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het niet minder verontrustend. Hoog tijd 
voor een reconstructie en een analyse: over 
angstpolitiek en de burger als angsthaas. En 
over hoe die twee elkaar gegijzeld houden. 

Nabijheid
Opvallend is de enorme discrepantie tus-
sen de aanbevelingen van het rapport en 
het tot op heden gevoerde beleid van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie. Zo stelt 
de Raad voor het Openbaar Bestuur in zijn 
conclusie onder meer dat het simpelweg 
verkondigen van harde maatregelen en het 
blijven tamboereren op onveiligheid het ge-
voel van veiligheid niet vergroten. Ook op-
merkelijk is de aanbeveling dat de overheid 
initiatieven op lokaal en wijkniveau om de 
veiligheid te verbeteren, moet stimuleren. 
Veiligheid is nabijheid, stelt men, en dat be-
tekent volgens de raad dat de structuur van 
de politie eerder gelokaliseerd dan gecen-
traliseerd moet worden. Voorts spoort men 
de minister aan een brede maatschappelijke 
discussie te entameren over de verantwoor-
delijkheidsverdeling tussen burger en over-
heid aangaande veiligheidskwesties. 
Minister Opstelten heeft het tachtig pa-
gina’s tellende advies destijds in ontvangst 
genomen, bedankte de raad vriendelijk voor 
de inspanning en ging over tot de orde van 
de dag. Wat zoveel betekent dat hij verder 
gaat met een beleid dat haaks staat op de 
analyses en aanbevelingen van de raad. De 
nationale politie komt eraan, gemeenten 
krijgen juist minder middelen en bevoegd-
heden om hun veiligheidsbeleid vorm te 
geven en het gehamer op onveiligheid en 
criminaliteit gaat onverminderd voort. En in 
zijn dankwoord wees de minister de aanbe-
veling voor een maatschappelijke discussie 
meteen al van de hand. 

Façade
Hoe valt dit te rijmen? Zitten de samen-
stellers van het rapport er faliekant naast? 
Er is geen enkele aanleiding om zoiets te 
veronderstellen. Dat blijkt al uit het feit dat 
de analyses en conclusies van het rapport 
inhoudelijk niet of nauwelijks bekritiseerd 
worden. Die staan zogezegd als een huis, 
maar het is een huis dat niet in het bouw-
plan van deze regering past. Dat heeft veel 
te maken met de politieke realiteit van het 
moment, een realiteit waarvan het nieuw 
gevormde ministerie van Veiligheid en 

Justitie de façade bij uitstek is. Een façade 
opgetrokken uit het tanende vertrouwen in 
de rechtsstaat. Alleen dit gegeven al maakt 
duidelijk waarom Veiligheid en vertrouwen 
bij een ministerie als Veiligheid en Justitie in 
ongenade valt, in ongenade moest vallen. 
In meer dan één opzicht zijn de uit-
gangspunten van de raad en die van de 
crimefighters Ivo Opstelten en Fred Tee-
ven onverenigbaar. Dat begint al bij de 
veelbekritiseerde samenvoeging van de 
beleidsterreinen veiligheid en justitie, een 
van de antwoorden van het kabinet-Rutte 
op de veelbezongen gezagscrisis tussen 
burger en overheid. Het wantrouwen van 
de burger in het functioneren van de de-
mocratische rechtsstaat en zijn instellingen, 
en de roep om meer daadkracht, zijn direct 
verantwoordelijk voor het onderbrengen 
van Justitie bij Veiligheid. Dat is immers 
de suggestie die van de benaming van het 
nieuwe departement uitgaat: uitvoering 
van veiligheidsbeleid is richtinggevend, de 
rechterlijke macht moet hieraan dienstbaar 
zijn. De indruk dat men hiermee de rechts-
staat ondergeschikt maakt aan veiligheids-
kwesties wordt meestal luchthartig terzijde 
geschoven. 

Hellend vlak
Het is de vraag in hoeverre de Raad voor 
het Openbaar Bestuur hierop heeft willen 
preluderen, maar de ondertitel van het ad-
vies, Kernen van een democratische rechtsstaat, 
lijkt een vingerwijzing. Een vingerwijzing 
naar het gevaar dat het rechtswezen een 
instrument wordt voor de veiligheidsinrich-
ting van de samenleving. Een situatie die 
we vooral van totalitaire systemen kennen, 
of in het uitzonderlijke geval van een nood-
toestand. Opstelten is zich bewust van dit 
spanningsveld, want zijn dankwoord naar 
de raad stond goeddeels in het teken van 
deze kwestie. Hij onderkende de kritiek, 
om vervolgens te stellen dat de rechtsstaat 
niet alleen een verheven concept is waaraan 
we te pas en soms te onpas (!) het hande-
len en de wetten van de overheid kunnen 
toetsen, maar dat het vooral iets praktisch 
is. Het typisch Rotterdamse adagium ‘niet 
lullen maar poetsen’ schijnt maatgevend. 
Dat geeft te denken, want daarmee lijkt 
Opstelten wel degelijk de rechtshandhaving 
voorrang te geven boven de ‘verheven’ idee 
van de scheiding der machten. En daarmee 

Veiligheid en vertrouwen. Zo heet 
het rapport dat de minister 
van Veiligheid en Justitie 

Ivo Opstelten begin dit jaar in ontvangst 
nam. Een even opzienbarende als goed 
doorwrochte analyse van de Raad voor het 
Openbaar Bestuur. Maar het advies dreigt 
nagenoeg onopgemerkt in een la van het 
departement te verdwijnen. Dat is minder 
opzienbarend dan het lijkt, maar dat maakt tekst   HANS SCHNITZLER
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Angstpolitiek en de burger als  angsthaas
 T W e e  K a N T e N  V a N  D e Z e L F D e  M e D a I L L e

Een half jaar spierballerij van het justitiële duo Opstelten/Teeven heeft een opeenstapeling 
van intimiderende wetsvoorstellen en andere repressiemaatregelen opgeleverd. Is dit de 
afkoopsom die de huidige coalitie aan gedoogpartner PVV moet betalen? Wil men zo het 
sentiment bevredigen van de verontruste burger? Waarom miskent men zo hardnekkig de 
harde feiten inzake veiligheid? De lessen van Foucault geven uitsluitsel.

Edvard Munch, Evening on Karl Johan, 1892. Olie op canvas, 84.5 x 121 cm
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beschuldiging dat het ministerie van Veilig-
heid en Justitie angstpolitiek bedrijft, heeft 
de Raad voor het Openbaar Bestuur zich 
politiek buitenspel gezet. Angst is immers 
een slechte raadgever, en de boodschap van 
de raad aan Opstelten is dan ook een onwel-
gevallige boodschap. Daar komt bij dat de 
samenstellers van Veiligheid en vertrouwen het 
hedendaagse (repressieve) beleidsaxioma ter 
discussie stellen. Men roeit tegen de stroom 
van de politieke tijdgeest in, een tijdgeest 
waarin angst hét mobiliserende principe is, 
en daarmee valt men hopeloos uit de toon. 
En wat uit de toon valt, wordt niet gehoord 
of als een valse noot terzijde geschoven. 

Angstpolitiek
Maar die tijdgeest van angst werkt ook van 
onderop, de politiek wordt er in toene-
mende mate door gegijzeld. Incidenten die 
het gevoel van onbehagen bij de bevolking 
vergroten (ontsnapte tbs’er, vastgebonden 
gehandicapte), leiden meer dan eens tot 
spoeddebatten. In dit verband spreekt 
men ook wel van incidentenpolitiek. Ieder 
voorval wordt breed uitgesponnen en is een 
bevestiging van de publieke opinie dat het 
gevaar overal loert. Ook de media dragen 
in de uitvergroting van incidenten hun 
steentje bij, zoals recentelijk weer bleek toen 
het NOS Achtuurjournaal opende met de 
‘verdwijning’ van twee scholieren in Parijs. 
Het kattenkwaad werd breed uitgemeten en 
de vraag hoe scholen een dergelijk gevaar in 
de toekomst konden vermijden, was goed 
voor een item van minstens vijf minuten. Al 
met al krijgt het geloof in onveiligheid het 
karakter van een self-fulfilling prophecy die 
zowel regeerders, geregeerden als de media 
in zijn greep houdt.
Angstpolitiek dus. Een belangrijk gevolg 
van deze vorm van machtsuitoefening is 
dat burgers zich onveiliger voelen dan ze in 
werkelijkheid zijn. In de criminologie noemt 
men dit de veiligheidskloof. Het is de kloof 
tussen misdaadcijfers en misdaadbeleving, 
tussen feit en fictie, tussen objectieve en 
subjectieve veiligheid. In de Nederlandse 
context betekent het dat misdaadcijfers 

begeeft hij zich op een hellend vlak. 
Dit alles maakt duidelijk dat het advies van 
de raad – dat een teveel aan daadkracht 
juist ter discussie stelt en tussen de regels 
door waarschuwt voor uitholling van de 
rechtsstaat – onder een ongelukkig gestern-
te tot stand is gekomen en dus niet in goede 
aarde valt. Maar dit is slechts een deel van 
het verhaal, want ook in andere opzichten 
staan raad en departement diametraal 
tegenover elkaar. 

Flink taalgebruik
Het is natuurlijk van alle tijden dat beleids-
adviezen in de wind worden geslagen. Ze-
ker wanneer die adviezen haaks staan op de 
bestaande beleidslijn. Maar ook in bredere 
kring heeft het rapport amper weerklank 
gevonden. Zowel in de media als in de po-
litieke arena, maar eveneens in het publieke 
debat is er slechts in de marge aandacht 
aan besteed. En dat terwijl het onderwerp 
veiligheid toch een van de voornaamste 
preoccupaties van de huidige samenleving 
is. Dat is op z’n minst eigenaardig. Sprak 
de raad in raadsels? Allerminst. Ontbrak 
het de aanbevelingen aan realiteitszin? 
Allesbehalve. Was het te wetenschappelijk? 
Geenszins. Nee, hier speelt iets anders en 
het rapport geeft er zelf antwoord op door 
Jan Terpstra, hoogleraar criminologie aan 
de Radboud Universiteit, te citeren: ‘Angst 
is een voedingsbodem geworden om vei-
ligheidskwesties te politiseren. Bestuurders 
en politici proberen hun verloren gezag 
terug te winnen met een retoriek van harde 
maatregelen en daadkracht.’ 
Deze zin is veelbetekenend. Het rapport 
gaat er verder niet op in, maar borduurt wel 
op deze veronderstelling voort. In feite is 
het de verborgen premisse waarop men het 
advies gebouwd heeft. De auteurs suggere-
ren dat politiek eerst en vooral angstpolitiek 
is geworden; een vorm van machtsuitoe-
fening die de maatschappelijke gevoelens 
van bedreiging en onveiligheid cultiveert 
met zero tolerance en flink taalgebruik. 
Een discours dat de bange vermoedens 
van burgers bevestigt. Met de impliciete 

het zo dat individualisering en desintegratie 
van sociale verbanden de burger meer en 
meer op zichzelf hebben teruggeworpen. 
Het gebrek aan houvast in de door rampen 
en gevaren bedreigde global village (immi-
gratie, klimaatverandering, financieel-eco-
nomische crisis) maakt de dolende en naar 
zijn identiteit zoekende mens onzeker. En 
net als de dolende ridder Don Quichot ziet 
hij het gevaar van alle kanten naderen. 
Maar toch vindt angst, en de hiermee 
samenhangende kloof tussen subjectieve 
en objectieve veiligheid, zijn grond in een 
machtsvorm die ouder is dan de processen 
van individualisering en mondialisering. De 
geologische onderlaag voor die machtsvorm, 
waar angstpolitiek de belangrijkste manifes-
tatie van is, is door de Franse filosoof Michel 
Foucault blootgelegd met het begrip biomacht 
of biopolitiek. Daarin ligt het antwoord op 
de vraag waarom men toch zo tamboereert 
op onveiligheid, terwijl het helemaal niet 
onveiliger wordt. Een korte verkenning van 
dit begrip zal dat duidelijk maken.

Bevolkingspolitiek
De oorsprong van biopolitiek kan niet los 
worden gezien van industrialisatie en de 

opkomst van een markteconomie op kapita-
listische leest geschoeid. De vraag naar opti-
malisatie van arbeidskracht werd essentieel. 
Waar machthebbers in de Middeleeuwen en 
vroegmoderne tijd hun macht vooral via de 
dood effectueerden (denk bijvoorbeeld aan 
het schavot), kwamen allengs het biologi-
sche bestaan en de socialisatie van de mens 
(gevangeniswezen, tuchthuizen) in het 
centrum van de politieke belangstelling te 
staan. Foucault laat zien hoe de uitoefening 
van macht zich in de loop van de achttiende 
en negentiende eeuw meer en meer op het 
welzijn en de gezondheid van de mens ging 
richten. Levensverwachting, geboorte- en 
vruchtbaarheidscijfers, productiviteit: dat 
werden de belangrijkste instrumenten voor 
machtsuitoefening. Het leven zélf – de 
natuurlijke processen van groei en verval 
– werd in administratief beheer genomen, 
met als sluitstuk de verzorgingsstaat die 
ons van de wieg tot het graf beschermt. Het 
is een vorm van bevolkingspolitiek die de 
diersoort mens, met behulp van statistiek 
en demografie, normaliseert en disciplineert 
en zijn productiekracht vergroot. Alles 
wat afwijkt van het gemiddelde en feitelijk 
onbruikbaar is, wordt als abnormaal of 
een bedreiging van de bestaande orde 
gezien. Foucault beschrijft indringend hoe 
bijvoorbeeld de lepralijder en de gek tot on-
gewenste maatschappelijke randverschijn-
selen worden, gedaantes die angst gaan 
inboezemen, terwijl ze voorheen integraal 
onderdeel van de samenleving waren. 

Staatsaangelegenheid
Het efficiënte bestuur van het leven, de 
regulering van het geluk en de veiligheid 
ervan, biopolitiek dus, is uiteindelijk angst-
politiek. Ze is namelijk primair gericht op de 
bescherming tegen mogelijke slachtoffering 
of ongewenste intimidatie, haar mobilise-
rende principe is angst. Vanaf het moment 
dat de staat zich als hoeder van gezondheid 
en welzijn opwierp, van levensverwachting 
en vruchtbaarheid, drong het feitelijk onze 
huiskamers binnen. En wij lieten ons dat 
welgevallen. De behartiging en bescher-
ming van privébelangen, de angst om kwijt 
te raken wat we zo zorgvuldig hebben 
opgebouwd en koesteren – de huiselijke 
sfeer van veiligheid en bezit – werd een 
staatsaangelegenheid. Maar juist in de pri-
vésfeer zijn we kwetsbaar, elke inbreuk hier 
is meteen een bedreiging. We pantseren ons 
weliswaar met aanspraken op welzijn en 
geluk, veiligheid en gezondheid, maar even 
zo vaak worden we teleurgesteld, voelen 
we ons slachtoffer, omdat ons ‘recht’ hierop 
door de onvermijdelijke en natuurlijke 
processen van groei en verval, of door het 

vele voorbeelden waaruit blijkt aan welke 
beneveling onze huidige bewindslieden ten 
prooi zijn gevallen. De eigentijdse Pythia 
bedwelmt en verwart, en gijzelt hen met de 
klanken die het uitstoot. Dat een rapport 
met de titel Veiligheid en vertrouwen weinig 
weerklank vindt, hoeft in dit perspectief 
bezien geen verbazing te wekken. Het ora-
kel predikt immers onveiligheid, repressie, 
uitsluiting en wantrouwen, en een advies 
dat dergelijke sentimenten relativeert is 
vooral een ontijdig advies. 

Michel Foucault
Het zal de welwillende lezer niet zijn 
ontgaan: Geert Wilders is de naam van het 
eigentijds orakel en de kloof die hem uit-
gespuwd heeft is precies die vermaledijde 
veiligheidskloof. Dit inzicht is cruciaal: aan 
de discrepantie tussen veilig zijn en veilig 
voelen dankt Wilders zijn succes, maar de 
kloof is ouder dan het symptoom, Wilders is 
als een golem uit de zwaveldampen ervan 
te voorschijn gekomen. Hij is zowel het 
product als de splijtzwam ervan, maar niet 
de oorzaak. Angstpolitiek – en de keerzijde 
ervan: de burger als angsthaas – kent een 
traditie die verder teruggaat. Natuurlijk is 

mogen dalen, maar dat de burger er zich 
niet veiliger op gaat voelen. Precies deze 
kloof hoopt de Raad voor het Openbaar 
Bestuur met een vijftal aanbevelingen te 
dichten. Zo stelt men dat dé remedie om 
deze discrepantie ongedaan te maken, het 
winnen van vertrouwen is. Hiertoe moet de 
politiek moreel leiderschap tonen. Dat be-
tekent: ‘Meer toezicht, nieuwe procedures, 
organisatieveranderingen in de richting van 
een nationale politie: het zijn oplossingen 
die voor gevoelens van onveiligheid geen 
soelaas bieden.’ En: ‘Harde maatregelen en 
het steeds benadrukken van onveiligheid 
zijn niet productief.’ 

Eigentijdse Pythia
Maar dat is dus precies wat dit gedoogka-
binet doet: men mobiliseert de angst met 
een intimiderende opeenstapeling van 
repressieve maatregelen: invoering mini-
mumstraffen, uitbreiding supersnelrecht en 
cameratoezicht, boerkaverbod, afschaffing 
verjaringstermijn ernstige delicten, alge-
mene verhoging strafmaat, strengere regels 
identiteitsfraude, animal cops, drankverbod 
jongeren, gebiedsverboden tegen straatter-
reur et cetera. Stuk voor stuk instrumenten 
voor angstpolitiek, een politiek waarmee 
men het gevoel van onveiligheid juist ver-
groot. Hoe is het te verklaren dat een over-
heid – ogenschijnlijk althans – tegen haar 
eigen belangen in handelt? Ook hier moeten 
we voor het antwoord in eerste instantie 
naar het politieke klimaat kijken. 
Het huidige kabinet wordt gedoogd door 
een orakel dat, net als het klassieke orakel 
van Delphi, verwarring en angst zaait. 
En net als de Pythia van Delphi zit ook 
deze hogepriester op een kloof, met dien 
verstande dat hem er alles aan gelegen 
is de kloof zo breed mogelijk te houden. 
Daar komt bij dat de bewindspersonen 
regelmatig bij het orakel op pelgrimstocht 
gaan, waarbij zij zich werkenderwijs het 
orakeltaaltje eigen schijnen te maken. De 
opmerking van premier Rutte dat hij Neder-
land aan de Nederlanders wil teruggeven, 
spreekt boekdelen. Het is slechts een van de 

Edvard Munch, Angst, 1894. Olie op canvas, 94 x 73 cm
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De indruk dat men de rechtsstaat ondergeschikt maakt aan veiligheidskwesties 
wordt door het kabinet luchthartig terzijde geschoven

Het geloof in onveiligheid krijgt het karakter van een self-fulfilling prophecy die 
zowel regeerders, geregeerden als de media in zijn greep houdt >
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misdaad en criminaliteit. En daarmee is 
angst het hoofdbestanddeel van de westerse 
subjectiviteit geworden.
Zo snijdt het mes van de angstpolitiek 
aan twee kanten. Wanneer de politiek zich 
toelegt op het mobiliseren van angst (dat is 
haar immanente logica geworden, om het fi-
losofisch uit te drukken), hoeft het niemand 
te verbazen dat de massa’s op straat even-
eens paranoïde trekken gaan vertonen. Voor 
het dictaat van de redeloze massa bestaat 
er in de politicologie een term: ochlocratie. 
De opvattingen van de hysterische menigte 
bepalen dan het doen en laten van het 
landsbestuur. Democratie kan zo ontaarden 
in een ochlocratie, oftewel in een heerschap-
pij van het gepeupel. Het eigentijdse orakel 
en zijn gedoogcollaborateurs zijn zowel 
symptoom als katalysator hiervan. 

Schijn en zijn
En zo zijn we terug bij de alledaagse lee-
fervaring van het hier en nu. Een ervaring 
die met argwaan en achterdocht geïnfec-
teerd is. Op die paar internetfora waar de 
conclusies van de Raad voor het Openbaar 
Bestuur ‘bediscussieerd’ worden, is goed te 
zien hoe de politisering van de angst ook 
van onderop plaatsvindt. Of men twijfelt 
aan het wetenschappelijke gehalte van het 
advies, of men karakteriseert het rapport als 
een verhulde aanval op de PVV. En met dat 
etiket kan men het afdoen als een politiek 
spinsel. Angst en samenzweringstheorieën 
hangen natuurlijk nauw met elkaar samen. 
Het verhaal van Marc Schuilenburg elders 
in dit nummer, is eveneens illustratief. 
De op het oog onschuldige opmerking 
in het tv-programma Brandpunt dat het 
toenemende gevoel van onveiligheid niet 
gestaafd wordt door de cijfers, kwam de 
auteur op tientallen verontwaardigde mails 
te staan. Hetzelfde patroon: men doet het 
af als linkse journalistiek, of men raadt de 
brenger van het nieuws aan zijn huiswerk 
beter te doen. Ook hier trekt het geloof in 
onveiligheid aan het langste eind; de bele-
ving is maatgevend, de feiten kloppen niet, 
hoe evident ze ook mogen zijn. Of, om het 

noodlot, gelogenstraft wordt. De slacht-
offer- en claimcultuur is hier een direct 
uitvloeisel van. 
Met deze vorm van machtsuitoefening heeft 
de staat, die zowel de strenge vader als 
de zorgzame moeder wil zijn, zich een rol 
toegeëigend die het onmogelijk waar kan 
maken. En een ouder die tekortschiet in zijn 
rol als beschermer of die valse verwachtin-
gen wekt, roept argwaan op. Het kind zou 
hem zelfs als een bedreiging kunnen gaan 
ervaren. Dit heeft verstrekkende gevolgen: 
iets wat tegelijkertijd een bron van bescher-
ming én bedreiging is, leidt meer dan eens 
tot dissociatie- en angststoornissen. En 
precies vanuit deze dynamiek van verwij-
dering en vervreemding kan zoiets als een 
veiligheidskloof, met eigentijds orakel en al, 
te voorschijn komen. In deze biopolitieke 
context liggen de wortels voor de hui-
dige legitimiteitscrisis van de politiek: de 
veelbezongen verwijdering tussen burger 
en overheid. Een crisis die de stabiliteit 
van westerse parlementaire democratieën 
bedreigt.

Redeloze massa
Aan Foucault danken we het inzicht hoe 
in de achttiende en negentiende eeuw de 
meest uiteenlopende instituties ons dwon-
gen onze diepste angsten en begeerten te 
bekennen. Dat was het instrumentarium 
waarmee biopolitiek zijn normaliserende 
macht effectueerde. En dat is nog steeds 
zo. Of het nu de christelijke zielzorg betrof, 
de kostscholen, het gevangeniswezen, 
de tuchthuizen, de psychoanalyse, het 
coachtraject of maatschappelijk werk: overal 
werden en worden we aangespoord de 
angst voor onszelf en voor de Ander op te 
biechten. Vreest uw naaste als uzelf, zoals 
de Sloveense filosoof en psychoanalyticus 
Slavoj Zižek het kernachtig verwoordt, 
is misschien wel hét leidmotief van de 
moderne tijd. Onze identiteit, wie of wat wij 
denken te zijn, wordt in hoge mate bepaald 
door angst. Angst voor immigratie, voor 
natuurrampen, voor ziektes, voor identi-
teitsverlies en, last but not least, angst voor 

filosofisch uit te drukken, schijn en zijn be-
wandelen ieder hun eigen weg. En dat geldt 
evenzeer voor de boodschap van de raad. 
Het past niet bij het overheersende wereld-
beeld, bij de tijdgeest van argwaan zo men 
wil, en valt dus buiten het gezichtsveld.

Geborgenheid
Het succes van het populisme in het alge-
meen en de PVV in het bijzonder heeft als 
voedingsbodem een verinnerlijkte vorm 
van angst. En natuurlijk is het zo dat mon-
dialisering en de recente financiële en eco-
nomische crises de onzekerheid en argwaan 
vergroten. Maar angstpolitiek en de burger 
als angsthaas zijn twee zijden van eenzelfde 
medaille die al veel langer in omloop is. Het 
bestaat uit een licht ontvlambaar amalgaam 
van biopolitieke materialen die Foucault 
voor ons opgegraven heeft. 

Tot slot: ‘Veiligheid is nabijheid.’ Het is een 
van de sleutelzinnen uit het rapport Veilig-
heid en vertrouwen. In weerwil van de nei-
ging om groepen tegen elkaar uit te spelen 
en van elkaar te vervreemden en ondanks 
een kabinet dat uitblinkt in flinkheid en ma-
chotaal, moet geborgenheid in nabijheid en 
empathie gezocht worden. Het Rotterdamse 
initiatief van een wijkagent om burgers 
actief bij veiligheidskwesties in de buurt te 
betrekken, is hier een mooi voorbeeld van. 
Niets staat burgers in de weg om elkaar 
op te zoeken en de hand te reiken. Lokale 
gezagsdragers kunnen en moeten hierin een 
voortrekkersrol spelen, desnoods tegen de 
keer in. Er bestaan genoeg mogelijkheden 
voor vreedzaam en actief ‘verzet’ van on-
derop; in dit themanummer van Crimelink 
zijn daarvan diverse voorbeelden te lezen. 
Angstpolitiek is uiteindelijk te bezweren 
door dicht tegen elkaar aan te kruipen en 
naar elkaars hartslag te luisteren. Want voor 
het meest nabije zijn we over het algemeen 
het minst bang.  n

Hans Schnitzler is sociaal-cultureel 
filosoof; hij werkt en woont in Barcelona

tekst  JANINE JANSSEN 

e I N D e  a a N  G e W e L D D a D I G e  e e R Z a K e N  D O O R  N I e U W e  e e R C O D e s ?

Geen eer aan te behalen‘Bestuurders en politici proberen hun verloren gezag terug te winnen met een 
retoriek van harde maatregelen en daadkracht’

Dat het toenemende gevoel van onveiligheid niet gestaafd wordt door de cijfers, 
doet men af als linkse journalistiek >


