratie 

De president van Rusland, Vladimir Poetin, bezoekt op 8 april 2013 Nederland en is die avond aanwezig bij 

een diner in het Scheepvaartmuseum. De Russische anti-homowet die voorlichting over homoseksualiteit aan 

jongeren strafbaar stelt heeft gezorgd voor opschudding en op het moment dat bekend werd waar en wanneer 

Poetin naar Nederland zou komen is deze demonstratie aangekondigd. Het COC en Amnesty International 

zijn de voornaamste organisatoren van deze demonstratie. Om 15.00 uur is er een demonstratie bij de 

Hermitage omdat Poetin daar op bezoek komt rond die tijd. Rond 18.00 uur start een demonstratie op het 

Oosterdok, tegenover het Scheepvaartmuseum.  

 De VE heeft in aanloop naar de demonstratie veelvuldig contact met de organisatoren. Dit contact 

verloopt volgens de VE positief waardoor er duidelijke afspraken gemaakt worden. Het Oosterdok en de 

Demonstratie 2: Stop de Russische anti-homowet 
Ingeschatte dreiging: Gemiddeld 
Organisatoren: COC en Amnesty International 
Datum: 8 april 2013 
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Weesperstraat zijn, in overleg, aangewezen als demonstratielocatie. Het betreffen beide statische 

demonstraties. De politie verwacht enkele honderden demonstranten bij de Hermitage en enkele duizenden 

demonstranten op het Oosterdok. Gezien het feit dat de demonstraties op twee verschillende locaties 

plaatsvinden en het een bezoek van het Russische staatshoofd betreft, schat de politie de dreiging gemiddeld 

in. Zowel de ME als de VE zijn opgeroepen om de demonstratie te begeleiden. 

 

Instructie 

De agenten van de ME en de VE  krijgen om 13:00 uur op twee verschillende locaties instructies. De 

opdracht aan de ME is om vooral buiten beeld te blijven. De VE loopt tussen de demonstranten en maakt 

contact. De demonstratielocatie betreft een groot plateau omringd door het IJ. Het gevaar is dat bij grote 

drukte demonstranten van het plateau het water in kunnen vallen. Dit moet worden voorkomen. Naast de 

demonstranten die vanwege de anti-homowet demonstreren is er een kleine groep mensen aanwezig die voor 

Syrië demonstreert. De mediawerkgroep Syrië wil daarmee Poetin bedanken voor de constructieve rol van 

zijn land tijdens de burgeroorlog in Syrië. Er zijn geen signalen dat er escalatie dreigt maar alertheid is 

geboden gezien de hoeveelheid demonstranten en de aanwezigheid van het Russische staatshoofd.  

   

Verloop demonstratie 

Weesperstraat: Hermitage 

Een groep van ongeveer 40 demonstranten staat rond 15:00 uur op de brug aan de Weesperstraat ter hoogte 

van de Nieuwe Keizersgracht aan de zijde van de Hermitage. Een groep van naar schatting 100 

demonstranten staat aan de overkant van dezelfde straat tegenover de ingang van de Hermitage. Er is veel 

politie zichtbaar aanwezig. Voornamelijk de agenten met gele jassen (VE) vallen op. Ook is een aantal 

ME'ers voor de demonstranten zichtbaar aanwezig. In plaats van hun witte helm en schild dragen ze een pet, 

geen schild. Aan de kant van de Hermitage vormt een vijftal ME'ers een linie zodat mensen niet verder 

kunnen in de richting van de Hermitage. Voorbijgangers die door willen lopen krijgen te horen dat de 

doorgang is geblokkeerd in verband met een demonstratie. De ME’ers zeggen dit op neutrale, vriendelijke 

toon. De meeste voorbijgangers geven dezelfde reactie, kortaf, draaien zich om en gaan via een andere route 

verder. Een enkeling laat zijn ongenoegen blijken over de blokkade. De ME'ers leggen in dat geval nog een 

keer uit, op rustige toon, wat er aan de hand is. Onder de demonstranten is een groep van ongeveer tien 

mensen die zwaaien met een vlag van Syrië en met een grote foto van de huidige president van Syrië: Bashar 

al-Assad. Interactie met andere demonstranten hebben zij niet. De demonstranten die tegen de anti-homo wet 

zijn kijken niet op of om van het groepje Syrische demonstranten. 

Er wordt niet samen gezongen of gescandeerd en de demonstranten staan in verschillende groepjes 

met elkaar te praten. Het geheel oogt heterogeen. Uit het raam hangt een bord met daarop een tekst die 

aangeeft dat men tegen Poetins beleid rondom homoseksualiteit is. Op het moment dat er een geëscorteerde 

stoet auto's aan komt worden de demonstranten alerter. Ze richten zich allemaal op de voorbijtrekkende stoet 

en roepen: ‘Boe!’ De demonstratie leeft op en nu lijkt het als een geheel, homogeen. Vlaggen en spandoeken 

worden omhoog gestoken. De stoet van auto’s trekt voorbij en mensen beginnen druk met elkaar te praten. Er 
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is meer reuring dan hiervoor. Als de voertuigen eenmaal uit beeld zijn wordt het weer net zo rustig als ervoor. 

Op verschillende momenten gaan agenten van de VE een gesprek aan met demonstranten. Zowel agent als 

demonstrant lijken goed gehumeurd en er wordt over en weer gelachen.  

 

Oosterdok: Scheepvaartmuseum 

Vanaf 18:00 uur wordt er rondom het Scheepvaartmuseum op verschillende plekken gedemonstreerd. Bij de 

ingang van het Scheepvaartmuseum verzamelen zich naar schatting 400 demonstranten achter de 

dranghekken. Op de voornaamste demonstratielocatie bij het Oosterdok staan dan ongeveer 50 mensen maar 

het dok oogt nog erg leeg. Het podium wordt opgebouwd en 

de meeste demonstranten staan bij de ingang van het 

Scheepvaartmuseum. Echter, langzaamaan loopt het 

Oosterdok vol, er wordt muziek gedraaid en ook een deel van 

de demonstranten die bij het museum staan voegen zich bij 

de demonstranten op het Oosterdok. Hier is een podium 

waarop enkele sprekers het publiek toespreken. Het geheel 

oogt feestelijk. Wel zie je overval borden en spandoeken die duidelijk maken met welk doel de groep 

demonstranten zich hier heeft verzameld: ‘Putin, Go Homo!’ 

Rond acht uur stroomt het Oosterdok vol en lijkt te klein te zijn voor deze massa mensen. Enkele  

duizenden mensen hebben zich inmiddels verzameld. De gele jassen van agenten (VE) zijn wederom 

zichtbaar. De VE’ers staan aan de rand van het eiland en waarschuwen mensen zodat ze niet in het water 

vallen. De demonstranten moeten een meter van de kant blijven. Alle waargenomen interactie tussen 

demonstranten en VE ging op een open en vriendelijke manier. De demonstranten lijken de aanwezigheid 

van de VE te waarderen en laten dat ook weten aan de VE’ers. De sfeer blijft feestelijk en vrolijk.  

De ME staat uit het zicht van de demonstranten. Ze bevinden zich niet op het Oosterdok. Wel is er 

ME rondom de ingang van het Scheepvaartmuseum. Bij de dranghekken van het scheepvaartmuseum staat 

een groepje van 5 à 6 demonstranten. Zij zijn fanatiek aan het zingen, scanderen en schreeuwen. De ME'ers 

achter het dranghek staan met hun gezicht naar het groepje toe maar geven geen reactie. Er is geen interactie 

tussen de ME en demonstranten. Het dranghek zorgt ervoor dat de afstand tussen die twee groot blijft. 

Echter, aan het einde van de demonstratie vindt de politie het nodig om meer ruimte te maken rondom de 

ingang van het Scheepvaartmuseum. Een linie van zes ME'ers loopt om de dranghekken heen naar het 

publiek en vraagt op luide toon of de mensen allemaal iets naar achter willen lopen, tot achter de bus. Dat is 

ongeveer vijf meter naar achteren.  In eerste instantie reageert niemand. Dan loopt de linie door en komt zeer 

dicht tegen de demonstranten aan te staan. Ze herhalen hun boodschap. Er komt beweging in de groep. Voor 

één van de ME'ers gaat het te langzaam en deze roept: 'Mensen, kom op, achter de bus, allemaal!' Twee 

vrouwen uit het groepje van 5 à 6 echter beginnen luid te schreeuwen: 'Wij hebben het recht om hier te staan! 

Nederland politiestaat!' Ze herhalen dit een aantal keer op luide toon. Dan begint één van de vrouwen met 

haar armen te zwaaien en wil niet doorlopen. Ze begint hard te schreeuwen en lijkt boos. Uit het niets komt 

een aantal agenten in burger die haar vastpakken en meenemen. De reactie van de massa is gelaten. Er is 



22 
 

niemand die reageert op het incident, behalve het groepje. Dat begint te schreeuwen: 'Nederland politiestaat!' 

Het geschreeuw en de leus wordt door niemand overgenomen en sterft langzaam uit.  

 Echter, de andere vrouw uit het groepje richt haar geschreeuw tegen een ME'er. Ze blijft schreeuwen 

richting hem. Ondertussen heeft ze haar telefoon in haar hand en daar klinkt muziek uit. Op een gegeven 

moment vraagt de ME'er op rustige toon aan de vrouw: 'Is die muziek van Pussy Riot?' De vrouw stopt met 

schreeuwen en zegt: Ja dat is Pussy Riot.'  ME'er: 'Kun jij ook verstaan wat ze zeggen?'  Vrouw: 'Nee dat 

niet.' Vanaf dat moment richt de vrouw zich niet meer tot de ME'er. Alsof ze hem nu oké vindt. Ze blijft 

echter wel schreeuwen maar iets gedempter en in de richting van het museum, niet meer tegen de ME. 

 De demonstratie eindigt rond 20:15 uur wanneer Poetin het museum verlaat. In welke auto Poetin 

precies zit is moeilijk te zeggen maar de demonstranten verzamelen zich rondom het museum en beginnen 

met boegeroep op het moment dat de eerste auto het museum verlaat. Op het moment dat de stoet uit het 

zicht is valt de demonstratie direct uiteen. Mensen lopen weg van de locatie in groepjes en kijken niet meer 

op of om. De dag is vrijwel incidentloos verlopen.  

 

Evaluatie 

Na afloop van de demonstratie kijken de manschappen van de VE terug op een geslaagde begeleiding van de 

demonstratie en hebben een voldaan gevoel zo blijkt uit de debriefing. Het contact met de demonstranten 

verliep zeer goed. Demonstranten lieten weten aan de VE dat ze trots waren op de politie en hoe zij ruimte 

bieden om te demonstreren. De debriefing van de ME kon om logistieke redenen niet worden bijgewoond. 

De AC kijkt terug op een geslaagde begeleiding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstratie 

De demonstraties rondom de inhuldiging op 30 april krijgen veel mediabelangstelling in aanloop naar 

Koninginnedag. Vroegtijdig geven verschillende organisaties aan te willen demonstreren op Koninginnedag 

tegen de inhuldiging en tegen de monarchie. De zogenaamde kroningsrellen van 1980 komen regelmatig in 

het nieuws en de associatie met de aanstaande demonstraties is eenvoudig gelegd.  

 Amsterdam krijgt naast de demonstraties ongeveer 800.000 feestvierders op bezoek. Het veilig, 

ordelijk, feestelijk en ongestoord laten verlopen van zowel het Koninginnedagfeest, de inhuldiging en de 

begeleiding van de demonstraties is het doel van de politie (draaiboek Koninginnedag 2013, Politie 

Amsterdam). Het hele evenement van het Koninginnedagfeest en de inhuldiging kent een lange 

voorbereiding. Met name de combinatie van demonstraties en een Koninginnedagfeest met 

honderdduizenden mensen op de been wordt gezien als een aanzienlijk risico.  

Demonstratie 3: Anti Monarchie demonstratie 
Ingeschatte dreiging: hoog 
Organisatoren: NRG en ProRepublica 
Datum: 30 april 2013 
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De VE onderhoudt in aanloop naar de demonstratie veelvuldig contact met de verschillende organisatoren 

van de demonstraties over wie er deelnemen en waar en hoe de demonstratie gaat plaatsvinden. Het Nieuw 

Republikeins Genootschap (NRG) en Pro Republica zijn de voornaamste organisatoren van de demonstratie. 

In overleg met deze organisatoren wordt een zestal demonstratielocaties bepaald waar gedemonstreerd mag 

worden. Het Waterlooplein is één van deze zes locaties in Amsterdam. De actiegroepen hebben daar 

gezamenlijk een programma en vanaf het middaguur zijn er sprekers. De verwachting is dat de andere 

locaties waar gedemonstreerd mag worden leeg blijven. Deze locaties zijn: het Spui, Frederiksplein, Frederik 

Hendrikplantsoen, Azartplein en het IJplein. Het is niet geheel duidelijk hoeveel mensen aan de demonstratie 

deel gaan nemen. Omdat het Koninginnedag is zijn er veel mensen in de stad en ook bij het Waterlooplein 

zal het druk zijn met Koninginnedagpubliek.  

 

Instructie 

Er is een uitgebreide instructie voor alle 10.000 agenten die op 30 april werken. De demonstratie is een 

onderdeel van deze dag en met name de VE heeft als taak om zich tussen de demonstranten te begeven. Het 

is onduidelijk hoeveel VE’ers er precies zijn ingezet om de demonstratie te begeleiden. De ME is niet 

zichtbaar aanwezig vanaf de demonstratielocatie.  

 
Verloop demonstratie 

De demonstratie vindt plaats achter het stadhuis (Stopera) op het Waterlooplein. Aan de kop van het plein 

staat een podium. Rechts daarvan staan twee witte kramen van de organisatoren naast elkaar. Tegenover het 

podium staat een hokje waar een DJ in zit. Tussen de kramen, het podium en het DJ hok is als het ware een 

pleintje gecreëerd waarop bankjes die naar het podium staan gericht. Een band speelt stevige rockmuziek op 

het podium. Er wordt ook bier getapt. Rond het middaguur is het erg rustig op het Waterlooplein en er zijn 

maximaal 40 demonstranten aanwezig. Ook de VE is zichtbaar aanwezig in gele jassen.  Tegen 13:00 uur 

neemt het aantal demonstranten toe maar er staan nooit meer dan 150 demonstranten tegelijk op het 

Waterlooplein. De organisatie had gehoopt op 1000 à 2000 demonstranten. Mensen staan vooral alleen of in 

kleine groepjes naar het podium gericht. Een enkeling heeft een spandoek bij zich (zoals ‘A’ van anarchy, 

‘No monarchy in 21st century’ en ‘1980 was veel leuker’), 

sommigen hebben een masker op en een vlag bij zich 

(Anonymous). 

Tegen 15:00 uur staat een enkeling te dansen op 

de muziek. Rond 16:00 uur zijn er niet meer dan 60 

mensen over. De interactie met de politie is schaars. De 

VE probeert proactief contact te maken met de 

aanwezigen maar veel en lange gesprekken komen daar niet uit voort. Daarbij komt dat er een anti-politie 

sfeer ontstaat als één van de eerste sprekers uitlegt hoe activiste Joanna van der Hoek en de campagneleider 

van het NRG die ochtend op de Dam zijn gearresteerd door de politie. Zij is al een keer eerder onterecht 
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aangehouden door de politie in Utrecht. Die ochtend is zij op de Dam wederom aangehouden naar later bleek 

onterecht. Joanna van der Hoek is later die dag vrijgelaten met excuses van de politie en komt rond 16:00 uur 

aan op het Waterlooplein. Joanna geeft een kwartier later een korte speech op het podium en daarin vertelt ze 

wat er die ochtend op de Dam is gebeurd. Er ontstaat wederom een sfeer die als anti-politie beschreven kan 

worden, incidenten zijn echter uitgebleven. Na de speech van de activiste neemt het aantal demonstranten 

verder af. Rond kwart over vijf zitten er nog vier mensen op een bankje naar het podium te kijken, de rest is 

al vertrokken. De organisatoren van de demonstratie zijn bezig met opruimen van de kraampjes. De 

demonstratie is nooit echt van de grond gekomen.  

 

Evaluatie 

De opkomst was laag en ondanks de arrestatie van Joanna van der Hoek is de sfeer nooit echt onrustig of 

bedreigend geworden. De VE heeft weinig interactie gehad met de demonstranten op een enkel gesprekje na, 

zo blijkt uit de debriefing. Het is voor de VE wel duidelijk dat de demonstranten weinig contact wilden met 

de politie, wellicht mede omdat Joanna eerder op de dag is aangehouden. De VE’ers die aanwezig waren 

hebben wel geprobeerd contact te maken maar kregen niet meer dan korte gesprekjes met demonstranten. 

Ook de ME heeft niet in actie hoeven komen en er is geen interactie geweest tussen de ME en de 

demonstranten.  

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 

Een ME’er is verplicht om 40 uur per jaar zijn vaardigheden als ME’er te oefenen. Dat gebeurt doorgaans in 

een oefenweek. Een dag uit die oefenweek is geobserveerd van ’s ochtend 8 uur tot 5 uur ‘s middags. Tijdens 

deze oefendag worden groepsoefeningen gedaan en wordt gesport en geoefend met tegenspel.  

 

Oefendag 

Om 8 uur vindt er een briefing plaats door de Pelotons Commandant (PC) van alle aanwezige ME’ers. De PC 

heet iedereen welkom en legt het programma van de dag uit. De dag begint met groepsoefeningen gevolgd 

door oefeningen met betrekking tot op linie lopen. Daarna wordt de groep in tweeën gedeeld en is het ene 

deel ME en het andere deel tegenspel. Diverse tactische en technische oefeningen (niet nader beschreven) 

worden uitgevoerd. Dan wordt het tegenspel ME en de ME tegenspel en volgt een herhaling van oefeningen. 

Afsluiting van het middagprogramma is met de gehele ME oefeningen uitvoeren waarbij een groep 

scholieren tegenspel vormt. In de avond staat sport op het programma. 

  

ME-oefendag 
Politie Amsterdam 
Datum: 20 mei 2013 
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De ME’ers verplaatsen zich met bussen naar een nabijgelegen water en daar moeten zij samen een vlot 

bouwen van houten balken en touw. De ME-instructrice noemt dit een belangrijk onderdeel omdat hier 

groepsbinding centraal staat en dat is belangrijk als je in hectische situaties op elkaar moet vertrouwen. De 

ME-instructeurs beoordelen de ME’ers vooral op veilig werken en het uitvoeren van opdrachten. Bij het 

uitvoeren van de opdrachten is geen ruimte om te vragen waarom iets moet gebeuren. De ME’er moet 

blindelings vertrouwen op zijn groepscommandant. De groepscommandant krijgt weer instructie van zijn 

meerdere. Zo wordt de strakke hiërarchie van de ME duidelijk. Als de samenwerkingoefeningen ten einde 

zijn gaan de ME’ers terug naar het oefencentrum waar een geheel betonnen dorp is gebouwd waar openbare 

orde aangelegenheden geoefend worden. Een deel van de ME 

wordt tegenspel en mag met houten blokjes de andere groep 

belagen die op linie moet blijven staan. Er wordt geoefend op 

het uitstappen, het vormen van een linie en het instappen, 

terwijl de ME aangevallen wordt door de groep met de blokjes. 

Het valt op dat alles dat de ME doet gebeurt als eenheid. 

Tijdens een korte evaluatie wordt een ME’er aangesproken dat 

hij in de linie moet blijven en zijn opdracht moet uitvoeren, 

niet eigen initiatief moet nemen. De groepen wisselen van rol en nu mogen de ME’ers die eerst aangevallen 

werden tegenspel gaan vormen. Ze lachen veel en de sfeer is uitbundig maar op het moment dat de ME een 

linie vormt en ze aangevallen worden staan de gezichten van de ME’ers strak.  

 Na een korte pauze volgt de eindoefening van het middagprogramma. Scholieren van een 

nabijgelegen ROC zijn tegenspel en de ME oefent op het op- en afschalen. Ze beginnen door in tweetallen 

rond te lopen en aanspreekbaar te zijn voor het tegenspel (Flex-ME). De scholieren staan in groepjes 

verspreid in het oefendorp. De ME’ers lopen er tussendoor en hier en daar is een scholier in gesprek met een 

ME’er. De situatie wordt dreigender wanneer het tegenspel de opdracht krijgt om zich tegen de ME te keren. 

De ME schaalt op en vormt linies. De ME’ers worden bekogeld met houten blokjes. Een enkele keer maakt 

de ME een charge en wordt er geslagen met de wapenstok. Er wordt gechargeerd op de gehele groep en de 

groep in zijn geheel wordt gedwongen naar een andere plek in het dorp. Dan keert de rust weer terug en geeft 

de PC de opdracht om weer af te schalen. Dit op- en afschalen herhaalt zich een aantal keer.  

 Rond halfvijf stopt de oefening en volgt een debriefing. Hierin vragen de commandanten naar het 

gebruik van geweld en naar de ervaringen van de ME’ers. Zij merken op dat er goed gewerkt is maar dat de 

ME’ers de opdrachten die ze krijgen als eenheid moeten uitvoeren.  Het middagprogramma eindigt en het is 

etenstijd. De ME’ers gaan ’s avonds nog sporten. Dat wordt niet meer meegenomen in de observatie. 

 
Bovenstaande beschrijvingen in combinatie met de data uit de interviews worden hieronder geanalyseerd. 

Per deelvraag worden de relevante resultaten geanalyseerd en besproken.  
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Percepties van ME- en VE-respondenten 

 

De eerste deelvraag heeft betrekking op de percepties die ME- en VE-respondenten hebben van 

demonstranten en demonstraties. De beantwoording van deze eerste deelvraag is, op basis van de data uit de 

observaties en interviews, opgedeeld in relevante categorieën: afwijkend van normaal, potentieel gevaar, 

gevaarlijke individuen, heterogeen, homogeen en reflectie op eigen aanwezigheid.  

 

Afwijkend van normaal 

ME 

Wat het meeste opvalt is dat de ME’ers die zijn geïnterviewd demonstranten beschouwen als afwijkend. 

Demonstraties zijn in de afgelopen decennia verworden tot een door de samenleving algemeen geaccepteerde 

manier van politieke participatie (McCarthy, 1996). De ME-respondenten beamen wel dat demonstreren een 

recht is dat ze respecteren. Echter, in de ogen van de ME-respondenten is een demonstrant iemand die de 

grens van het toelaatbare opzoekt en er in sommige gevallen overheen gaat. Het zijn mensen die het niet 

altijd even nauw nemen met de regels en wetten. Onderstaand citaat uit een interview met een ME’er in het 

kader van de anti-monarchie demonstratie geeft duidelijk weer hoe de ME-respondenten demonstranten zien:  

 

“…en ja het is misschien heel gechargeerd om te zeggen maar je ziet er geen stropdassen en pakken, maar je 

ziet er meer de wat meer alternatieve mensen.” 

 

Zo blijkt ook uit onderstaand citaat dat demonstranten worden vergeleken met het opzoeken van grenzen en 

uitersten, iets dat ver bij de respondent vandaan staat: 
 

“Ik vind wel dat ze een uiterste opzoeken, ja. Maar het is goed dat ze er zijn, dan blijven dingen wel in 

balans, want anders gaan we ons nergens meer druk om maken. Alleen ik hoef het niet te doen.”  

 

Een respondent van de ME is van mening dat het deelnemen aan een demonstratie een vorm van doorslaan, 

te ver gaan is. Dit beeld wordt, weliswaar in andere bewoordingen, door vijf van de zes ME-respondenten 

geschetst. Dit ondersteunt het idee dat er ME’ers zijn die vinden dat deelname aan een demonstratie 

normafwijkend gedrag is. 
 

“Ik denk wel dat je bepaalde meningsuiting van iets moet hebben waar je heel veel van weet en waar je ook 

naar mijn mening in doorslaat..Ja buiten proporties. Ze slaan in hun punt door.” 

 

De respondenten van de ME geven overigens wel aan dat ze een voorstander zijn van vrijheid van 

meningsuiting en ook zien en accepteren dat demonstreren onderdeel is van deze vrijheid van meningsuiting. 

Echter, het wordt gezien als afwijkend gedrag dat mogelijk voor problemen kan gaan zorgen. De ME’er ziet 

het als zijn taak om de problemen die daardoor kunnen ontstaan op te lossen.  
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“Kijk, er is vrijheid van meningsuiting en ik vind ook dat dat moet kunnen maar dan moet je niet de mazen 

van de wet gaan opzoeken. Je hebt je mening verkondigd…en dan moet je niet de afspraken gaan opzoeken 

want dan weet je gewoon dat er een tegenactie gaat komen.” 

 

VE 

De perceptie van manschappen van de VE verschilt ten opzichte van de perceptie van de ME'ers op dit vlak. 

Demonstreren wordt door de meeste VE-respondenten gezien als middel om je mening te uiten en het geeft 

aan dat demonstranten mensen zijn die maatschappelijk betrokken zijn:  

 

“Het zijn mensen die maatschappelijk betrokken zijn en ze zijn vaak bij heel veel thema’s betrokken...” 

 

Daarbij komt dat de antwoorden van de respondenten van de VE laten zien dat er bij de VE meer interesse 

bestaat in de achtergronden en motivaties van demonstranten. Ze willen begrijpen wat iemand beweegt om te 

gaan demonstreren. Deze interesse leidt tot een genuanceerder beeld van demonstranten, ongeacht welke 

groep demonstranten, zo blijkt uit zowel de interviews als de observaties in deze studie. De VE'ers zijn 

continu bezig om nuance aan te brengen in hun beeldvorming en als ze al een waardeoordeel hebben over 

demonstranten of het thema waarover gedemonstreerd wordt dan uiten ze dat niet. In sommige gevallen zijn 

ze erg positief over demonstranten en zien ze hen zelfs als mensen die durven en lef tonen door te gaan 

demonstreren voor hetgeen waar ze in geloven. Echter, dat geldt niet voor alle VE-respondenten. Er bestaat 

ook een beeld bij een VE-respondent dat het altijd dezelfde zijn die gaan demonstreren en daarmee verliezen 

sommige demonstranten in de ogen van deze respondent enigszins hun geloofwaardigheid. Deze 

demonstranten zijn overal tegen en gaan bij elke gelegenheid de straat op om te protesteren:  

 

“..elke situatie aangrijpen om hun grieven kenbaar te maken over wat speelt in de maatschappij…dan denk 

ik, misschien wordt die op een gegeven moment ook niet meer zo serieus genomen.” 

 

In die zin ziet ook een deel van de VE een deel van de demonstranten als mensen die afwijken van het 

normale. Het verschil is dat ze zonder waardeoordeel het contact aangaan, ze geïnteresseerd zijn in 

beweegredenen van de demonstrant en ruimte willen bieden om te protesteren.  

 

“Want ja goed, men moet ook de ruimte krijgen om te demonstreren vind ik. Waar het dan ook over gaat. Er 

zijn genoeg dingen waarvan ik denk daar zou ik het niet per se mee eens zijn maar goed mensen hebben het 

recht om te demonstreren dus vind ik dat daar ook ruimte voor moet zijn., binnen de kaders van de wet 

uiteraard.” 
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Een andere respondent van de VE verwoordt het als volgt:  

 

“En wat interessant is, is me te verdiepen in die groep en te vragen wat ze dan vinden en hun achtergronden 

te leren kennen.” 

 

Over het geheel genomen ziet de VE’er demonstranten als maatschappelijk betrokken mensen die hun 

mening uiten via protest. In vergelijking tot de ME wordt dit door de VE in mindere mate gezien als 

afwijkend van normaal.  

 

Potentieel gevaar 

ME 

Het algemene beeld bij de ME-respondent is dat demonstraties een potentieel gevaar herbergen. De focus 

van de ME'er ligt op wat er mis kan gaan tijdens een demonstratie. Dat is niet vreemd geredeneerd vanuit de 

taakstelling van de ME: handhaven en indien noodzakelijk het herstellen van de openbare orde. In het 

volgende hoofdstuk zal de taakstelling nader belicht worden. Een grote groep mensen bij elkaar brengt 

gevaar met zich mee is het idee van de ME-respondenten. Het is daarom volgens de ME-respondenten 

noodzakelijk dat de ME aanwezig is om alles in goede banen te leiden. Ook het signaal dat uitgaat van de 

aanwezigheid van de ME vinden de ME-respondenten noodzakelijk.  

 

“Ik geloof echt wel dat als wij er goed uitzien, als wij uitstralen van wij zijn een groep, wij staan er, ik heb 

wel het idee dat ze (demonstranten) dan denken van ja ze staan er, we gaan naar ze luisteren.” 

 

Daar komt bij dat de ME-respondenten het idee hebben dat ze niet voor niets worden opgeroepen voor het 

begeleiden van een demonstratie. Er is dus wat aan de hand, een potentiële dreiging. De ME’er  heeft als taak 

om, eenmaal ter plaatse, dreiging te signaleren. De ME leert om op die manier te kijken naar massa's 

mensen, waar zit het mogelijke gevaar en wat kan er misgaan? Deze selectieve perceptie leidt ertoe dat de 

ME’er met name de signalen opvangt die tot escalatie kunnen leiden en minder oog heeft voor signalen die 

duiden op de-escalatie. Meer hierover in het volgende hoofdstuk. 

 

“Wij zijn er om een bepaald iets te doen. Dat zie ik als een spelletje en daarbij zullen zij altijd proberen om 

de marges op te zoeken. De gaatjes, daar waar jij even niet de oplettendheid hebt en dat zij ertussen komen.” 

 

Dit potentiële gevaar wordt in de ogen van de ME-respondent het hoofd geboden door als groep aanwezig te 

zijn en je als groep/eenheid te gedragen, bij elkaar te blijven en gezamenlijk op te treden. Op die manier 

wordt respect afgedwongen bij de mensenmassa die begeleid wordt: 

 

“Maar ik heb wel zoiets van respect dwing je af. Door wat je uitstraalt, door hoe je je gedraagt, hoe je je als 

groep gedraagt. Ja, je dwingt het gewoon af. “ 
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VE 

Tijdens de interviews met VE-respondenten worden verschillen in percepties duidelijk tussen de ME en VE 

op dit vlak. Vrijheid van meningsuiting staat bij de VE hoog in het vaandel en er bestaat de overtuiging dat 

de VE dat recht zo goed mogelijk moet waarborgen tijdens een demonstratie. De VE ziet een groep 

demonstranten niet als potentieel gevaarlijk, ze zien wel dat individuen binnen de groep een mogelijk gevaar 

kunnen vormen maar ziet de massa niet als gevaarlijk. Ze hebben niet zozeer aandacht voor de groep als 

geheel maar kijken naar individuen binnen een groep:  

 

“Nou ik probeer echt laagdrempelig met een grapje of een dingetje een beetje zo naar ze toe te lopen…en 

dan op die manier een beetje contact te maken. En vaak is dan luisteren is vaak al voldoende en ze willen 

vaak ook gewoon dat het goed en vreedzaam verloopt met de goede intenties. Dus zij hebben er ook belang 

bij om met ons contact te maken.”  
 

Gevaarlijke individuen 

ME 

Aansluitend op het potentiële gevaar dat van mensenmassa’s uitgaat in de perceptie van de ME’er, bestaat de 

perceptie bij de ME-respondent dat er in groepen demonstranten altijd wel individuen zitten met de 

verkeerde intenties, amokmakers. Er wordt dus een onderscheid ervaren tussen een grote groep vreedzaam 

demonstrerende mensen en een klein deel dat uit is op escalatie. Een ME-respondent beschrijft het als volgt: 

 

“Je hebt altijd storende elementen erin. Als je 100 man hebt dan zijn er nooit 100 mensen tegen het 

gebeuren, maar er zijn altijd mensen die willen de boel weer op scherp zetten, laat ik het zo maar zeggen.” 

 

“Ik denk dat je mensen hebt die dan aan het opruien zijn en proberen zoveel mogelijk mensen mee te trekken 

en je hebt mensen die als makke schapen daaraan voldoen en dan mee gaan doen om het zo maar te zeggen. 

Zonder dat ze het besef hebben wat ze doen maar gewoon op dat moment in hun flow laten meegaan.” 

 

Opvallend is dat deze citaten in grote lijnen de theorie van Le Bon (1900) volgen met betrekking tot 

mensenmassa’s. Met name de aanstekelijkheid (contagion) van een minderheid en hun invloed op de rest van 

de massa. Respondenten van de ME hebben het idee dat de gehele massa langzaamaan het slechte gedrag 

van de minderheid overneemt en een vijandige en gevaarlijke massa wordt. Uit de antwoorden blijkt dat de 

ME’ers zowel ‘goede’ demonstranten zien (vredig, doelgericht en geloofwaardig) als ‘slechte’ demonstranten 

(destructief en verkeerd geïnformeerd). Dit onderscheid maakte Willems (1988) ook al en in 2013 lijkt dit 

beeld nog steeds te bestaan. De ME-respondenten ervaren de grote groep mensen als deelnemers aan een 

antisociale minderheid die proberen de kracht van de groep te manipuleren. 
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VE 

Ook de respondenten van de VE zien binnen een groep demonstranten altijd wel een paar relschoppers, maar 

het merendeel heeft oprechte intenties. De aanstekelijkheid van een minderheid met slechte intenties op de 

meerderheid weten de VE’ers te nuanceren:  

 

“De meeste mensen binnen zo’n demo zijn van goede wil en hebben ook wel in de gaten dat er lui zijn die de 

boel verstieren. En ze vinden het niet zo erg dat die eruit gepikt worden. Die worden eruit gepikt omdat ze 

iets crimineels of onrechtmatigs hebben gedaan en de meeste mensen willen daar toch niet mee geassocieerd 

worden.” 

 

Bovenstaand citaat is illustratief voor de genuanceerde perceptie die de VE-respondenten hebben van 

demonstranten specifiek en mensenmassa’s in het algemeen. De VE verschilt hierin op essentiële onderdelen 

van de ME. In de conclusie zal dit nader beschreven worden.      

 

Heterogeen en homogeen 

ME 

Alle respondenten die bij de ME werkzaam zijn gaven in hun interviews te kennen dat een groep 

demonstranten uit verschillende mensen bestaat. Met andere woorden, ze zien dat de samenstelling van een 

demonstratie over het algemeen heterogeen is. Mensen met verschillende achtergronden nemen, om 

verschillende redenen, deel aan een demonstratie, aldus de ME’ers. Tijdens de anti-Poetin demonstraties 

bijvoorbeeld valt het de ME-respondenten op dat er mannen, vrouwen en kinderen tussen de demonstranten 

lopen. Dit schetst het beeld dat de ME'er de verschillen in samenstelling ook waarneemt. Daarbij moet 

opgemerkt worden dat de anti-Poetin demonstratie zonder incidenten is verlopen en de ME-respondenten 

geen dreiging hebben ervaren vanuit de demonstranten.  

 Ook uit de observatie van de anti-Poetin demonstratie blijkt dat de groep demonstranten van de 

geobserveerde demonstratie zeer divers is. Het zijn het niet alleen Amsterdammers, maar ook mensen uit 

andere delen van het land, alsook het buitenland (mensen uit Spanje, Canada, Brazilië, Tsjechië, Oekraïne). 

De groep demonstranten is divers, er zijn mannen, vrouwen, kinderen gezien. Verder waren er 

maatschappelijke organisaties aanwezig zoals het COC, maar ook afdelingen van de PvdA en de SP. 

Echter, uit de interviews blijkt dat bij toenemende dreiging de ME’er een mensenmassa tegenover 

zich ziet die op dat moment als een geheel de dreiging veroorzaakt. Zodra escalatie dreigt, is onderscheid 

maken moeilijker en bovendien verdwijnt de noodzaak om onderscheid te maken:  

 

“Kijk je bent als ME'er altijd in de minderheid. Een peloton is 60 man en in dit geval staan er altijd meer 

dan 60 man tegenover je. Ja dan ga je het afleggen. Ze rennen met z'n allen je stok in en dan ben je klaar , 

dan kan je helemaal niks. Daar ben je altijd wel op bedacht en daarom moet je scherp zijn.” 
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De perceptie van de ME’er is dat de massa waarmee je geconfronteerd groter en in feite sterker is dan de 

groep waartoe de ME’er behoort. Dit voelt als bedreigend en zodoende wordt de gehele groep gezien als een 

potentieel gevaar en wordt er geen onderscheid meer gemaakt. De ontwikkeling van heterogeen naar 

homogeen is waargenomen tijdens de oefendag van de ME. Hoewel de nadruk lag op het blijven maken van 

onderscheid blijkt het in een oefensituatie al redelijk moeilijk om dat vol te houden. Deze ontwikkeling is 

niet waargenomen tijdens de observaties omdat de gehele demonstratie zonder incidenten en dreiging is 

verlopen. Een VE-respondent weet het als volgt te verwoorden: 

 

“En als ze (ME, red.) worden ingezet dan is er ook wat aan de hand. En dan is natuurlijk niet het 

onderscheid te maken, hè, wie staat daar? Wie hoort erbij? Er staat daar een groep en die wordt gevorderd 

en moet wegwezen en iedereen die er staat, ja, chargeren en gaan. Dat is natuurlijk het kenmerk, als je als 

groep optreedt, treed je ook op tegen een groep.” 
 

VE 

De heterogene samenstelling van groepen demonstranten wordt ook door de VE waargenomen. De VE-

respondenten zien verschillende groepjes mensen binnen een demonstratie. Uit de interviews en observaties 

blijkt dat de kennis van de VE van de demonstratie groter is. Daar komt bij dat de VE zich richt op 

individuen binnen de groep. Deze taakstelling zal in het volgende hoofdstuk nader belicht worden. Ze tonen 

interesse in achtergronden van demonstranten, motivaties en ook daardoor weten ze meer van het onderwerp 

dat speelt dan de gemiddelde ME'er. Zo weten de VE-respondenten beter nuances aan te brengen in hun 

beeldvorming van demonstranten.  

 Ook bij toenemende dreiging probeert de VE alsnog de individuen die de dreiging veroorzaken te 

signaleren, aan te spreken en waar mogelijk te isoleren. Ze rekenen dit niet de gehele groep demonstranten 

aan en menen door in verbinding te staan juist escalatie te kunnen voorkomen in dergelijke situaties. 

 

Als het gaat om het waarnemen van heterogeniteit binnen een groep demonstranten dan komen de percepties 

van de VE en ME overeen. Echter, wanneer de dreiging op escalatie toeneemt gaan ME’ers de groep 

demonstranten als meer homogeen ervaren. De VE blijft heterogeniteit waarnemen binnen de groep.  

 
Reflectie op eigen aanwezigheid 

ME 

ME-respondenten achten de aanwezigheid van de ME noodzakelijk om een vredig verloop van een 

demonstratie te garanderen en te zorgen dat de openbare orde daadwerkelijk gehandhaafd blijft. Enige 

negatieve invloed door alleen de aanwezigheid van de ME wordt door de meeste respondenten van de ME 

niet gezien. Het is noodzaak dat de ME daar is: 

 

“Op het moment dat de openbare orde dusdanig wordt aangetast en de ME komt ja dan weet je al dat het 

wat verder is dan wat de platte pet gaat doen zeg maar.” 
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Slechts één respondent van de ME geeft aan dat hij soms de aanwezigheid van de ME als onnodig ervaart. 

 

“Als ik zie dat ze met hun redenen daar zijn en het is niet tegen ons, ze zijn niet gewelddadig, dan heb ik al 

veel meer zoiets van, wat staan we hier dan met onze helm op en een schild en een wapenstok hoog? Laat die 

mensen weet je, zo denk ik wel eens.”  

 

Hieruit blijkt een zeker zelfinzicht. De ME’er realiseert zich dat zijn aanwezigheid als ME’er op sommige 

momenten intimiderend en onnodig is gezien de rustige situatie. Deze reflectie op de eigen invloed kwam bij 

de overige ME-respondenten niet naar voren. Over het algemeen ervaren ze hun aanwezigheid als 

vanzelfsprekend en noodzakelijk voor een ordelijk verloop.  

 

VE  

De VE-respondent is zich meer bewust van de eigen invloed op de mensenmassa. De VE-respondent geeft 

aan dat hij in staat is zich te verplaatsen in het perspectief van de demonstrant en realiseert zich hoe de 

politie mogelijk overkomt op demonstranten. Met die wetenschap voert hij zijn taak uit.  

 

“Ik ben geen crimineel, ik pleeg geen strafbaar feit, ik word door een cordon politie ingesloten. Ik merk wel 

als je daar staat en je wordt ingesloten door een hele club politie terwijl je niks verkeerd doet, ik kan me 

voorstellen dat een aantal mensen daar geïrriteerd van raakt. En zeker als je het gevoel hebt dat een aantal 

rellen door de politie is begonnen, weet je, zoals wij denken van links, Black Block, dat zijn de kwaden, wordt 

er natuurlijk vanuit die hoek vaak gedacht dat de politie de kwaden zijn.” 

 

De ME-respondenten zien hun aanwezigheid als noodzakelijk en menen dat hun aanwezigheid geen 

negatieve invloed heeft op de demonstratie. De VE-respondenten benadrukken juist dat de massale 

aanwezigheid van de politie vaak contra productief werkt voor een ordelijk verloop van de demonstratie. 

 

Het bovenstaande geeft een overzicht van de belangrijkste aspecten van de perceptie van demonstranten en 

demonstraties van manschappen van de Amsterdamse ME en VE. Er blijkt inderdaad een verschil te bestaan 

in perceptie tussen ME en VE. Interessant is vervolgens om te bekijken welke factoren ten grondslag liggen 

aan deze percepties. Deze deelvraag wordt hierna beantwoord.  

 

Factoren die ten grondslag liggen aan percepties 

 

De tweede deelvraag heeft betrekking op de factoren die ten grondslag liggen aan de percepties van de ME- 

en VE-respondenten van demonstranten en demonstraties. Er liggen talloze factoren ten grondslag aan de 

perceptie van een individu. In deze studie komt een aantal factoren naar voren die de perceptie van de ME’er 

en VE’er vormen. Dit betreft: taakstelling, motivatie, opleiding en ervaringen. Er is niet een opvallende 
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andere factor gevonden die de perceptie beïnvloedt. De verwachting was dat de taakstelling grotendeels de 

perceptie zou bepalen.  

  

Taakstelling ME en VE 

ME 

De taakstelling waarmee de ME en VE hun werk uitvoeren is allereerst een belangrijke beïnvloeder van 

perceptie. De VE heeft een andere taak dan de ME, dit heeft invloed op de perceptie die zij hebben van 

demonstranten. Er zit veel verschil in de taakstelling van de ME en VE. De ME allereerst, heeft als taak om 

als eenheid de openbare orde daadwerkelijk te handhaven/herstellen. Zij is uitgerust met 

geweldsmiddelen/bescherming die zijn ontwikkeld om de fysieke confrontatie met mensenmassa’s aan te 

gaan. De ME opereert als groep en zodoende opereert zij ook tegen een andere groep, zo blijkt ook uit de 

observatie van de oefendag. Er is weinig ruimte voor aandacht voor individuen binnen de massa. Dit 

bemoeilijkt een heterogene kijk op de massa. Ook betekent dit dat er minder ruimte is om in gesprek te raken 

met individuen uit de massa en motivaties of beweegredenen te achterhalen. Illustratief hiervoor is volgende 

citaat van een ME'er: 

 

“Wij zijn er om als geheel op te treden, we zijn er niet om te praten daar.” 

 

“Nou wat mijn ervaring daarmee is, is dat je heel kortaf wordt. En ergens heb ik de mindset van ik ben 

volledig omgehangen, m'n helm is dicht ik heb m'n wapenstok bij me en dan is gewoon ook geleerd van als je 

op een meter komt dan krijg je een klap...ik ga nu niet met je praten want dan komt er direct 200 man die met 

me willen praten...dat de ME op dat moment niet meer is om mee te praten, dat je op dat moment gewoon 

moet luisteren.” 

 

Daar komt bij dat de ME vaak buiten beeld van de demonstrant moet blijven. Zo krijgen de ME’ers bij de 

demonstratie Vluchtelingenactie 2013 de instructie om niet in het zicht van de demonstrant te komen. De 

gehele dienst is er geen interactie geweest tussen demonstranten en de ME in deze casus. Taakstelling en 

instructie voorkomen dat ME in contact komt met individuen binnen de demonstratie.  

 

VE 

Een groot verschil tussen de taakstelling van de ME en VE is dat de ME in groepen werkt en de VE in 

tweetallen. Vanuit tweetallen benaderen zij individuen uit een groep om de dialoog mee aan te gaan. 

Daardoor krijg je als VE'er al een ander beeld van de demonstranten dan wanneer je als ME'er in een groep 

tegen een andere groep werkt. Dit verschil in taakstelling zorgt ervoor dat je een demonstratie anders ervaart, 

de focus ligt bij de ME op de groep en bij de VE op individuen. Dat heeft uiteindelijk invloed op de perceptie 

van demonstranten. Een respondent van de VE omschrijft dit als volgt: 
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“De VE probeert alleen te lopen en contact te maken, dan ontdek je ook dat er verschillende mensen zijn in 

zo'n groep.” 

 

Het verschil in taakstelling kan deels verklaren dat de ME en VE demonstranten anders ervaren. De ME’er 

lijkt meer geneigd naar een homogene perceptie van een groep demonstranten, zeker als de dreiging 

toeneemt. De VE’er ziet, mede door de taakstelling, meer heterogeniteit in groepen demonstranten.  

 

Motivatie 

ME 

Daadkrachtige personen die goed opdrachten als eenheid kunnen uitvoeren, dat is wat de ME wil. Zo 

omschrijft een instructrice van de ME een bekwame ME’er. In de formele omschrijving voor ME’ers in 

opleiding staat het volgende: 

 

“Als lid van de ME treed je vaak op binnen het kader van de openbare orde. Verstoringen en 

dreigingen daartoe hebben bijna altijd hun oorsprong in maatschappelijke issues en/of ontwikkelingen 

waarbij de volksgemoederen nog al eens opspelen. Kennis van deze zaken kan bijdragen aan een 

goede uitoefening van de taak. Ondanks het feit dat de ME “handhaaft” is kennis van achtergronden 

dus wenselijk.” 

 

Er bestaat dus de wens dat de ME’er kennis neemt van de achtergronden van de demonstrant. Echter, de 

beschrijving is vrijblijvend en uit de interviews blijkt dat de kennis van achtergronden van de demonstranten 

vaak ontbreekt en summier in de briefing van de ME-er aan bod komt:  

 

“In het begin sta ik er blanco in. En dan is het maar afwachten hoe de mensen zich gedragen en daar pas je 

je op aan.” 

 

Maar wat willen de ME'ers? Waarom willen ze bij de ME? Wat is hun motivatie en welke invloed heeft dat 

op hun perceptie van demonstranten? Uit de antwoorden van de ME-respondenten komt naar voren dat de 

voornaamste motivatie om bij de ME te gaan het meemaken van actie is. Illustratief hiervoor is onderstaand 

citaat van een ME-respondent: 

 

“Kijk bij de politie zijn we toch allemaal wel sensatiezoekers en als het toch moet gebeuren dan wil ik ook 

wel vooraan staan dus ik denk dan wil ik bij de ME.” 

 

Deze actiegedreven motivatie komt de daadkracht van de ME'er wellicht ten goede en er bestaat geen twijfel 

dat deze eigenschap ook noodzakelijk is maar het heeft een keerzijde. De motivatie lijkt sterk gericht op de 

persoon zelf en daarmee verplaatst het maatschappelijk belang van de ME-taak naar de achtergrond. Als 

motivatie wordt namelijk niet genoemd, het faciliteren van de vrijheid van meningsuiting. De motivatie is 



35 
 

niet gericht om anderen te helpen maar om zelf een enerverende ervaring op te doen. Er bestaat bij de ME-

respondent minder interesse in achtergronden van demonstranten dan bij de VE-respondent en is er gebrek 

aan nuance in de perceptie van demonstranten. Een ME-respondent geeft ook aan dat hij zichzelf niet bij de 

VE ziet werken. Zijn interesse en motivatie liggen daar niet: 

 

“Ik vind het goed dat ze er zijn (de VE), dat voorop gesteld. Kijk je interesse moet er liggen. Mijn interesse 

ligt er totaal niet….en ik moet eerlijk zeggen, ik ben toch altijd wel sensatiegericht dus ik wil er wel graag bij 

zijn.” 

 

VE 

De motivatie om bij de VE te gaan solliciteren is van een andere orde dan die van de ME'er om bij de ME te 

gaan. Het waarborgen van het recht op vrijheid van meningsuiting wordt vaak genoemd als belangrijke 

waarde bij de VE. De VE-respondenten zijn maatschappelijk betrokken en willen graag met mensen in 

gesprek om te begrijpen wat hen motiveert om deel te nemen aan een demonstratie. Ze hoeven het er niet 

mee eens te zijn maar het faciliteren van vrijheid van meningsuiting is voor hen belangrijk.  

Ze willen ook vooraan staan bij wat er gebeurt in de samenleving maar hun insteek is in verbinding staan, 

voorkomen en leren begrijpen. De motivatie om bij de VE te gaan komt dus voornamelijk vanuit 

maatschappelijke betrokkenheid en interesse in mensen, zo laat onderstaand citaat duidelijk zien:  

 

“Ik probeer eigenlijk als politie voor iedereen in de samenleving er te zijn en voor iedereen aanspreekbaar” 

 

Ook bestaat er bij de VE de motivatie om vrijheid van meningsuiting te faciliteren. Zij zien het als hun taak 

om mensen de ruimte te geven om via demonstraties hun mening te uiten: 

 

“Ja ik vind het een mooi goed dat we hebben in ons land, dat je mag demonstreren, vrijheid van 

meningsuiting. Dat is uiteindelijk waar de VE voor staat, om het demonstratierecht te waarborgen.” 

 

De ME-respondent heeft een andere kijk op vrijheid van meningsuiting via demonstraties. De ME’er 

beschrijft eerder de grenzen die aan de vrijheid van meningsuiting zitten en dit weerspiegelt het verschil 

tussen ME en VE in hun motivatie om hun taak uit te voeren. 

 

“Ik bedoel vrijheid van meningsuiting prima, Goed dat het er is. Ik vind dat er grenzen aan zitten, net zoals 

die pedofielenvereniging ook. Ik heb daar absoluut geen respect voor, ik vind dat gewoon niet kunnen.” 

 

Aansluitend op de actiegedreven motivatie van de ME’er is het belangrijk te benoemen dat dit ertoe leidt dat 

de ME’er een voldaan gevoel krijgt van inzetten waarbij daadwerkelijk actie heeft plaatsgevonden. Een 

demonstratie waarbij alles vreedzaam en zonder incidenten verloopt is in de ogen van de ME’er weliswaar 

de uiteindelijke bedoeling maar geeft geen voldoening. Sterker nog, een inzet zonder actie levert frustratie 
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op. Een ME-respondent laat na zijn inzet rondom de demonstratie tegen het asielbeleid weten: 

 

“Ik vond dit echt helemaal niks aan, sorry. Ik ben niet bij de politie gegaan om de hele dag op m’n krent te 

zitten in het busje!”  

 

Een andere ME-respondent reflecteert op de minder leuke aspecten van het ME werk: 

 

“Eigenlijk moet je blij zijn dat het goed is verlopen maar je hebt toch een gevoel van ja toch weer acht uur in 

de bus gezeten en niks gedaan.” 

 

Deze tegenstrijdigheid is duidelijk aanwezig bij de ME-respondenten. Hun persoonlijke motivatie om bij de 

ME te gaan ten opzichte van het overkoepelende doel van de politie: een ordelijk en vreedzaam verloop van 

de demonstratie. Geen enkele ME’er geeft aan dat hij een goed gevoel heeft nadat de demonstratie zonder 

incidenten is verlopen. In plaats daarvan wordt vaak genoemd dat het frustrerend is om zo lang te moeten 

wachten. Bij de VE strookt de persoonlijke motivatie veel meer met het overkoepelende doel van de politie. 

De VE’er is actief bezig om de demonstratie en demonstranten te ‘temperaturen’, zoals ze dat zelf noemen:  

 

“Wij hebben meer de insteek van probeer het te temperaturen. Kijk wij zijn er daar waar in de samenleving 

reuring ontstaat als we met zijn allen nog zoekende zijn van wat is hier aan de hand. Dan zijn wij in staat om 

mensen in te brengen en gewoon eens te vragen goh, wat is er aan de hand? Wat speelt er?”  

 

Een VE-respondent ziet dit verschil tussen de ME en VE ook en verwoordt dit verschil als volgt: 

 

“Alleen de vraag is wanneer is een dag nou geslaagd? Is die geslaagd als we met heel veel geweld een 

heleboel strafbare feiten hebben gezien en de verdachten hebben aangehouden? Of is de dag geslaagd als we 

dat hebben kunnen voorkomen en er geen geweld is geweest?”  

 

Een geslaagde dag is voor de ME-respondent wanneer hij actie heeft meegemaakt: 

 

“Maar natuurlijk hoop je wel een beetje op sensatie. Kijk, maar het hoeft niet omwille van. Ik zeg niet van ik 

ga even alles doen om het te laten escaleren.” 

 

Deze hang naar een spannende ervaring maakt dat het overkoepelende doel naar de achtergrond verdwijnt en 

ondergeschikt wordt. Voor de VE’er is de dag geslaagd als hij heeft kunnen bijdragen aan de vrijheid van 

meningsuiting en wanneer dit zonder escalatie gebeurt.  
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Opleiding 

ME 

De taak van de ME is als eenheid de openbare orde handhaven. Daartoe zijn de ME'ers ook opgeleid. De 

training/opleiding die de ME'ers gehad hebben is sterk gericht op het bouwen van een eenheid, een 

groepsgevoel, zo blijkt uit zowel de observatie van de oefendag als het interview met de ME-instructrice. De 

School voor Gevaar- en Crisisbeheersing in Ossendrecht leidt politieagenten op tot ME’er. De training duurt 

vier weken. Het sterke wij-gevoel en het optreden als een groep tegen een andere groep leidt ertoe dat een 

andere groep als vijandig bestempeld kan worden.  

 Naast het creëren van een eenheid is het in de training van de ME'er belangrijk dat deze leert 

opdrachten uit te voeren. De achtergrond van de opdrachten en of het ook op een andere manier zou kunnen 

is niet aan de manschappen. Het zo precies mogelijk uitvoeren van de opdracht als eenheid is de taak van de 

manschappen, zo laat ook de observatie zien. Afwijkend gedrag en individuele acties worden afgekeurd. De 

opdracht wordt zo goed als mogelijk als eenheid uitgevoerd. Deze manier van trainen houdt in dat de ME’er 

geen ruimte krijgt om zich te verdiepen in de andere groep. Een hogere in rang heeft het volledige overzicht. 

Op basis van opdrachten wordt de ME taak uitgevoerd zonder al te veel achtergrondinformatie.  

 

“Er zitten van die trucjes in van we moeten rechtdoor en dan kom je een sloot tegen en dan kijkt iedereen 

achterom en hij zegt van ik ga toch rechtdoor en dan gaat iedereen door de sloot in. Gewoon alleen maar om 

duidelijk te maken dat als er zo direct een zootje idioten met stenen tegenover je en iemand zegt rechtdoor 

dan moet je er vanuit gaan dat hij het grotere idee heeft.” 

 

Echter, de ME-opleiding ontwikkelt zich en nieuwe concepten dienen zich aan. Zo werkt de Amsterdamse 

ME tegenwoordig met het concept van Flex-ME. Flex-ME houdt in dat de ME zich aanpast aan de mate van 

dreiging. Bij een lage dreiging wordt in tweetallen gesurveilleerd en is het de bedoeling dat de ME 

aanspreekbaar is voor de demonstrant. Een ME-instructrice beschrijft dit concept als volgt: 

 

“Voorheen kwam de ME pas om de hoek kijken als er ‘harde’ ME ingezet werd. Ik heb zelf ook echt wel een 

hele dag staan wachten bij een of andere wapenbeurs totdat we mogelijk moesten optreden. Nou ja, dat is 

natuurlijk zonde van de tijd. Je kunt natuurlijk die collega’s veel beter benutten dus dan wordt er nu gewoon 

koppelsgewijs gesurveilleerd. En kan daarin opgeschaald worden als het nodig is. Dus als de dreiging 

toeneemt kun je alsnog richting ‘harde’ ME gaan met helm en schild.” 

 

Het toepassen van de Flex-ME concept zou er voor moeten zorgen dat de aanwezigheid van de ME niet als 

intimiderend wordt ervaren en dat de ME’er de ruimte krijgt om in contact te komen met individuen uit de 

massa en zo over en weer het begrip vergroten.  
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“In de opleiding moest je als het rustig was, moest je het pratend af. Maar dan kon de groep zich in een keer 

weer tegen je keren en dan moest je in een keer opschalen en dan werd het weer rustig en dan moest je weer 

afschalen. Dus daar werd flink in geoefend en daar werd je ook op beoordeeld.” 

 

VE 

De VE'er volgt geen uitgebreide opleiding.  Een sollicitant VE’er krijgt de mogelijkheid om een aantal keer 

mee te draaien met het team in de praktijk tijdens openbare orde aangelegenheden, voornamelijk 

demonstraties. Op die manier wordt een beeld verkregen van de sollicitant en bepaald of hij geschikt is voor 

de functie. Het gaat hier om andere vaardigheden dan bij de ME. Er wordt gekeken in hoeverre de agent in 

staat is om in verbinding te staan met de mensen op straat (demonstranten). In hoeverre hij de-escalerend kan 

optreden en in hoeverre hij geïnteresseerd is in achtergronden van mensen en affiniteit heeft met 

maatschappelijke problemen. Voor de VE geldt: van het grootste belang zijn verbale capaciteiten: 

 

“Ja dat schakelen. Ik moet met jou kunnen praten, ik moet met een directeur kunnen praten maar ik moet ook 

met de grootste debiel kunnen praten. Je moet steeds dat level zoeken, die verbinding zoeken en dan zonder 

waardeoordeel met mensen aan tafel kunnen zitten.”  

 

Ervaringen 

 

Tijdens de interviews is aan zowel de ME-respondenten als de VE-respondenten gevraagd naar ervaringen 

met demonstraties en demonstranten. Dit vanuit de gedachte dat deze ervaringen invloed hebben op de 

percepties van de ME’er en VE’er. Een ME-respondent geeft te kennen dat hij tijdens escalatie van een 

demonstratie belaagd is door een grote groep amokmakers:  

 

“Een aantal trokken op het moment dat wij die steeg binnenkwamen bivakmutsen over hun hoofd en die 

waren echt klaar voor een strijd. Die jongens met die bivakmutsen kwamen op een gegeven moment ook met 

palen en fietsen aanlopen om er (de ME-linie, red.) doorheen te prikken. Er was zelfs eentje die had een 

pipet met vloeistof en die spoot hij over de helmen van de collega’s heen. Wij wisten op dat moment niet wat 

het was en toen heb ik gezegd, op het moment dat er iemand met een aansteker komt, trek je je vuurwapen en 

schiet je hem neer.” 

 

Deze indrukwekkende en levensbedreigende ervaring heeft op de respondent grote indruk gemaakt. 

Waarschijnlijk is niet meer volledig te achterhalen welke invloed deze gebeurtenis heeft gehad op zijn 

perceptie van demonstranten. Wel is duidelijk dat die invloed heeft gehad. De respondent geeft in eerste 

instantie aan dat hij door dit incident niet anders is gaan kijken naar demonstranten. Echter, later in het 

interview geeft hij aan dat hij bij collega’s wel ziet dat dergelijke ervaringen zorgen voor een verandering in 

perceptie. Hij geeft vervolgens aan daar zelf ook gevoelig voor te zijn: 
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‘’ Nou gewoon een heel simpel voorbeeld ik zou, ik ben ergens anders gaan wonen. Ik heb m’n hele leven in 

Amsterdam gewoond maar ik zou er niet meer willen wonen. En dat heeft er puur mee te maken dat ik de 

ellende op straat zie en dat ik denk van ja, dit is gewoon geen leuke stad meer om te wonen! Dat is puur 

beroepsgedeformeerd omdat ja…je maakt zoveel shit mee op straat, dat je zoiets hebt van ja dit is gewoon 

niet meer prettig.” 

 
Deze ME’er is nog steeds werkzaam bij de ME en heeft het, naar eigen zeggen, nog steeds naar zijn zin. De 

ervaringen die hij als politieagent c.q. ME’er meemaakt laten wel hun sporen na zo blijkt. Een negatieve 

associatie met de stad en wat er in de stad gebeurt lijkt niet bij de dragen aan een evenwichtig beeld van 

demonstranten.  

 Ervaringen van de VE-respondenten zijn over het algemeen positiever. Een aantal VE’ers heeft in het 

verleden ook bij de ME gezeten geven ze aan. Echter, de visie van de VE sprak hen meer aan en hun 

ervaringen zijn in die rol anders:  

 

“Mensen zijn daar ook om hun ideologie te uiten en zitten er ook op te wachten om dat te vertellen. En dan is 

de politie toch vaak ook een interessant medium. Het is toch iemand van de overheid die ernaar wil luisteren. 

En vaak is luisteren al voldoende.“ 

“Want we hebben de krakers ook wel als voorbeeld gehad dat het gewoon uiteindelijk wel goed gaat. Dan 

wordt het uiteindelijk wat grimmig en wat gedoe, maar de ME hoeft niet ingezet te worden. Dat is wel een 

overwinning.” 

 

De ervaringen van de VE-respondenten met demonstranten zijn over het algemeen positiever en dragen bij 

aan een positiever beeld van demonstranten.  

 

Het bovenstaande geeft een indruk van de belangrijke factoren die de perceptie en het verschil in perceptie 

tussen ME en VE verklaren. Bij het vormen van een beeld van demonstranten speelt dus mee dat de ME als 

groep optreedt en de VE in koppels. Dit is zoals was verondersteld. Daarnaast komt motivatie naar voren als 

een belangrijke factor die perceptie beïnvloedt. Tenslotte zijn opleiding en ervaring ook belangrijke factoren 

die de perceptie van ME’ers en VE’ers vormen.  

 

Invloed van percepties op interactie 

 

De laatste deelvraag heeft betrekking op de manier waarop de percepties van VE- en ME-respondenten van 

demonstranten en demonstraties de interactie die zij met demonstranten hebben beïnvloedt. De percepties 

van ME’ers en VE’ers van demonstranten en demonstraties en welke factoren daaraan ten grondslag liggen 

zijn hierboven besproken. De invloed van die percepties is voornamelijk terug te zien in het werken vanuit 

de taakstelling en de houding tijdens de interactie met demonstranten. De verwachting was dat de interactie 
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van de ME-respondenten leidt tot toename van wij/zij verhoudingen. De interactie van de VE-respondenten 

werkt de-escalerend.  

 

Werken vanuit taakstelling 

De consequentie van de taakstelling van de ME en de daaruit voortvloeiende percepties is dat er voor de 

ME’er weinig ruimte is om de dialoog aan te gaan met de demonstrant. De recente ontwikkeling van het 

concept Flex-ME vergroot de mogelijkheid voor de ME’er om in contact te treden met demonstranten. In 

theorie zou dit het verloop van een vredige demonstratie ten goede kunnen komen. De houding van de ME’er 

zal dan wel mee moeten veranderen.  

 De consequentie van het werken vanuit de taakstelling van de VE is dat er individuen binnen een 

groep worden onderscheiden en dat actief contact gezocht wordt met deze individuen. Dit ‘in verbinding 

staan’ zal bijdragen aan de legitimiteit van het politieoptreden en bij dreigende escalatie zal het contact een 

ingang bieden om escalatie te voorkomen door middel van dialoog. 
 

Houding tijdens interactie 

Bij de ME bestaat, in tegenstelling tot de VE, desinteresse in demonstranten en wat hun beweegt om de straat 

op te gaan voor protest. Dus hoewel het concept van de Flex-ME in theorie zal zorgen voor een meer 

individuele benadering van demonstranten door ME’ers, lijkt de interesse van de ME’er daar in het geheel 

niet te liggen. De consequentie kan zijn dat de ME’er in zijn interactie met demonstranten zich afstandelijk 

en passief opstelt en vanuit zijn bevoegdheden contact maakt. Wat daar mee bedoeld wordt weet een VE-

respondent treffend uit te leggen: 

 

“Er zijn heel veel politiemensen die alleen maar met hun bevoegdheden contact kunnen maken. Ze geven een 

stopteken, paspoort, rijbewijs, kentekenbewijs, weet ik veel. Maar om in je eentje een praatje te maken met 

iemand die loopt en gewoon te vragen van goh, wat loopt u hier? Ik denk dat je dan veel meer komt te weten 

en ik denk dat heel veel dienders dat niet kunnen.” 

 

Deze interactie vanuit bevoegdheden is vanzelfsprekend aanwezig als de ME’er zijn taak moet uitvoeren en 

zal ook bij de VE’er aanwezig zijn. Het verschil is echter dat de VE’er doorgaans in staat is om ook zijn 

empathische kant te uiten in het contact. Het contact vanuit bevoegdheden is kort waargenomen tijdens de 

anti-Poetin demonstratie. ME’ers op linie geven de demonstranten de opdracht dat ze een paar meter naar 

achter moeten, er moet ruimte gemaakt worden. Het grootste deel van de demonstranten geeft gehoor aan de 

opdracht. Bij een klein groepje roept dit weerstand op. Als even later een vrouw uit dat groepje blijft 

schreeuwen tegen de ME’er weet de ME’er op beheerste toon een geïnteresseerde vraag te stellen met als 

resultaat dat de vrouw kalmeert en de situatie de-escaleert. Dit voorbeeld is aan de ene kant een bevestiging 

dat ME’ers vanuit hun bevoegdheden contact zoeken met demonstranten, dat dit in dit geval weerstand 

oproept en tegelijk wordt zichtbaar dat er ME’ers zijn die ook op een andere manier contact weten te maken 

en daarmee een situatie de-escaleren.   
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Helaas is er naast dit voorbeeld weinig interactie gezien tussen de ME en demonstranten tijdens de drie 

demonstraties. Echter, uit de percepties van de ME-respondent kan wel afgeleid worden dat deze een 

afstandelijke houding inneemt jegens demonstranten. Bovendien wordt de ME bij de demonstraties 

voornamelijk uit het zicht gehouden van demonstranten. De houding van de ME’er tijdens de interactie met 

de demonstrant is daardoor beperkt waargenomen. Dit bevestigt overigens het idee dat er, ondanks de Flex-

ME, weinig ruimte is voor de ME om in contact te treden met de demonstrant. In combinatie met de 

afstandelijke houding draagt dit bij aan een vergroting van het wij tegen zij gevoel dat kan bijdragen aan 

escalatie.  

De houding van verschillende VE’ers is wel geobserveerd. In lijn met de perceptie van de VE’ers 

gaat de VE’er op een open manier het contact aan met individuen in de groep. Daarbij laat hij vooral zijn 

menselijke kant zien. Contact vanuit bevoegdheden is vanzelfsprekend ook geobserveerd als de VE haar taak 

uitvoert. Echter, de oprechte interesse in demonstranten is opvallend. Illustratief voor de manier waarop de 

VE interactie met demonstranten aangaat is onderstaand citaat:  

 

“En wat interessant is, is me te verdiepen in die groep en te vragen wat ze dan vinden en hun achtergronden 

te leren kennen. Dat bindt overigens als heel snel, van waarom gaat u demonstreren, vertelt u eens. Dat 

vinden mensen altijd leuk.” 

 

De verschillen in perceptie tussen ME en VE zijn zoals verondersteld van invloed op de interactie met 

demonstranten. Daarbij is ondersteunend bewijs gevonden om aan te nemen dat de manier van interactie van 

de ME de afstand tussen politie en demonstrant vergroot en daarmee het wij tegen zij gevoel vergroot. Voor 

het verloop van de demonstratie kan dit negatieve consequenties hebben. Tijdens deze studie zijn deze echter 

niet waargenomen.  De manier waarop de VE contact zoekt wijkt daarvan af en lijkt juist bij te dragen aan 

het voorkomen van onrust en eventuele escalatie.  
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HOOFDSTUK 4.  CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

 

In dit hoofdstuk beschrijf ik de belangrijkste resultaten van deze studie om een antwoord te kunnen geven op 

de vraag welke percepties ME’ers en VE’ers hebben van demonstranten en demonstraties en hoe dat hun 

interactie met demonstranten beïnvloedt. En in hoeverre dit antwoord overeenkomt met de 

vooronderstellingen. De resultaten verbind ik aan de bestaande literatuur, gevolgd door de relevantie van de 

onderzoeksresultaten voor de literatuur, de politieorganisatie en specifiek voor het begeleiden van 

demonstraties. Tenslotte bespreek ik de beperkingen van dit onderzoek en suggesties voor toekomstig 

onderzoek. 

Hoewel de respondenten van de ME en de VE demonstraties zien als een inherent onderdeel van 

onze samenleving en het recht op vrijheid van meningsuiting respecteren, zien zij groepen demonstranten 

verschillend. Wat vooral opvalt is dat de ruime meerderheid respondenten van de ME het deelnemen aan een 

demonstratie beschouwt als iets dat afwijkt van wat zij zien als normaal. Alle VE-respondenten zien 

deelnemen aan een demonstratie als een uiting van maatschappelijke betrokkenheid, iets dat te waarderen 

valt. Daarnaast zien respondenten van de ME potentieel gevaar in mensenmassa’s en daarom menen zij dat 

het noodzakelijk is dat de ME aanwezig is. De VE ziet weliswaar dat er altijd wel amokmakers zijn maar dat 

contact maken mogelijk is en de massa an sich niet een bedreiging is. Bovendien ziet de VE de aanwezigheid 

van de politie, voornamelijk ME, als negatieve invloed op het verloop van de demonstratie omdat een 

massale aanwezigheid van de politie bedreigend overkomt op de demonstrant. De ME-respondenten menen 

juist dat de aanwezigheid van de ME respect afdwingt. Tenslotte ervaart de ME-respondent de mensenmassa 

bij toenemende dreiging in zijn geheel als een bedreiging. Deze homogene perceptie van de massa bij 

toenemende dreiging verschilt van de perceptie van de VE-respondenten, die onderscheid blijven opmerken 

in massa.  

 De voornaamste factoren die de percepties van de respondenten beïnvloeden lijken taakstelling en 

motivatie te zijn. De taakstelling van de ME om als groep op te treden en zich als eenheid te manifesteren 

maakt dat de ME ook tegen een andere groep optreedt en deze ook als (homogene) groep ervaart. Ook hier 

zit een groot verschil met de VE. De VE opereert in tweetallen en benadert individuen uit een mensenmassa 

en ervaart de massa daardoor veel meer als heterogeen. Daarnaast blijkt dat voornamelijk actie en spannende 

ervaringen de ME-respondent motiveren. Hij laat daarbij weinig interesse zien in de achtergronden en 

motivatie van demonstranten. Deze hang naar actie maakt dat ME’ers de mensenmassa eerder als vijandig 

ervaren en het stimuleert een perceptie van wij tegen zij. Bovendien zit er tegenstrijdigheid in de motivatie 

van de ME’er en het overkoepelende doel van de politie: een vreedzaam en ordelijk verloop van de 

demonstratie. De motivatie van de VE’er is het op een veilige manier faciliteren van vrijheid van 

meningsuiting. De VE’er toont interesse in achtergronden en motivatie van demonstranten. Dit sluit naadloos 

aan bij het doel van de politie.  

Hier is het belangrijk om op te merken dat ik niet de suggestie wil wekken dat de ME’er actief op 

zoek gaat naar escalatie. De actiegedreven motivatie lijkt echter wel invloed te hebben op de houding van de 

ME’er tijdens interactie met de demonstrant: een passieve en afstandelijke houding. Contact met de 
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demonstrant gebeurt alleen als het noodzakelijk is, vanuit bevoegdheden. Hoewel met de komst van de Flex-

ME de ME meer ruimte krijgt om contact te zoeken met de demonstrant lijkt de interesse van de ME-

respondent daar niet te liggen.   

De grote verschillen tussen de VE en ME zijn opvallend. Het geeft de politie Amsterdam twee 

gezichten tijdens openbare orde optredens. De VE, contactgericht en faciliterend; de ME, afstandelijk en 

passief. De aanwezigheid van de VE leidt minder snel tot escalatie en kan dreiging wegnemen. De 

aanwezigheid van de ME draagt juist bij aan de ervaren dreiging en de wij/zij verhouding. Deze bevindingen 

komen overeen met de veronderstellingen. Echter, er is meer gevonden dan was verondersteld. Zo was de rol 

van de factor ‘motivatie’ op de perceptie en uiteindelijk de interactie,  niet voorzien. Er zit inderdaad verschil 

tussen de perceptie van de ME en VE. Waar de percepties van de ME-respondent de bestaande literatuur 

bevestigt lijkt de VE-respondent dit te ontkrachten. Deze koppeling met de literatuur volgt hierna. 

 
 

Koppeling literatuur 

Zoals reeds beschreven in het theoretisch kader blijkt uit Brits onderzoek van Drury, Stott and Farsides 

(2003) naar hoe politieagenten massa's mensen percipiëren dat politieagenten een machtige minderheid van 

agitators zien en een kritiekloze meerderheid die door de agitators wordt beïnvloed. Deze dichotomie zien 

we ook terug in de resultaten van dit onderzoek bij de ME-respondenten. Echter, de percepties van VE-

respondenten lijken dit onderzoek te ontkrachten. Mogelijke verklaring daarvoor is dat een eenheid als de VE 

in bovengenoemde studie ook niet onderzocht is.  

Dat de ME-respondenten aangeven hun eigen aanwezigheid als noodzakelijk te zien sluit aan bij 

hetzelfde onderzoek van  Drury, Stott & Farsides (2003). Daaruit volgt de conclusie dat in sommige gevallen 

politietactieken bijdragen aan verdere escalatie van een groepsevenement. In dat specifieke onderzoek werd 

de conclusie niet door de politieagenten/respondenten ondersteund. Zij zien niet dat hun eigen gedragingen 

verantwoordelijk zijn voor de escalatie van groepsevenementen. Deze studie laat ook zien dat de ME-

respondenten het idee verwerpen dat hun gedragingen negatieve invloed hebben op het verloop van de 

demonstratie. Wat deze studie toevoegt is de perceptie van de VE-respondent. Zij zien dat de gedragingen 

van de politie wel degelijk negatieve invloed hebben op het verloop van een demonstratie.  

 De perceptie van de ME-respondent dat demonstranten afwijkend van normaal zijn, potentieel 

gevaarlijk en homogeen wanneer de dreiging toeneemt sluit aan bij het onderzoek van Stott & Reicher 

(1998). De bevindingen van dit onderzoek laten zien dat agenten de grote groep mensen ervaren als 

deelnemers aan een antisociale minderheid. De grote groep wordt gezien als potentieel gevaarlijk en wanneer 

er daadwerkelijk ongeregeldheden plaatsvinden wordt iedereen van de groep als een even groot gevaar 

gezien. De VE-respondenten laten een ander beeld zien waaruit blijkt dat binnen de politie (Amsterdam) ook 

diversiteit zit in percepties van demonstranten. Daarmee wordt duidelijk dat de politie, net als de 

mensenmassa, niet homogeen is en voorzichtigheid geboden is bij het generaliseren van 

onderzoeksresultaten op de gehele politie-eenheid.  

Ook de bevindingen van Willems (1988) sluiten aan bij de bevindingen van deze studie voor wat 

betreft de percepties van de ME. Willems meent dat politieagenten over het algemeen weinig kennis hebben 
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van de motieven van demonstranten om te participeren en zien ze zowel  ‘goede’ demonstranten (vredig, 

doelgericht, geloofwaardig), als ‘slechte’ demonstranten (hooligans, destructief en verkeerd geïnformeerd) 

(Waddington, 1994). Dit onderscheid tussen ‘goede’ en ‘slechte’ demonstranten zien we ook terug in de 

analyses van de data van deze studie net als de beperkte kennis van de achtergronden van de demonstranten. 

Daarbij is het weer van belang onderscheid te maken tussen ME en VE. Waar de ME weinig interesse heeft 

in achtergronden van demonstranten en slechts beperkt informatie krijgt over die achtergronden, is de VE 

goed op de hoogte van de motieven van de demonstranten.  

De voornaamste factoren die de percepties van VE- en ME-respondenten beïnvloeden zijn 

taakstellingen en motivatie, zo blijkt uit de analyse van dit onderzoek. De taakstelling van de ME zorgt 

ervoor dat zij zich als groep manifesteren en zodoende ook tegen een groep optreden, dit werkt een 

homogene perceptie van demonstranten in de hand. En een confrontatie met een outgroup (demonstranten) 

zorgt zodoende voor het toenemen van wij/zij verhoudingen. Onderzoek van Stott & Reicher (1998) liet al 

zien dat tijdens politieoptredens weinig rekening met individuen binnen de groep wordt gehouden. De groep 

wordt zodoende behandeld als een homogene groep. Er wordt verder beargumenteerd dat juist deze 

behandeling leidt tot een grotere kans op escalatie.  

Voor wat betreft de ME lijken de resultaten van het onderzoek van Stott & Reicher overeen te 

komen. Het kenmerk is inderdaad dat zij als groep optreedt tegen een groep waarbij er weinig ruimte is voor 

het herkennen van heterogeniteit. Echter, de VE werkt in koppels en benadert individuen binnen een groep 

waardoor een meer heterogene perceptie van demonstranten bestaat. Over het geheel genomen houdt de 

politie met haar optreden dus wel degelijk rekening met individuen binnen een groep. Dat dit afwijkt van de 

resultaten van Stott & Reicher is niet verbazingwekkend. Een equivalent van de VE kwam niet voor in het 

onderzoek van Stott & Reicher.  

Een andere belangrijke factor om te benoemen is de actiegedreven motivatie van de ME-respondent. 

Deze is tegenstrijdig aan het overkoepelende doel van de politie: een ordelijk en vreedzaam verloop van de 

demonstratie. Opvallend genoeg komt deze paradox naar mijn weten nergens terug in de literatuur. Echter, 

dit inzicht is van groot belang in het begrijpen van de context van de mensenmassa vanuit de gedachte van 

ESIM, te meer omdat de politie als geen ander de macht heeft om een heterogene mensenmassa te laten 

veranderen in een homogene, vastberaden massa met als doel verzet, wraak en burgerlijke 

ongehoorzaamheid (Postmes, 2013).  

In breder perspectief bekeken sluiten de bevindingen van deze studie aan bij de bevindingen van 

Della Porta (2006). Zij meent dat politie demonstraties niet ziet als een politiek onderwerp maar als een 

openbare orde probleem en daarom slaat mogelijk het negotiated management model niet helemaal aan 

binnen de politiecultuur. Dit onderzoek laat zien dat de ME-respondent de begeleiding van demonstraties 

inderdaad beschouwt als een openbare orde probleem en niet zozeer interesse heeft in de politieke agenda 

van de demonstranten. De VE richt zich juist op de politieke agenda van de demonstranten en sluit zeer goed 

aan bij het negotiated management model. In die zin lijkt een ontwikkeling plaats te vinden waarbij het 

contact en de onderhandeling met de demonstrant een centrale rol inneemt. De dominante cultuur binnen de 

politie lijkt nog steeds de ME-cultuur te zijn. De visie van de VE wordt daarom niet altijd ondersteund. Dit 
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vertraagt de verdere ontwikkeling van de negotiated management methode binnen de politie. 

 

 

Relevantie onderzoeksresultaten 

De resultaten van deze studie vormen een aanvulling op de bestaande literatuur door de percepties en 

interactie van politieagenten centraal te stellen. Door deze politielens bekeken ondersteunen de resultaten de 

werking van ESIM als een dynamisch proces tussen groepen en geven zij inzicht in de ervaringen van 

politieagenten in de frontlinie tijdens demonstraties. Het wordt duidelijk dat er grote verschillen bestaan 

tussen de percepties van politieagenten van verschillende eenheden in de frontlinie. Deze verschillen maken 

duidelijk dat ook de samenstelling van de politie als ingroup heterogeen is. Dat maakt het onderzoeken van 

de invloed van politieagenten op demonstranten complexer aangezien er verschillende individuen met 

verschillende percepties en gedragingen zijn. Daarnaast wordt duidelijk dat de motivatie van de ME’er 

voortkomt uit een hang naar actie. Deze motivatie is strijdig met het overkoepelende doel van de politie: een 

vredig en ordelijk verloop van een demonstratie.  Deze paradox is in de literatuur niet terug te vinden maar is 

van wezenlijk belang omdat dit de wij/zij verhouding tussen politie en demonstrant lijkt te vergroten. 

 Maatschappelijk zijn de resultaten van deze studie ook relevant. Deze resultaten bieden de 

politieorganisatie inzicht in het functioneren van de ME en VE bij openbare ordehandhaving. Het inzicht in 

het belang van een eenheid als de VE tijdens demonstraties leidt mogelijk tot een aanpassing van het beleid 

binnen de politieorganisatie. Dat een eenheid als de VE de wij/zij verhoudingen en daarmee de kans op 

escalatie verkleint is een inzicht waar ook andere politie-eenheden van kunnen leren en uiteindelijk zal dit de 

vreedzame en ordelijke begeleiding van demonstraties ten goede komen. 

 

 

Beperkingen onderzoek 

Het generaliseren van de resultaten op basis van deze studie is moeilijk op basis van 26 interviews en vier 

observaties. Toch is het onderzoeksdesign robuust door de combinatie van observaties van drie demonstraties 

met verschillende dreigingniveaus en voor- en na-interviews met ME’ers en VE’ers. Dit komt de 

betrouwbaarheid en validiteit van de data ten goede. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat geen van de 

demonstraties uit de hand is gelopen (ondanks de dreiging) en zodoende hebben de verschillende 

dreigingniveaus geen verschillen in interactie opgeleverd. Het design blijft echter overeind ondanks dat de 

werkelijkheid niet altijd te voorspellen is. 

 Er is geprobeerd om de interpretatie van de data zo objectief mogelijk uit te voeren. Met deze studie 

meen ik een overstijgende analyse te hebben gemaakt met een gestructureerd, sterk onderzoeksdesign en een 

open blik waardoor mijn eigen ervaringen bijdragen aan een beter inzicht in groepsgedrag bezien vanuit het 

politieperspectief. 
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Toekomstig onderzoek 

De resultaten van deze studie bieden aanknopingspunten voor verder onderzoek. De geobserveerde interactie 

tijdens de drie demonstraties was altijd in een situatie waar de sfeer rustig en ontspannen was ondanks de 

ingeschatte dreiging. Het gedrag van de ME- en VE-respondenten in werkelijke dreigende situaties is dus 

niet geobserveerd. Het is daarom aan te bevelen om in nader onderzoek meer observaties uit te voeren 

waarmee de kans groter wordt dat er een situatie ontstaat waar de dreiging wel toeneemt en dit mogelijk 

invloed heeft op de interactie tussen politie en demonstranten. Deze studie heeft zich gericht op Amsterdam. 

Het zou interessant zijn om te kijken welke resultaten dezelfde studie zou hebben in andere politie-eenheden 

in binnen- maar zeker ook in buitenland.   
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BIJLAGE 1 

 

Hoofdconcepten dataverzameling 
Uit de hoofdvraag en deelvragen komen drie concepten naar voren die enige verduidelijking nodig hebben. 

Deze concepten zijn: identiteit, perceptie en sociale interactie. Deze concepten worden hieronder uitgewerkt 

en vormen de basis voor de topiclijst van de interviews en het observatieschema.  

 

Identiteit 

In dit geval ligt de focus op de sociale identiteit als politieagent en specifiek VE’er ME’er. Tijdens de 

interviews is naar de mate van identificatie van de geïnterviewde met de ME of VE gevraagd. Er wordt 

ingegaan op verbondenheid met collega’s, trots op de functie en de overeenkomsten met collega’s. Deze drie 

onderwerpen geven een indicatie van hoe sterk de geïnterviewde zich identificeert met zijn sociale rol als 

VE’er of ME’er. De mate van identificatie is belangrijk omdat deze een voorspeller kan zijn voor het 

ontstaan en de sterkte van collectieve identiteit. De literatuur laat zien dat collectieve identiteit wordt 

versterkt wanneer er sprake is van een duidelijk aanwezige outgroup (demonstranten in dit geval).  

 

Perceptie 

Sociale perceptie betreft het waarnemen en interpreteren van gedrag, processen of relatievormen die men in 

de sociale situatie kan tegenkomen. Hieronder valt ook het beeldvormingsproces en het vormen van een 

mening over een ander persoon of groepen personen. Door te vragen naar ervaringen met demonstranten, 

opleiding en instructies wordt geprobeerd inzicht te krijgen in hoe percepties van agenten van demonstranten 

zich ontwikkelen en welke factoren daaraan ten grondslag liggen. Middels interviews voorafgaand aan de 

demonstratie en achteraf zijn deze percepties van de VE’er en ME’er achterhaald. 

 

Interactie 

Met interactie wordt in dit geval sociale interactie bedoeld. Sociale interactie is de wijze waarop mensen en 

groepen zich ten opzichte van elkaar en in reactie op elkaar gedragen. De inter- en intragroepsinteractie zijn 

met name interessant voor deze studie. Met andere woorden, de focus ligt op de manier waarop ME en VE 

zich onderling gedragen en de manier waarop zij zich gedragen tijdens interactie met demonstranten. Door 

middel van observatie is  informatie verkregen over deze twee vormen van interactie. Er is gekeken naar 

interactie van de ME en VE onderling (bijvoorbeeld: op welke toon spreken ze, waarover spreken ze, in 

hoeverre is hun aandacht gericht op de demonstranten en welke lichaamshouding nemen ze aan. (bijv. 

zittend, staand, alerte blik of ongeïnteresseerd). In het observatieschema is dit verder geconcretiseerd. Ook is 

de interactie tussen de politie en demonstranten geobserveerd. Mengen de agenten zich tussen de 

demonstranten of houden ze afstand? Wordt er gesproken met demonstranten en op welke toon wordt 

gesproken, waarover wordt gesproken? Ook dit is verder uitgewerkt in het observatieschema.  

 De geobserveerde sociale interactie is met behulp van de data verkregen uit de interviews, gekoppeld 
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aan de perceptie van de ME’er en VE’er. Op deze manier is geprobeerd om te achterhalen hoe het beeld dat 

de politieagenten van demonstranten hebben invloed heeft op hun gedrag tijdens de demonstratie. 

 

Verbinding van de concepten 

Tijdens een demonstratie spelen de concepten allemaal een rol. Daarbij ontstaat er een wisselwerking tussen 

interactie en perceptie en identiteit. De drie concepten zijn zodoende met elkaar verbonden en beïnvloeden 

elkaar. Middels observatie zal de interactie tussen agenten onderling en de interactie tussen de agenten en 

demonstranten bestudeerd worden. De perceptie die de agenten hebben tijdens de demonstratie en hoe deze 

gedurende de demonstratie ontwikkelt staat centraal in de interviews met de agent (ME en VE) voor en na de 

demonstratie. 
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BIJLAGE 2 

 

 
  

OBSERVATIESCHEMA
observator:
demonstratie:
datum:
tijd:
locatieomschrijving:
weersomstandigheden:

Aantal observaties Wijze van communicatie Inschatting Uitleg
Politie-inzet  
ME/VE (in zichtveld demonstranten en daarbuiten) of anders (leg uit)
Aantal
Uniform
Tactiek (bv individuele of collectieve inzet)
Gedrag agenten (eigen invulling tactiek)
Middelen
Wijziging ME/VE/anders (wanneer, waar, hoe)
Wijziging aantal  
Wijziging uniform
Wijziging gedrag
Wijziging middelen
Wijziging tactiek

Intragroepscommunicatie- en gedrag politie
Discussie politie-inzet
Gedrag demonstranten (bad or good protesters?)
Beheersbaarheid demonstratie (tactisch)
Problematiek demonstratie (strategisch, bv politiek gevoelig onderwerp)
Sfeer demonstratie
Wijziging sfeer demonstratie (waardoor?)
Issue demonstratie (identificatie)

Attitude politie
Houding agenten tov demonstranten
positionering agenten

Interactie politie-demonstranten
Sprake van communicatie?
Van wie gaat communicatie uit?
Waar gaat communicatie over?
Houding politie
Houding demonstranten
geirriteerd
opgefokt (stemverheffing)
instructies geven
vorderen
terugtrekken VE

Opzet en inzet demonstratie
Inschatting aantal demonstranten (volgens politie en jou zelf)
Tactieken
Middelen (bv spanddoeken, sit in)
Aantal demonstranten, eigen inschatting

Intragroepscommunicatie en gedrag demonstranten
onderling
rustig praten met elkaar /neutraal (demonstranten onderling)
Gesprekken over de politie aanwezigheid
Gesprekken over het demonstratie onderwerp
heterogene massa
homogene massa
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BIJLAGE 3 

Introductie 
 

Dank je voor het beschikbaar zijn voor dit interview. Het betreft een interview dat gaat over demonstraties. 

Jouw ervaringen met demonstranten, je beeld van demonstranten en hoe je met demonstranten contact hebt 

en waar dat contact uit bestaat. Ik heb een aantal thema's die ik wil bespreken maar het zeker niet de 

bedoeling dat ik vragen stel en jij antwoord geeft, het zou mooi zijn als we gewoon een gesprek kunnen 

voeren over dit onderwerp. Daarbij kun je over iets beginnen dat in jouw ogen relevant is of om te delen. 

Vertel dus wat jij interessant vindt met betrekking tot dit onderwerp. Ik zal er op inhaken waar ik kan en af 

en toe het gesprek weer in een bepaalde richting sturen of een ander onderwerp aansnijden. Het staat je 

uiteraard vrij om op vragen niet te antwoorden.  Het gehele interview wordt geanonimiseerd. Het valt dus op 

geen enkele manier naar jou te herleiden.  

 

Ik zal wat meer over mezelf vertellen dan heb je ook een beeld van met wie je te maken hebt….. 

 

Kun je kort eens iets over jezelf vertellen? Functie? Jaren ervaring?  

 

Ervaring 

Hoe lang ben je al ME / VE er? 

Hoe vind je het? Positief / negatief? 

Hoe vaak heb je een inzet? 

Hoe is de sfeer op jouw groep?  

Heb je het daar naar je zin? 

Welke verantwoordelijk heb je als ME er?  

Wat maakt in jouw ogen een goede ME'er? Karakter, voorkomen, taak, verantwoordelijkheid etc. 

 

Opleiding 

Hoe zag jouw opleiding tot ME’er / VE’er eruit? 

Hoe lang duurde die opleiding in totaal? En hoe onderhoud je jouw vaardigheden? 

Hoe intensief is zo’n opleiding? 

Hoe spannend? 

Je hebt daar ook geoefend met tegenspel. Hoe vond je dat? 

Ben je zelf ook tegenspeler geweest? Hoe was dat?  

Geven de instructeurs je ook nog een beeld mee van de demonstranten? Welk? 

Wat is de belangrijkste les die je tijdens de opleiding hebt geleerd? 
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Identiteit 

Hoe vind je het om bij de ME-groep te horen? 

Hoe belangrijk is de ME voor jou in vergelijking tot je andere werkzaamheden bij de politie? 

Heb je overeenkomsten met andere collega’s van de ME / VE? 

Wat vind je ervan om bij de ME te zitten? 

Voel je je verbonden met collega’s van de ME? Hoe dan? 

 

Perceptie 

Heb je zelf wel eens deelgenomen aan een demonstratie? Hoe was dat? Waarom nooit? 

Zou je ooit zelf meedoen aan een demonstratie?Waarom wel/niet? 

Hoe vaak heb je demonstraties begeleid als ME er? Heb je een voorbeeld, casus? 

Welke instructie heb je toen gekregen? Wat vond je van die instructie? Was dat nodig? Is dat goed ingeschat 

denk je? Hoeveel ruimte heb je nog om daarbinnen naar eigen inzicht te handelen? 

Hoe heb je de demonstranten toen ervaren? (dreiging) 

Maak je dan ook een praatje met de demonstranten? Hoe doe je dat dan? 

Heb je daar een voorbeeld van? Hoe gedroegen de demonstranten zich? 

Hoe denk je dat demonstranten jou ervaren op zo’n moment? Heb je daar een voorbeeld van? 

En als het misgaat? Wat gebeurt er dan? Kun je aangeven waardoor het uit de hand liep? 

Had je verwacht dat het uit de hand liep? Hoe heb jij dat ervaren?  Wat heb je toen gedaan? 

Hoe gedroegen de demonstranten zich toen? Hoe ervaarde jij dat toen? Ervaarde je de demonstranten (toen 

wel) als een bedreiging? 

En hoe kijk je daar op terug? Is de demonstratie goed gemanaged? Wat had er beter gekund?  

Denk je dat er verschil zit in demonstranten?  

In hoeverre heeft dat je beeld van demonstranten beïnvloed, denk je? 


