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“How much more grievous are the consequences of our anger than the 

acts which arouse it” 

Marcus Aurelius 
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Samenvatting  

Geweldsincidenten worden door de politie veelal feitelijk beschreven en juridisch geclassificeerd, 

maar zelden worden ze geanalyseerd in termen van de motieven van de geweldpleger. 

Verschillende geweldsmotieven uiten zich in verschillende gedragsneigingen en moeten 

waarschijnlijk door de politie op verschillende manieren tegemoet getreden worden. Wij nemen 

aan dat de signalen waarmee deze vormen van geweld zich aankondigen ook grondig van elkaar 

verschillen, zodat de politieagent bij waarneming van zo’n signaal zich eerder en beter kan 

voorbereiden op specifiek geweld.  

Vanuit een psychologische invalshoek worden acht verschillende categorieën van geweld 

onderscheiden, waarvan elke vorm van de andere verschilt op basis van motief: Boos geweld, 

Vrees geweld, Depressief geweld, Koud geweld, Speels geweld, Gestoord geweld, Impulsief 

geweld en Status geweld. De categorieën kunnen globaal van elkaar worden onderscheiden door 

het al dan niet optreden van lichamelijke activatie (Boos, Vrees, Depressief, Speels vs. Koud, 

Status geweld), negatieve emoties (Boos, Vrees en Depressief geweld), positieve emoties (Speels 

geweld), incoherente motieven (Gestoord geweld), gebrek aan cognitieve remming (Impulsief 

geweld) en sociale druk (Status geweld). Op basis van theoretische overwegingen is een lijst van 

extern-waarneembare kenmerken (gevaarsignalen) opgesteld die dienst kunnen doen om de 

verschillende vormen van geweld vroeg te detecteren.  

In dit rapport wordt een eerste test van de geweldsindeling beschreven. Het voorkomen van de 

gevaarsignalen in de geweldscategorieën is door middel van interviews met politiefunctionarissen 

over recent doorgemaakte geweldsincidenten (aangevuld met mediaverslagen van andere 

incidenten) onderzocht. Mede aan de hand van de onderzoeksresultaten is een beknopte 

beslisboom geconstrueerd, die na beantwoording van 3 tot 13 ja-nee vragen tot de specifieke 

geweldscategorie leidt. De beslisboom kan de politie-agent in de praktijk helpen zich bewust te 

worden van dreigend geweld en zich voor te bereiden op de te verwachten soort geweld. 

Aanbevolen wordt de geweldsindeling verder te onderzoeken met behulp van een veel groter 

aantal geweldsincidenten (bv. politie-verslagen) en bij iedere categorie een advies op te stellen 

voor gepaste tegenmaatregelen. De gevaarsignalering kan dan eveneens worden voorzien van een 

advies over hoe te handelen. Als de beslisboom geautomatiseerd wordt, hoeft het maken hiervan 

en het geven van een benaderingsadvies maar weinig tijd in beslag te nemen. De indeling zou 

geïntegreerd moeten worden in de politie-opleiding, zodat het onderscheiden van dreigend gevaar 

en gepaste vormen van politie-ingrijpen getraind kunnen worden.  
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1. Inleiding 

Op 11 maart 2007 kreeg een motoragent een oproep uit de meldkamer om een kijkje te nemen in 

de Utrechtse wijk Ondiep. Er was ruzie ontstaan tussen een buurtbewoner en een groep 

‘hangjongeren’. Daar aangekomen zag de agent een bebloede man wildgebarend en 

schreeuwend op hem af komen. Hij reageerde niet op aanwijzingen van de agent en bleef, al 

schreeuwend, op hem afkomen. De agent voelde zich dermate bedreigd dat hij zich genoodzaakt 

voelde om een pistoolschot te lossen om de man in zijn pad te stoppen. De agent trof Rinie 

Mulder dodelijk in zijn hart. Al snel gonste ongeloof en onbegrip in de wijk. Rinie was één van de 

mensen die tegen de overlast van de jongeren streed en had al tientallen keren de politie om hulp 

gevraagd. Vlak na het incident ontstonden er ongeregeldheden met relschoppers uit het hele land 

en werd uiteindelijk de hele wijk werd afgesloten. Op 15 maart werd de afzetting weer ongedaan 

gemaakt en begon de rust langzaam terug te keren (Algemeen Dagblad, 17-3-2007).  

Het handhaven van de rechtsorde en hulpverlening aan hen die dat behoeven zijn de 

kerntaken van de Nederlandse politie (Art.2 Politiewet, 1993). Gewelddadige incidenten zoals 

hier beschreven, maken duidelijk dat dit geen makkelijke opgaaf is. Niet alleen is het optreden 

van geweld tevoren vaak onvoorspelbaar, maar ook is niet altijd duidelijk, zoals in het incident 

hierboven, hoe het geweld het best beteugeld kan worden. Daarbij komt dat een agent vaak zeer 

snel beslissingen moet nemen, wat bemoeilijkt wordt doordat de agent zelf blootgesteld is aan 

gevaar. Tijdens de confrontatie met gevaar kan er bij de agent een cognitieve ‘vernauwing’ (Phaf, 

Hamel & Raaijmakers, 2001) optreden die de kans op geweldsexcessen vergroot. Deze komen 

vooral voor bij agenten die onverwachts met geweld worden geconfronteerd. Zelfs de politie-

opleiding, waarin veel aandacht wordt besteed aan gevaarbeheersing, kan niet voorkomen dat 

politie-agenten soms overvallen worden door plotselinge geweldsvoorvallen. Een zo vroeg 

mogelijke herkenning van geweld kan bijdragen aan het terugdringen van cognitieve 

‘vernauwing’ in dergelijke gevallen. Het uiteindelijke doel van het hier gerapporteerde onderzoek 

is om politieagenten instrumenten in handen te geven, waarmee ze vroegtijdig potentiële 

geweldplegers en hun motieven kunnen onderscheiden zodat ze aan de situatie aangepaste 

maatregelen kunnen nemen. 

De laatste jaren ontstaat er in het politiekorps steeds meer bewustzijn voor de 

omstandigheden waarin geweld voorkomt (zie o.a. Timmer, 2005; Naeyé, 2007). Timmer en 

Naeyé bestudeerden voornamelijk de extern observeerbare kenmerken van situaties waarin het 

geweld zich materialiseerde en de middelen die daarbij werden ingezet. Deze benadering wordt 
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in het tweede hoofdstuk van dit rapport besproken. In dit rapport wordt een meer psychologische 

invalshoek gekozen. Het derde hoofdstuk richt zich op de persoon van de geweldpleger en de 

uiteenlopende motieven die deze persoon kan hebben om geweld te gebruiken. Verschillende 

motieven kunnen zich uiten in verschillende gedragsneigingen die kunnen samenhangen met 

onderscheidbare signalen dat er geweld op komst is. In een, naar onze mening zo eenvoudig 

mogelijke, psychologische classificatie van geweldsincidenten worden acht verschillende 

categorieën beschreven die het spectrum van geweldsmotieven bestrijken. Een eerste opsomming 

van de belangrijkste voor de politiefunctionaris zichtbare signalen, indicatoren of ‘markers’ van 

deze categorieën wordt ook in Hoofdstuk 3 gegeven. De indeling en de veronderstelde signalen 

zijn onderzocht in systematische interviews met politieagenten die kortgeleden met 

geweldsincidenten zijn geconfronteerd. De resultaten van dit onderzoek, uitgebreid met 

gevalsbeschrijvingen en videofragmenten die op dezelfde wijze gescoord zijn, worden 

beschreven in Hoofdstuk 4. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een schematische beslisboom die 

via vragen over het voorkomen van specifieke signalen tot een geweldsclassificatie leidt. De 

politie-agent ‘op straat’ moet hiermee in zo weinig mogelijk stappen het dreigende geweld 

kunnen onderkennen. In Hoofdstuk 5 wordt de benadering geëvalueerd en worden aanbevelingen 

voor toekomstig onderzoek en toepassing gegeven. Met de indeling hangen ook verschillende 

vormen van tegemoet-treden samen. Toekomstig werk kan bestaan uit het inventariseren en 

onderscheiden van de meest geschikte verbale en non-verbale vormen van communicatie door de 

politiefunctionaris om de situatie te de-escaleren. De geweldsclassificatie, signalen en 

tegenmaatregelen zouden moeten worden opgenomen in de opleiding van politiefunctionarissen, 

zodat deze beter en sneller in staat zijn het gevaar van geweldsincidenten te beheersen. 
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2. Politie en geweld 

2.1 Wettelijk kader politiegeweld 

Politieagenten vormen een bijzondere groep binnen het geweldsonderzoek vanwege hun 

bijzondere status, die berust op het alleenrecht op het gebruik van geweld. Dat dit geweldgebruik 

niet willekeurig mag zijn, blijkt al uit Art. 8 Lid 1 van de Politiewet, waarin deze bevoegdheid 

staat beschreven: ‘De ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de 

politietaak, is bevoegd in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening geweld te gebruiken, 

wanneer het daarmee beoogde doel dit, mede gelet op de aan het gebruik van geweld verbonden 

gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Aan het gebruik 

van geweld gaat, zo mogelijk, een waarschuwing vooraf.’ 

Deze bevoegdheid is (in vredestijd) uitsluitend aan ambtenaren van politie en daarmee 

gelijkgestelde ambtenaren verleend en men spreekt in dit verband dan ook van een 

geweldsmonopolie (burgers mogen in principe geen geweld gebruiken, behalve in het 

uitzonderlijke geval van zelfverdediging: noodweer). In Lid 5 van hetzelfde artikel wordt nog een 

extra voorwaarde toegevoegd aan de bevoegdheid geweld te gebruiken. Daarin wordt namelijk 

het ‘redelijkheidsvereiste’ geformuleerd, dat stelt dat het gebruikte geweld in verhouding tot het 

beoogde doel redelijk en gematigd moet zijn. 

 Om nog preciezer te zijn over wat wordt bedoeld met de bevoegdheid geweld te 

gebruiken, is op basis van Art. 9 van de Politiewet de zogenoemde ‘Ambtsinstructie’ (1994) 

geformuleerd, waarin onder andere de regels staan ter uitvoering van onder andere Art. 8 van de 

Politiewet. Deze regels zijn de voorwaarden voor het gebruik van de aan de politie verstrekte 

geweldmiddelen (vuurwapen, pepperspray, korte en lange wapenstok, surveillancehond, traangas, 

waterkanon). Deze voorwaarden worden ook wel de ‘geweldsbepalingen’ genoemd. 

Met de Politiewet en de daarop gebaseerde geweldsbepalingen van de Ambtsinstructie, is 

de wettelijke grondslag geregeld voor het gebruik van geweld door de politie. Dit moet ook, want 

de Nederlandse Grondwet kent sinds 1983 een artikel (Art. 11) dat het recht op lichamelijke 

integriteit beschermt: inbreuk op dit grondrecht vereist een wettelijke grondslag. Daar politieel 

geweld inbreuk maakt op dit grondrecht, moet de bevoegdheid ertoe wettelijk verankerd zijn (zie 

bv. ook Timmer, 2005). 
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2.2 Het begrip geweld 

Volgens de Ambtsinstructie voor de politie is geweld: ‘elke dwangmatige kracht van meer dan 

geringe betekenis uitgeoefend op personen of zaken.’ Deze opvatting over geweld wordt in de 

Ambtsinstructie niet verbonden aan de meeromvattende term ‘agressie’. Een klassieke definitie 

van agressie komt van Buss (1961), die stelt dat agressie gedrag is ‘that delivers a noxious stimuli 

to another organism.’ Hier is later door anderen aan toegevoegd dat het agressieve gedrag de 

intentie moet hebben negatieve gevolgen te willen toebrengen, alsmede dat degene die het 

doelwit ervan is, eraan probeert te ontkomen. Dit leidde tot de veel gebruikte definitie van 

agressie, zoals geformuleerd door Baron en Richardson (1994): ‘aggression is any form of 

behaviour directed toward the goal of harming or injuring another living being who is motivated 

to avoid such treatment’ (blz. 419). Het is duidelijk dat volgens de opvatting van Baron en 

Richardson veel meer tot agressie kan worden gerekend dan alleen de dwangmatige kracht 

waarover de Ambtsinstructie spreekt. Geweld kan dan ook beter gezien worden als een subtype 

van agressie, verwijzend naar vormen van fysieke agressie (d.w.z. met het doel de ontvanger 

lichamelijke schade toe te brengen). 

 

2.3 Geweld als beroepsprobleem. 

Zowel het geweldgebruik door politie tegen burgers als het geweldgebruik door burgers tegen 

politie is structureel verbonden aan het politiewerk. Optreden tegen geweld blijkt een van de 

grootste gevaren waarmee een politieagent geconfronteerd kan worden. Geschat wordt dat bijna 

30 procent (Naeyé, 2007) van het letsel binnen het politiekorps het gevolg is van fysiek contact 

met gewelddadige personen. Zes procent van de leden van het uitvoerende politiekorps in 

Amsterdam-Amstelland heeft in 2004 letsel opgelopen ten gevolge van geweld. Ander onderzoek 

naar geweldgebruik door de politie is van Timmer (2005) en betrof de periode 1996 tot en met 

2000. Hij maakte daarbij gebruik van de geweldmeldingen die in die periode vanuit de politie aan 

het ministerie van BZK werden verstuurd. Op basis van deze gegevens, in totaal 4.600 

geweldsmeldingen, trekt Timmer onder andere de conclusie dat 80 procent van de 

geweldsmeldingen afkomstig is uit de uniformdienst, wat ook wel de basis-politiezorg wordt 

genoemd. Daarnaast is zestien procent afkomstig uit hondenbrigade, ruiterij en vrijwillige politie, 

twee procent van de recherche, één procent is afkomstig van de AT’s, en één procent komt door 

optreden van ME en daaraan verbonden eenheden. In de basis-politiezorg komen dus verreweg 

de meeste gevaarsituaties voor. 
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Bezien vanuit het doel dat de politie beoogde met geweldgebruik, komt Timmer (2005; 

voor een overzicht van de doelen van politieel geweldgebruik zie Tabel 2, blz. 112 en Tabel 4.9, 

blz. 113) over dezelfde periode tot de conclusie dat fysiek geweld en gebruik van wapenstok door 

de politie voornamelijk ter zelfverdediging worden aangewend, terwijl vuurwapen en diensthond 

voornamelijk bij aanhoudingen worden gebruikt. In 51 procent van de gevallen werd het politiële 

geweld gebruikt ter afwending van geweld tegen politie en anderen. In 48 procent van de 

gevallen werd geweld aangewend ter aanhouding van verdachten. Als de politie zelf geweld 

gebruikt, is er in 24 procent van de gevallen geen sprake van geweld tegen de politie of derden. 

 

2.4 Geweld van burgers tegen de politie 

Uit het onderzoek van Timmer (2005) komen zeven typen geweldgebruik naar voren van burgers 

tegen de politie. (1) Wederspannigheid (verzet tegen aanhouding) is de meest voorkomende 

(28%). (2) Vervolgens geweld door een ‘agressieve verstoorde’ (15%), hieronder verstaat 

Timmer (tijdelijk) psychisch gestoorden of personen die beneveld of gedrogeerd zijn of beide, en 

daardoor tijdelijk gestoord gedrag vertonen. (3) Wederspannigheid door omstanders wordt in 12 

procent van de incidenten gerapporteerd en betreft personen die zich bemoeien met het optreden 

van de politie. (4) Spontaan publieksgeweld (9%) tegen agenten ontstaat ogenschijnlijk zonder 

aanleiding. (5) Geweld tijdens een bemiddeling in twist (7%) ontstaat doordat agenten ruziënde 

partijen uit elkaar proberen te houden, als deze zich uiteindelijk tegen de politie keren. (6) 

Belediging en intimidatie (5%) is strikt genomen geen geweld, maar spreekt tot de verbeelding. 

(7) Geweld ontstaat ook (4%) door verbaal politieoptreden zoals een verzoek of een ‘verkeerde’ 

opmerking. De rest van de door Timmer geclassificeerde incidenten (10%) paste niet in één 

categorie.  

Hoewel er uit dit onderzoek blijkt dat er slechts een beperkt aantal situaties is waar 

regelmatig geweld wordt gebruikt, kan men er niet van uitgaan dat alleen kennis van deze typen 

van geweld een politieagent zal helpen in zijn beroepsuitoefening. Er zijn immers ook 

vergelijkbare situaties, als bijvoorbeeld aanhoudingen, waarbij geen geweld optreedt. Daarnaast 

is het waarschijnlijk dat als het geweld wel optreedt, dit om geheel verschillende redenen kan 

zijn. Als een geharde crimineel bijvoorbeeld geweld gebruikt bij de aanhouding dan zal dit heel 

andere reden dan wanneer een beneveld persoon zich verzet tegen aanhouding. Het is in 

Timmer’s indeling niet duidelijk welke motieven er achter deze typen geweld schuil gaan. Het 

herkennen van deze motieven is volgens ons juist de sleutel tot een veilige en doeltreffende 
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beroepsuitoefening. Helaas biedt de Ambtsinstructie op dit punt ook geen soelaas, omdat deze 

alleen een juridisch en niet een psychologisch kader biedt. De geweldbepalingen scheppen slechts 

voorwaarden waarbinnen de agent mag proberen een gevaarlijke situatie met geweld te 

beheersen. De regels van redelijkheid en gematigdheid vereisen bovendien een goede analyse van 

de situatie, maar de Ambtsinstructie biedt geen richtlijnen daarvoor. Een dergelijke analyse komt 

bovendien sterk onder druk te staan, wanneer een agent wordt ‘overvallen’ door het 

geweldsincident. Dit is vooral het geval wanneer dit de emotie vrees oproept bij de agent. Het 

reële gevaar bestaat dat aangeleerde procedures juist dan niet gevolgd worden, waardoor de agent 

de controle, en daarmee zijn rechtmatigheid van handelen, kan verliezen (zie Phaf et al., 2001).  

 Het onjuist inschatten van een situatie maakt dus het optreden van geweldsexcessen 

waarschijnlijker. Zowel het aangehaalde onderzoek als de Ambtsinstructie lijken de agent 

onvoldoende instrumenten in handen te geven om geweldsincidenten tijdig te kunnen herkennen. 

Wij pleiten daarom voor een meer psychologische benadering van gevaarlijke situaties. Wanneer 

een agent beseft wat de motieven zijn van een potentiële geweldpleger kan zij of hij zich niet 

alleen beter voorbereiden op een (gevaarlijk) incident, maar tevens de benadering van de situatie 

aanpassen waardoor de kans op de-escalatie groter wordt. 

In het volgende hoofdstuk worden op basis van een eerste theoretische analyse van 

geweldsincidenten acht categorieën van geweld onderscheiden. De indeling is gebaseerd op 

algemene emotietheorieën en aansluitend literatuuronderzoek naar mechanismen van geweld, 

alsmede op een eerste analyse van geweldsbeschrijvingen in de media. De verschillen tussen 

geweldklassen liggen vooral in de motieven en intenties van de geweldpleger. De veronderstelde 

psychologische mechanismen worden beschreven met de samenhangende kenmerken (ook 

signalen of markers) die het herkennen van motieven kunnen vergemakkelijken. 
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3. Een psychologische classificatie van geweld 

De geweldsklassen waartussen we onderscheid maken zijn: Boos geweld, Vrees geweld, 

Depressief geweld, Koud geweld, Impulsief geweld, Speels geweld, Gestoord geweld, en Status 

geweld. Boos, Vrees en Depressief geweld worden daarbij samengenomen onder de noemer 

‘Heet’ geweld dat, in contrast tot Koud geweld, niet met emotionele opwinding gepaard lijkt te 

gaan. Van de acht klassen wordt een representatief voorbeeld gegeven uit de media, alsmede het 

veronderstelde centrale mechanisme en de mogelijke signalen van het dreigen van dit geweld. 

Deze signalen (ook wel ‘markers’) staan voor psychologische en fysiologische kenmerken van de 

persoon (de persoons-markers) of hebben betrekking op de omgeving (de situationele markers). 

Een overzicht van deze markers wordt gegeven in Appendix B. Onze verwachtingen ten aanzien 

van het voorkomen van de markers in de geweldsklassen zijn te vinden in Appendix G. 

Een classificatie van geweld is zeker niet eenvoudig. Geweldsincidenten kunnen mengsels 

zijn van verschillende motieven en kenmerken en voldoen zeker niet altijd aan het algemene 

schema dat ze gepaard gaan met negatieve emoties. Ook kunnen zij gaandeweg overgaan van het 

ene type in het andere, maar ze kunnen meestal toch aan de hand van een dominant kenmerk 

worden geclassificeerd. Omdat deze studie zicht richt op vroege herkenning, zal de indeling altijd 

aan de hand van het eerst optredende motief plaatsvinden. In veel hooligan-geweld bijvoorbeeld 

speelt alcoholgebruik en een verminderde remming een rol, maar omdat het spannende en 

uitdagende karakter op de voorgrond staat, kan het in onze indeling beter worden geclassificeerd 

als Speels geweld dan als Impulsief geweld. Er is vooral sprake van Impulsief geweld als slechts 

een lage frustratiedrempel overschreden hoeft te worden en de remming bij de geweldpleger 

onvoldoende is om zich in de hand te houden. Een essentieel verschil tussen de twee is dat Speels 

geweld lijkt samen te hangen met positieve emoties, terwijl Impulsief geweld daarentegen 

voortkomt uit, soms minimale, frustratie. Voor Speels geweld geldt verder dat als het speelse 

gedrag gefrustreerd wordt, bijvoorbeeld door de politie, het over kan gaan in Boos geweld.  

Een ander voorbeeld wordt gevormd door seksueel geweld, zoals verkrachting, dat gezien 

zou kunnen worden als spanningzoekend en ‘Speels’ geweld, maar dat toch meestal valt onder 

Koud geweld, als het koelbloedige karakter en de selectieve uitval van vrees- en schuldgevoelens 

op de voorgrond staat. Als de geweldpleger echter onder invloed van alcohol of drugs verkeert, 

dan ligt een indeling bij Impulsief geweld meer voor de hand. Als iemand geweld gebruikt na zelf 

slachtoffer geweest te zijn van geweld, dan valt dit meestal onder Boos geweld. Als een persoon 

geweld gebruikt, als hij te lang op zijn beurt moet wachten, dan valt dat eerder onder Impulsief 
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geweld, omdat hij zijn agressieve neiging zelfs na een betrekkelijk triviale provocatie niet kan 

onderdrukken. 

Veel van deze geweldsklassen zijn in hun meest extreme vorm geassocieerd met 

psychische stoornissen bij de geweldpleger. Er wordt hier aangenomen dat bij geweldsincidenten 

in de politiepraktijk de geweldpleger niet noodzakelijkerwijs, en niet in de meeste gevallen, lijdt 

aan een psychische stoornis. In een Amerikaanse studie (Freedman & Hemenway, 2000) werd 

echter gevonden dat ongeveer 70 procent van de veroordeelden voor moord met voorbedachten 

rade leed aan hersenbeschadigingen en functiestoornissen. De mildere vormen van geweld in 

deze studie representeren waarschijnlijk meer tijdelijke ontsporingen. Het gewelddadige gedrag 

gaat vaak wel dezelfde richting op als gestoord gedrag. Theorieën over stoornissen kunnen 

daarom ook belangrijke aanwijzingen geven voor de onderliggende mechanismen van andere 

vormen van geweld dan alleen Gestoord geweld. 

De conceptuele grondslag voor dit werk wordt gevormd door het twee-route model van 

LeDoux (1996; zie Phaf et al., 2001). De meeste geweldsvormen komen voort uit over- of ondermatig 

functioneren hierin. Het model maakt onderscheid tussen directe, ‘bottom-up’ emotionele verwerking 

(leidend tot gedragsneigingen, zoals vluchten of vechten) en indirecte, ‘top-down’ (meestal 

remmende) verwerking. Bij verschillende personen is er in verschillende verhoudingen sprake van 

combinaties van directe gedragsneigingen en regulatoire controle. De balans tussen deze twee kan 

verstoord worden door te sterke directe gedragsneigingen of een gebrek aan remming. Deze verstoring 

kan tijdelijk zijn, onder invloed van bijvoorbeeld sterke stimulatie, stress, alcohol of drugs, maar kan 

ook permanent zijn, als gevolg van constitutionele factoren of hersenbeschadigingen. De orbitofrontale 

cortex staat bijvoorbeeld bekend om zijn rol bij impulsbeheersing en wordt onder normale 

omstandigheden ingeschakeld om sterke gedragsneigingen die uit lagere niveaus van de hersenen (bv. 

de amygdala) af te remmen. Deze structuur stelt de persoon in staat zijn gedrag te overzien en 

‘voorspelt’ de uitkomst van zijn gedrag. Wanneer de inhibitie (remming) door dit hersendeel wegvalt, 

kunnen andere hersendelen (bv. de hypothalamus) vrijelijk aanzetten tot vecht- en vluchtgedrag. Deze 

gedragsneiging stelt de persoon in staat snel te reageren op gevaren, maar chronische activatie kan 

daarentegen leiden tot verschillende klinische aandoeningen waaronder depressie, obesitas, 

verminderde geheugenfunctie (opslag, verwerking en reproductie), verminderde werking van het 

immuunsysteem, verminderd sociaal functioneren en sociale terugtrekking (zie bv. Nemeroff, 1998). 

Permanente activatie van vecht-vlucht neigingen vergezeld van een permanente afremming door de 

‘hoge’ route zou volgens onze indeling aanleiding kunnen geven tot Depressief geweld. 
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3.1. Heet geweld 

Onder de hoofdcategorie heet geweld vallen Boos geweld, Vrees geweld en Depressief geweld, die 

gemeen hebben dat ze gepaard gaan met negatieve emoties en fysiologische activatie, maar verschillen 

in de oorzaken van het geweld. In de theorie van LeDoux corresponderen deze met sterke directe 

emotionele gedragsneigingen, die zich bijvoorbeeld uiten in fysiologische opwinding, zoals opgezette 

aderen, rood aangelopen hoofd, een gerichte blik, een lichaamshouding die voorbereidt op aanvallen, 

een hogere stem, een groter stemvolume, zweten, opengesperde neusgaten, gespannen kaakspieren, 

een gespannen bovenlichaam, zwabberende benen (knikkende knieën), wilde gebaren en eventueel 

urineverlies. De overactivatie van het, voor de opwinding verantwoordelijke, sympathische 

zenuwstelsel in Heet geweld gaat vaak gepaard met emotionele reacties zoals agressieve woede of 

vrees. In de literatuur (zie bijvoorbeeld Ramirez, Bonniot-Cabanac, & Cabanac, 2005) wordt deze 

vorm van agressie ook wel aangeduid als vijandig, impulsief, reactief, heetbloedig, defensief of 

affectief. De kans op geweld wordt niet alleen vergroot door de agressieve gedragsneigingen zelf, 

maar ook doordat deze gepaard gaan met een afname van de indirecte verwerking en remming van 

emoties (LeDoux, 1996; Phaf et al., 2001). De cognitie vernauwt zich en de verbale communicatie 

wordt slechter, zodat ook de mogelijkheden afnemen om geweld te vermijden of voorkomen. Er wordt 

teruggrepen op evolutionair-oud gedrag, terwijl de nieuwere indirecte regulatie tijdelijk wordt 

onderdrukt. Heet geweld hangt dus nauw samen met (heftige) negatieve emoties die de waarneming en 

het denken inperken en kleuren.  

Er wordt gesteld (Naeyé, 2007) dat veel van het geweld tegen politieambtenaren ‘heet’ is. 

Ongeveer 40 procent van het geweld tegen de politie vindt bijvoorbeeld plaats tijdens de 

aanhouding van verdachten, omdat daarbij de doelen van verdachten gefrustreerd worden. Het 

frustreren van doelen wordt in veel emotietheorieën (Frijda, 1986) gezien als de primaire oorzaak 

van negatieve emoties en is daarmee waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van het ontstaan van 

Heet geweld. De drie vormen van Heet geweld onderscheiden zich door de soort doelen die 

gehinderd worden. Provocaties die de aanleiding zijn tot Heet geweld, kunnen kortdurend zijn, 

zoals bij Boos geweld, maar ook het resultaat van langdurige stressoren die uiteindelijk leiden tot 

Depressief geweld. Depressief geweld wordt daarnaast gekenmerkt door een permanente inhibitie 

van chronisch geactiveerde gedragsneigingen. Als de remming dan momentaan zakt of zelfs faalt, 

kan het tot een plotselinge uitbarsting van Depressief geweld komen. Het gehinderde doel bij 

Vrees en Depressief geweld bestaat uit bedreigingen van de eigen ervaren veiligheid (bv. ook een 

dreigende verbreking van een hechtingsrelatie). Bij Boos geweld gaat het om een breder 
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spectrum van doelen dat gehinderd kan worden, maar is het definiërende kenmerk dat de schuld 

voor de hinder aan een ander persoon wordt toegeschreven (zie Frijda, 1986). Volgens de 

klassieke emotietheorie leidt frustratie zonder toeschrijving aan een ander tot droefheid en 

verdriet, omdat dan de oorzaak bij zichzelf gelegd wordt. Slechts als deze bedroefdheid chronisch 

wordt, kan dit tot uitbarstingen van (Depressief) geweld leiden. 

 

3.1.1. Boos geweld 

 

Agenten in ziekenhuis door 16-jarige  

Uitgegeven: 29 februari 2008, 13:59 ANP 

ENSCHEDE - Een 16-jarige jongen uit Enschede heeft donderdag bij zijn aanhouding in het 

hoofdbureau van politie in Enschede zoveel stennis gemaakt dat drie agenten met verwondingen 

naar het ziekenhuis moesten. Dat heeft de politie vrijdag laten weten.  

De knaap kwam met zijn 41-jarige moeder naar het bureau om verhaal te halen over de 

wijze waarop hij een dag eerder door politiemensen was behandeld. Op het bureau sloegen 

volgens een politiewoordvoerder de stoppen door en werd de jongen aangehouden. Daarbij heeft 

hij drie agenten verwond. Twee van hen kunnen voorlopig niet werken.  

Kort na het incident kwam de 21-jarige broer naar het bureau. Toen moeder en zoon 

weigerden te vertrekken werden ook zij aangehouden. Even later meldde zich een derde 22-jarige 

broer die eveneens stampij maakte en werd vastgezet. De moeder is inmiddels weer op vrije 

voeten, de drie zoons zijn vrijdag voorgeleid.  

 

De eerste vorm van Heet geweld is Boos geweld. Het treedt al op bij zeer kleine kinderen 

en ontstaat door het niet realiseren van doelen of het verdwijnen van een gerealiseerd doel en het 

leggen van de oorzaak voor de frustratie bij een ander persoon. Frustratie slaat niet plotseling, 

zonder enige waarschuwing, om in geweld, zoals wel het geval kan zijn bij Impulsief geweld of 

bij Koud geweld, maar wordt meestal gekenmerkt door een geleidelijke opbouw. De boosheid 

wordt eerst zichtbaar in fysiologische activatie die doorgaans dient ter voorbereiding van heftige 

actie. De boosheid kan zich aanvankelijk uiten in bewegingen zoals met de vingers trommelen, 

wegwerpgebaren, ijsberen en dergelijke. De uitingen van frustratie worden steeds herhaald, 

misschien in indirecte zin (‘ik heb haast’), en kunnen zich geleidelijk tot grotere hoogte 

opbouwen. Afhankelijk van de bron van frustratie kan gericht geweld gebruikt worden. Wanneer 
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de agent slechts als ‘boodschapper’ wordt gezien, kan er geweld richting materiële zaken of 

derden gebruikt worden. Wanneer de agent de persoon belet zijn frustratie te uiten, bijvoorbeeld 

door een aanhouding, kan de frustratie zich richten tegen de agent zelf. 

 

Persoons-markers  

Verschillende kenmerken van sympathische activatie kunnen zichtbaar zijn bij deze vorm van 

geweld. Personen lopen rood aan, beginnen te zweten, krijgen een dikke nek, hebben zichtbare 

aderen op voorhoofd, nek of armen, hebben opengesperde neusgaten, een hogere stemintonatie, 

een groter stemvolume, en een versnelling van de ademhaling. Een ander direct signaal, dat 

automatisch opgeroepen wordt, is de boze gezichtsexpressie. Deze bestaat uit verwijdde pupillen, 

wijd geopende en zelfs uitpuilende ogen, gefronste wenkbrauwen, gespannen oogleden en 

samengeperste lippen met soms zichtbare tanden. Een actieve lichaamshouding hoort hier ook 

bij, zoals naar voren leunen, hand- en armgebaren, trillen, samengespannen spieren en zelfs 

overeind staande haren. Er bestaat een sterk toenaderende actiebereidheid om de bron van de 

frustratie weg te nemen. Verminderde cognitieve vermogens zijn eveneens toe te schrijven aan 

sympathische activatie. Hoe ‘heter’ men wordt, des te minder cognitieve vermogens er 

beschikbaar zijn, en des te minder de agressieve tendensen worden afgeremd. Daarnaast worden 

mensen minder welbespraakt, ze schreeuwen, zijn verward, beledigen, hebben minder toegang tot 

het geheugen en zal de aandacht worden vernauwd tot slechts de bron van frustratie (tunnelvisie). 

Ook worden door deze vernauwing eigen verwondingen soms niet opgemerkt of wordt er geen 

aandacht aan geschonken.  

 

Situationele markers  

Het wegnemen van ‘positieve reinforcers’ (belonende of gewaardeerde omstandigheden) en het 

niet halen van doelen kan gezien worden als de belangrijkste situationele marker. De bron van de 

frustratie is bij Boos geweld meestal goed zichtbaar en, als die bekend is, in ieder geval goed 

invoelbaar door de agent. Ook handelt het zich hier niet om kleine provocaties, waarop 

overdreven wordt gereageerd, zoals bij Impulsief geweld. De neiging om boos te worden stijgt 

wel met het aantal uit de omgeving binnenkomende prikkels. In ruimtes waar het klein, druk 

bevolkt, donker, lawaaierig, warm of stinkend is, kan de frustratie worden versterkt. Een ander 

belangrijk kenmerk is dat de boosheid zich richt op een specifieke persoon of groep personen. 
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Mogelijke tegenmaatregelen 

Vermoedelijk is deze vorm van agressie van alle geweldsklassen het best door de agent te voorspellen 

en daardoor te beheersen. Voordat boosheid overgaat in geweld, zal er vermoedelijk veel gevloekt en 

geïntimideerd zijn. Hier kan het beste zo min mogelijk op ingegaan worden. Tegenmaatregelen 

kunnen verder bestaan uit het wegnemen van de bron van frustratie en ook het wegnemen van 

stressverhogende omstandigheden, zoals lawaai, drukke, nauwe, stinkende ruimten en te veel of te 

weinig licht. Wanneer de aandacht op iets anders gericht kan worden kan, na enige tijd, de frustratie 

ook afnemen. Het is voor de agent van belang zich niet te laten meeslepen in het ‘hete’ gedrag van de 

persoon en het is raadzaam om uit de richting van de tunnelvisie (d.w.z. de sterk gefocuste aandacht) 

van de persoon te stappen. 

 Van belang is om ook niet zelf opgewonden te reageren (niet ‘spiegelen’), begrip te tonen 

voor het ongerief en niet gehaast te reageren. Vanuit het idee dat emotionele toestanden ‘besmettelijk’ 

zijn (Hatfield, Cacioppo & Rapson, 1993), loopt de politieagent een grote kans automatisch de 

boosheid van de persoon over te nemen. Anderzijds kan de agent door zelf rust uit te stralen, 

bijvoorbeeld door pauzes te nemen en gefaseerd te reageren, ook de potentiële geweldpleger hiermee 

‘besmetten’. Een geschikte tegenmaatregel is dus om dit onwillekeurige proces van emotionele 

besmetting af te breken en om te buigen in een meer wenselijke richting. Zo mogelijk kan de agent een 

afkoelperiode inlassen, waarin de persoon wordt gerustgesteld en kan kalmeren.  

 

 

3.1.2. Vrees geweld 

 

Uit: http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2000/12/19/Vp/03a.html 

 ‘Er is door de deur geschoten’ 

DEN BOSCH, 19 DEC. De dood van Pierre Bouleij was “op zijn minst dood door schuld” zegt 

advocaat N. Meijering. Hij vindt dat de politie en de burgemeester van Den Bosch moeten 

erkennen dat ze voor hun beurt hebben gesproken, toen ze het incident uitlegden als 'noodweer'. 

Op basis van getuigenverklaringen en onderzoek op de plek des onheils komt Meijering, 

advocaat van de familie en van Bouleij’s vriend Willy D., tot een heel andere conclusie. 

“Noodweer is het als een agent echt geen kant meer op kan en bedreigd wordt.” Daar was 

volgens Meijering geen sprake van. De politie wil na eerdere verklaringen door burgemeester 

Rombouts en hoofdcommissaris Van Hoorn geen nadere mededelingen doen. De rijksrecherche 
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heeft de zaak in onderzoek. Dat zal enkele weken in beslag nemen, denkt een woordvoerder van 

justitie in Den Bosch, en dan wordt over eventuele strafvervolging beslist. Hoofdcommissaris 

Van Hoorn wilde gisteren in Nova alleen nog maar zeggen dat hij de politieman in kwestie 

‘lijfelijk’ had opgezocht. Toch was de politie er die zaterdag vanaf het allereerste begin bij 

betrokken, zo vertelt een overbuurvrouw van Bouleij, in de kronkelsstraat Trompet in het 

noorden van Den Bosch. Bouleij die op 78 woonde en zijn buren op 76 hadden al dik een halfjaar 

ruzie, volgens haar en haar dochter. En afgelopen zaterdag gingen de buren tenslotte verhuizen 

onder politiebegeleiding. 

De overbuurvrouw had “vol beeld” op de gebeurtenissen. Ze zag een grote groep buiten 

nummer 76 staan die hielp bij de verhuizing en klaarblijkelijk nog een keer zijn gram wilde halen 

op Bouleij en diens familie. Volgens de overbuurvrouw is Pierre al die tijd niet buiten geweest, 

maar andere buren weten zeker dat hij op zeker moment twee agenten klappen verkocht. 

Ook advocaat Meijering heeft gehoord dat Bouleij het aan de stok had met de politie. Die 

zouden hem over de grond hebben gesleept tot zijn knieën geschaafd waren. Bouleij, zegt 

Meijering, liet de schaafwonden zien aan zijn schoonzuster Wilma. “Kijk nou wat ze weer hebben 

gedaan,” zei hij. Toen gingen ze met z’n allen het huis in. Gevolgd door de politie. 

“Drie man politie”, zegt de overbuurvrouw. Vier verbalisanten, volgens Meijering. De 

overbuurvrouw hoorde kort daarop schieten. “Ik heb domweg geteld. Een, twee, drie keer.” En 

toen, zeggen haar dochter en zij beslist, zagen ze die agent die geschoten had naar buiten rennen, 

in zijn auto springen en wegracen. Het huis van de overburen is een exacte kopie van dat van 

Bouleij. 

De politie beweerde direct na het incident dat Bouleij de agenten in het halletje had 

bedreigd. Volgens Meijering was er wel sprake van schermutselingen in het halletje en dreigde 

Bouleij een agent met een kopstoot, maar heeft hij de agent niet geraakt. Volgens de politie 

zwaaide Bouleij met een groot mes. In het gedrang zou een agent tegen de trap zijn gevallen en 

uit noodweer hebben geschoten. Meijering heeft op video verklaringen opgenomen. Van Bouleijs 

schoonzuster Wilma, die met haar vier kinderen in de huiskamer was. En van Boulijs vriend 

Willy, die in het halletje stond, naar eigen zeggen als een buffer tussen de agenten in de gang en 

Pierre in de huiskamer. “Ga weg, Pierre,” zou Willy hebben geroepen. “Ga door de tuindeuren 

naar buiten.” 

Volgens de verklaring van Wilma bleef Pierre maar roepen dat de agenten zijn huis uit 

moesten. En ja, Wilma had gezien dat Pierre een mes van het aanrecht pakte. Hij stond ermee in 
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zijn handen, een twee meter achter de deur, aldus Wilma. Maar de politie kon dat niet zien, want 

de deur van de hal naar de kamer was dicht. En Willy hield die van buitenaf dicht. Zo kan de 

polite zich dus nooit bedreigd hebben gevoeld, aldus Meijering. Toch moet de politie de deur op 

zeker moment een stukje hebben geopend. Tot 10 of 20 centimeter, aldus Meijering want daar 

bobbelt het laminaat en loopt de deur vanzelf vast. Toen is er twee keer geschoten, zeggen Wilma 

en Willy. Een kogel ging door de deur. Meijering zegt dat je aan de inslag kunt zien dat van de 

hal de kamer in is geschoten. En een ging kennelijk door de deuropening. Bouleij werd twee keer 

getroffen. Vermoedelijk in de onderbuik - hij kromp ineen, aldus Meijering - en in de borst.  

 

Vrees geweld kan ontstaan wanneer iemand meent zich in een ingrijpende, of zelfs 

levensbedreigende, situatie te bevinden. Dreigend gevaar activeert automatisch levensreddende 

gedragstendensen die een laatste redmiddel kunnen zijn om eraan te ontkomen. Bij prooidieren is 

goed te zien dat zij de confrontatie aangaan (een vecht-reactie vertonen), als ze in het nauw 

gedreven zijn en geen kant meer op kunnen. Geweld voortvloeiend uit vrees is voornamelijk 

reactief, wat inhoudt dat het agressie beantwoordt en niet zozeer ‘genereert’. Een persoon zal zich 

eerder proberen te verwijderen, maar slechts als vluchten niet mogelijk is, terugslaan met alle 

geweld dat deze op kan brengen. Dit geweld zal dan ook niet meer onderhevig zijn aan 

remmingen, omdat de nood zo hoog is. Het na moeten denken over of het geweld wel gepast is 

levert tijdverlies op en is evolutionair gezien zeer maladaptief. Van dit proces lijkt ook de agent 

in bovenstaand incident het slachtoffer te zijn geworden. 

Vrees is evolutionair gezien een zeer functionele emotie, waarvoor enkele eenvoudige 

gedragstendensen zijn vastgelegd in het brein (leDoux, 1996). De reeds besproken ‘vecht of 

vlucht’ reactie is hier een goed voorbeeld van. Bij de perceptie van dreigend gevaar worden 

onmiddellijk de activerende fysiologische systemen in werking gezet die relevant zijn bij elk heet 

geweld. De vreesreactie stimuleert dus automatische overlevingsstrategieën waar uitgebreide 

cognitie vanwege de tijdsdruk niet bij hoort. Een eerste reactie zal ‘terugtrekking’ zijn. Weg van 

het gevaar. Personen hebben om die reden behoefte aan een grote persoonlijke ruimte, die 

gerespecteerd moet worden. Komt het gevaar te dichtbij, dan volgt actie. Wegrennen is één optie, 

de confrontatie een andere. Wanneer de perceptie van gevaar een reële dreiging blijkt, worden 

alle rationele overwegingen van ondergeschikt belang en raakt men gefixeerd op datgene wat de 

bedreiging uitmaakt (zie bv. het ‘weapon-focus’ fenomeen, Christianson & Safer, 1996). Dit 

heeft tot gevolg dat andere relevante informatie, zoals een vluchtroute of andere opties, niet 
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opgemerkt worden. Ook als de dreiging is afgewend en afneemt, zal de opwinding als gevolg van 

de gebeurtenis het de persoon nog enige tijd onmogelijk maken helder na te denken. Vrees 

geweld kan dus ook nog geruime tijd na het ophouden van de feitelijke dreiging optreden. Bij 

deze vorm van geweld spelen individuele verschillen een grote rol. Zowel een aangeboren 

gevoeligheid als stresserende omstandigheden gedurende de ontwikkeling (Essex, Klein, Cho & 

Kalin, 2002) kunnen leiden tot een verlaagde drempel voor het activeren van vrees-

actietendensen. 

Een onderschatte gedragsneiging in gevaarlijke situaties is het zoeken naar medestanders 

(vooral personen waarmee men een hechtingsrelatie heeft). Kinderen die tijdens de tweede 

wereldoorlog bombardementen meemaakten waren opmerkelijk rustig, als ze hun ouders dichtbij 

hadden. Pas wanneer er niemand in de buurt was met wie ze een hechtingsrelatie hadden, 

ontstond gestoord gedrag (Mawson, 2005). Ook volwassenen gaan bijvoorbeeld bij evacuaties 

eerst op zoek naar bekenden, voordat ze vertrekken. De kans op het mislukken van de evacuatie 

wordt daarmee natuurlijk groter, met alle gevolgen van dien. De neiging om in de context van 

vrees medestanders te zoeken en samen met hen op te trekken werd tot nog toe nauwelijks 

onderkend, maar is naar onze mening specifiek voor vrees en komt bijvoorbeeld niet zozeer voor 

bij Boos geweld. Taylor (2006) noemt het ‘Tend and Befriend’ en meent dat deze een 

actiebereidheid misschien wel voorrang krijgt boven de ‘vecht of vlucht’ reactie. Deze affiliatieve 

neigingen hebben ook tot gevolg dat personen geweld kunnen gaan gebruiken, als ze het idee 

hebben dat hun ‘maatje’ bedreigd wordt. In veel gevallen is dit de oorzaak van bijvoorbeeld 

‘wederspannigheid door omstanders’.  

 

Persoons-markers  

De voor Heet geweld kenmerkende signalen van, op heftige actie voorbereidende, sympathische 

activatie kunnen ook bij deze vorm van geweld gezien worden. De specifiek vrees-

gezichtsexpressie onderscheidt deze vorm wel van ander Heet geweld. Deze expressie bestaat uit 

opgetrokken, enigszins samengetrokken, wenkbrauwen, verwijdde pupillen, opengesperde, 

gefixeerde ogen en een opengevallen mond met enigszins horizontaal gestrekte lippen en 

zichtbare tanden. Er kunnen rimpels op het voorhoofd ontstaan alsmede zweetdruppels en het 

gelaat trekt vaak bleek weg. Meer cognitieve signalen zijn het uitsluitend de aandacht richten op 

de dreiging, minder, en slechtere, verbale communicatie, de behoefte aan een grotere persoonlijke 

ruimte en het trachten bescherming te vinden in een groep. Gezien de grote individuele 
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verschillen is initieel teruggetrokken en verlegen gedrag waarschijnlijk ook een marker van 

vreesgedrag. Deze bestaat onder meer uit een gebogen houding en neergeslagen ogen en het niet 

aankijken van personen. De lichaamshouding in het geval van vrees verschilt dus van die bij 

boosheid. Er is hier meer een terugtrekkende actietendens, zoals naar achter leunen, schichtig 

doen, vooral armen vóór het lichaam ter verdediging, reageren op intimidatie, knikkende knieën. 

De lichaamshouding hoort meer bij bescherming dan bij aanvallen. Ongecontroleerd urineverlies 

is een sterke specifieke marker van vrees. Vrees kan ook ontstaan na drugsgebruik, maar past, 

omdat het hier meestal gaat om ingebeelde dreiging, bij Gestoord geweld. 

 

Situationele markers  

Angstige mensen nemen soms buitengewone maatregelen om zich te beschermen (veel sloten op 

de deur of wapens binnen handbereik). Op straat blijft zo iemand vaak niet midden op straat 

staan, maar zoekt de bescherming van een muur of ‘hoekje’. Bij drukke gelegenheden zullen ze 

zich vaak zo dicht mogelijk bij de uitgang willen bevinden en in een zaal aan het uiteinde van de 

rijen gaan zitten. Een belangrijke situationele marker van vrees is daarom het afgescheiden zijn 

van een veilige plaats of veilige groep. 

 

Mogelijke tegenmaatregelen 

Mogelijke tegenmaatregelen bestaan vooral uit het niet verder provoceren van de persoon en het 

zoveel mogelijk wegnemen uit de omgeving van stressoren, zoals hard lawaai, fel licht, etc. Een 

agent moet de persoon daarom niet aanstaren, zich buiten de aandachtsfocus van de persoon 

bewegen, zich klein en weinig mogelijk bedreigend maken, de persoon niet aanraken (of daarmee 

dreigen), zich rustig bewegen en een ‘open’ lichaamstaal gebruiken (handpalmen laten zien, niet 

klaar staan om toe te slaan). In veel opzichten zou de agent hier wel de bevreesde houding van de 

persoon moeten ‘spiegelen’, om aan te geven dat de politie geen bedreiging vormt. Vaak hebben 

sussende woorden geen effect, omdat door de cognitieve vernauwing deze al niet meer 

opgevangen worden, maar kan de agent wel non-verbaal uitstralen geen bedreiging te zijn. Van 

de eigennaam is bekend dat deze in sterke mate in kan breken op de aandacht, zodat, als men toch 

verbaal tracht te communiceren, moet proberen de naam van de persoon te gebruiken. Zoals 

hierboven beschreven kunnen affilliatieve acties, zoals het erbij halen van familieleden, sterk 

kalmerend werken. Een nadeel hiervan is dat in dat geval ook niet-direct betrokkenen in gevaar 

gebracht kunnen worden. 
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3.1.3. Depressief geweld 

 

Uit: http://en.wikipedia.org/wiki/Seung-Hui_Cho (aangepast) 

Op 16 april 2007 voltrok zich het ernstigste schietincident ooit op Amerikaanse bodem. Cho 

Seung-hui was de dader van de schietpartijen op de Amerikaanse universiteit Virginia Tech, in 

Blacksburg, in de staat Virginia. Cho schoot 32 mensen – merendeels studenten – dood, en 

pleegde vervolgens zelfmoord. Vlak voor zijn daden liet hij een brief achter, waarin hij zijn haat 

tegenover ‘rijke kinderen’, ‘losbandigheid’ en ‘oneerlijke bedriegers’ beschreef. Na het 

achterlaten van die brief begon hij de eerste schietsessie in een gebouw van de universiteit, 

waarbij twee mensen om het leven kwamen. Twee uur later ging hij naar een lesgebouw, waar hij 

nog eens dertig personen doodschoot, en waar hij vervolgens zichzelf door het hoofd schoot. 

Tussen de moordpartijen door mailde Cho een pakket naar NBC News met verschillende foto’s 

en een videotape waarin hij op niet coherente wijze zijn daden probeert te verantwoorden. 

Opvallend is de kalmte waarmee Cho verslag doet van de eerste twee moorden. Cho zei onder 

andere in de video's: ‘Ik had dit niet hoeven doen. Ik had het strijdveld kunnen verlaten. Maar 

nee, ik wil niet langer wegrennen. Dat is niets voor mij. Voor de kinderen, voor mijn broers en 

zussen die jullie verpest hebben, ik deed het voor hen. Toen de tijd kwam, deed ik het. Ik moest 

wel.’ Politiefunctionarissen vonden dat de video’s geen waarde hadden bij het ontrafelen van de 

motieven voor de moord, maar slechts een pr-waarde. 

Volgens personen die relatief dicht bij Cho stonden leefde hij sterk afgezonderd van 

anderen, had hij amper sociale contacten en sprak hij vrijwel nooit. Het vreemde gedrag was 

niets nieuws voor familie van Cho. Door zijn (koreaanse) familie werd Cho al in zijn kindertijd 

beschreven als ‘koud’, ‘autistisch’ en ‘doofstom’. Hij was uitermate verlegen en ging niet met 

leeftijdgenootjes om. Familie beschreef hem echter ook als een keurige, goedgemanierde 

jongeman die deed wat hem opgedragen werd. Zijn docenten op Virginia Tech waren ongerust 

over het gedrag van Cho. Een van de leraren weigerde hem zelfs in de klas te hebben vanwege 

zijn intimiderende en agressieve gedichten. Ook maakte hij ongewenste foto’s van een paar 

medestudentes, die dit vervolgens bij de instanties op de universiteit kenbaar maakten. Er wordt 

gesuggereerd dat Cho verliefd was op één van de meiden en dat de afwijzing van zijn liefde voor 

de spreekwoordelijke druppel zorgde. Over het daadwerkelijke motief of de psyche van Cho is 

relatief weinig bekend. Op 13 december 2005 werd Cho kort opgenomen in Carilion St. Albans 

Behavioral Health Center in Christiansburg, Virginia. Daar werd na een minimale assessment, 
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vastgesteld dat hij een depressieve houding had en ‘een gevaar voor hemzelf of anderen’ vormde, 

maar een langdurige opname werd niet nodig geacht. Wel werd Cho verplicht om hulp te zoeken 

bij een psychiatrische inrichting, maar dit heeft hij nooit gedaan. Er is ook nooit gecontroleerd of 

hij die opdracht uitvoerde. Mede hierdoor kon hij makkelijk de twee pistolen kopen waar hij de 

moorden mee beging. 

 

Depressie lijkt vooral het gevolg van langdurige frustratie en voortdurende pogingen die 

stress in bedwang te houden. De oorzaken van deze frustratie kunnen uiteenlopen van 

oorlogstrauma’s (bv. bij oorlogsveteranen), seksueel misbruik, mishandeling in de jeugd, 

opgroeien met angstige of depressieve ouders tot langdurige relatieproblemen. Bij depressie is 

meestal sprake van sterke remmingen, die ten lange leste bezwijken. Depressieve patiënten 

kunnen ook lijden aan plotselinge woede-aanvallen die tot geweldsuitbarstingen kunnen leiden. 

Het hierboven beschreven incident met de Koreaanse student op Virginia Tech is daarvan een 

sprekend voorbeeld. Deze Koreaan had in de loop van de jaren een zeer hoog stress-niveau 

opgebouwd en dat tegelijkertijd ook jarenlang in bedwang gehouden. Hij was een duidelijk 

voorbeeld van een ‘overcontrolled’ geweldpleger (Lane & Spruill, 1980), die overigens veel 

zeldzamer zijn dan ‘undercontrolled’ (impulsieve) geweldplegers, maar als het geweld losbarst 

zich over kunnen geven aan veel extremer geweld. 

  Depressief geweld is niet zelden gericht tegen de persoon zelf, bijvoorbeeld in het geval 

van suïcide-pogingen, waarbij de persoon anderen in het geweld kan meeslepen. Depressief 

geweld is daarom niet alleen gevaarlijk voor de persoon die dit gedrag vertoont, maar ook voor 

agenten die hem of haar tegen zichzelf willen beschermen. Er zijn legio voorbeelden waarbij deze 

personen anderen willen meesleuren in hun ongeluk. Hetzij door ‘uitlokking’, wat wil zeggen dat 

zij de politieagent uitdagen in de hoop zelf gedood te worden of door bijvoorbeeld het uitlokken 

van een verkeersongeval. Sommige ‘verkeersongelukken’ zijn gemaskeerde suïcides, waarbij ook 

andere personen betrokken worden. Opmerkelijk genoeg lijken de psychologische risicofactoren 

op suïcide, ongevallen en betrokkenheid bij geweld sterk op elkaar. Zo is bijvoorbeeld gevonden 

dat Cholesterol-verlagende middelen, die vermoedelijk ook de spiegel van het depressie-

verminderende serotonine verlagen, de levensverwachting niet kunnen verlengen vanwege de 

toegenomen kans op suïcide, ongevallen en betrokkenheid bij geweld (Golomb, 1998). 

Depressieve mensen vertonen evenals boze en vreesachtige personen ‘hyper arousal’, 

maar de kenmerken hiervan zijn meer verborgen. Ze hebben vaak last van fysieke pijn en 



 
 

23

slapeloosheid en gebruiken alcohol of drugs om hun stemming te verbeteren. Dit resulteert in 

gemakkelijk irriteerbare personen die soms kunnen ‘doorslaan’ in zogenaamde ‘anger attacks’. 

Bij patiënten die leiden onder een zware depressieve episode wordt vaak geen agressief gedrag 

gevonden. Hier zijn de remmingen te sterk en weerhoudt de neerslachtigheid en de lusteloosheid 

hen ervan om de intentie tot geweld om te zetten in actie (Englander, 2007). Eén van de negatieve 

bijwerkingen van antidepressiva (SSRA’s, Tricycliden en Benzodiazepinen) is verder dat in de 

eerste weken van de behandeling door een verminderde remming zelfmoordneigingen en 

agressief gedrag wél tot uiting kunnen komen (Stahl, 2000).  

 

Persoons-markers 

Een depressief persoon kan men kenmerken als iemand die tegelijkertijd op de rem en het 

gaspedaal staat. Soms overheerst de stress, maar op andere momenten heeft een depressief 

persoon zich meer dan volledig onder controle. De gaspedaal-markers komen overeen met die 

van Vrees geweld, de rem-markers met die van extreme geremdheid en hyper-controle. Hoewel 

de onderliggende toestand er een is van sterke opwinding, kunnen deze signalen vaak zeer goed 

verborgen gehouden worden. Deze geweldplegers blijken echte ‘binnenvetters’. Samen met Koud 

geweld is dit geweld het minst tevoren zichtbaar voor een agent. Als er toch signalen naar buiten 

komen, dan zijn dat signalen van geremdheid en bedroefdheid. De gezichtsexpressie van 

bedroefdheid, die op zijn hoogst in afgezwakte vorm te zien zal zijn bij Depressieve 

geweldplegers, bestaat uit naar het midden toe opgetrokken wenkbrauwen, halfgesloten ogen met 

verslapte oogleden, opgetrokken wangen en omlaaggetrokken mondhoeken. 

De persoon lijdt vaak een sociaal zeer teruggetrokken leven en maakt een eenzame 

indruk. Tijdens een confrontatie bestaat de mogelijkheid van meer of minder expliciete 

doodswensen waarbij de persoon de politie uitdaagt of eisen stelt die lijken op een testament of 

laatste wil. Ook kunnen er religieus-getinte uitlatingen zijn. Over het algemeen zal de depressieve 

persoon aan weinig zaken meer waarde hechten en zich ook weinig zorgen maken voor eigen of 

andermans veiligheid. De persoon zal vaak niet reageren op opmerkingen van de politie, maar is 

wel in staat tot een goede communicatie. De handelingen van de persoon maken veelal een 

gecontroleerde en goed geplande indruk. De depressieve persoon kan daadwerkelijk geweld 

tegen eventuele gegijzelden gebruiken en dat zelf melden. Als voorafgaand aan de confrontatie 

met de politie de persoon al een levensdelict tegen familieleden of hechtingspersonen heeft 

gepleegd, duidt dit meestal op Depressief geweld. 
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Situationele markers 

Een situationeel kenmerk van de dreiging van Depressief geweld is dat de persoon vaak geen acht 

meer slaat op zijn eigen veiligheid en zich in levensbedreigend situaties begeeft die kunnen leiden tot 

zijn eigen dood. Het geweld wordt slechts door één individu uitgevoerd. Als er sprake is van gijzeling 

van of geweld tegen familieleden is dit een sterke indicatie van Depressief geweld. Een andere marker 

is dat de persoon zich heeft gebarricadeerd en niet wil onderhandelen. Een langdurige problematiek, 

bijvoorbeeld in de relatiesfeer, kan ook duiden op depressieve neigingen, maar dat zal meestal niet 

bekend zijn bij de agent die met zo’n persoon geconfronteerd wordt. Een plotselinge verandering in 

gedrag (zoals nieuw kapsel, nieuwe plannen) kan een marker zijn voor een latere geweldexplosie.  

 

Tegenmaatregelen 

Als het geweld zich al gematerialiseerd heeft en alle remmen zijn losgebroken, kan er alleen nog met 

dwang en geweld gereageerd worden. Indien dit niet het geval is, zijn er weinig andere alternatieven 

dan op de depressieve persoon proberen ‘in te praten’. Vermeden moet dan worden om te dreigen met 

ingrijpen of de persoon op enigerlei wijze uit te dagen, omdat dat deze juist over de drempel van het 

geweld ten aanzien van zichzelf of anderen kan duwen. In zo’n gesprek zou men kunnen aftasten aan 

welke zaken de persoon nog wel waarde hecht, om deze daarlangs tot opgave van de geweldsplannen 

te bewegen. 

 

 

3.2. Koud geweld 

 

Uit: http://nl.wikipedia.org/wiki/Mohammed_B en 

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2005/07/25/F035.htm 

Op dinsdag 2 november 2004 fietste filmmaker, columnist en regisseur Theo van Gogh ’s 

ochtends door de Linnaeusstraat te Amsterdam. Toen hij voorbij het stadsdeelkantoor 

Oost/Watergraafsmeer reed, werd hij door een andere fietser, Mohammed B., onder vuur 

genomen. Van Gogh werd door zeven kogels geraakt en daarna met twee messen gestoken. Van 

Gogh overleed ter plaatse. Met een groot mes werd een brief aan Ayaan Hirsi Ali op zijn lichaam 

gestoken. Mohammed B. liep na de moord op Theo van Gogh in alle rust het Oosterpark in. Een 

agent verklaarde later: ‘Met zijn handen in zijn zakken liep hij door het Oosterpark, alsof hij zijn 
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hond aan het uitlaten was’. Vanwege de drukte in het park durfde de politie B. niet te arresteren. 

Ze besloten hem te volgen. Mohammed B. rende vervolgens richting Mauritskade, waar een 

aantal politiemensen hem de pas afsneed. Verschillende agenten verklaarden hoe B. bleef staan 

en op aanwezige agenten richtte. ‘Heel rustig, heel zeker’, aldus een agente. Negen kogels 

raakten een politiebusje. Eén agent kreeg een schot in zijn kogelvrije vest. Twee agenten trokken 

daarna hun pistool en schoten op Mohammed B. Een van hen richtte op de benen van de 

verdachte. ‘Ik wilde snel schieten en gunde mijzelf geen tijd om van de richtmiddelen gebruik te 

maken.’ B. viel na het schot neer, waarna hij in de handboeien kon worden geslagen. 

Tijdens de rechtszaak verklaarde Mohammed B. dat hij op de agenten schoot om hen te 

doden en om gedood te worden. B. weigerde aanvankelijk op vragen van de rechtbank te 

antwoorden. Zijn advocaat, Peter Plasman, wilde niet meedelen waarom, maar deskundigen 

namen aan dat hij de rechtbank niet als wettig erkende. Fundamentalisten zoals B. vinden dat zij 

alleen aan God verantwoording schuldig zijn. Aan het eind van de tweede zittingsdag nam B. 

toch het woord. Hij vertelde dat hij het niet uit haat had gedaan maar omdat zijn geloof het hem 

beval: ‘Ik heb me laten leiden door de wet die mij opdraagt om iedereen die Allah en de profeet 

beledigt zijn kop eraf te hakken.’ Ook vertelde hij dat hij het weer zou doen en dat hij op de 

politieagenten had geschoten met de bedoeling hen te doden. Tegen de moeder van Van Gogh zei 

hij: ‘Ik voel uw pijn niet. Dat kan ik niet.’ B. werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, 

waarbij de rechtbank in aanmerking nam dat er geen kans werd gezien voor resocialisatie, en dat 

maximale bescherming van de Nederlandse samenleving van het grootste belang was. 

 

Koud geweld is de tegenhanger van Heet geweld (Boos geweld, Vrees geweld en 

Depressief geweld) en ontbeert dan ook de fysiologische reacties die aan Heet geweld zijn 

verbonden. Koud geweld ontstaat niet als doelen niet worden gehaald, maar wordt a-priori 

gebruikt om doelen te hálen. ‘Instrumentele’ agressie wordt het daarom ook wel genoemd 

(Englander, 2007). Anderen noemen het: ‘predatory’, ’proactive’, ’premediated’, ‘controlled, 

‘offensive’, ’cold blooded’ (Ramirez et al., 2005), en ‘hypo-arousal’ (Haller & Kruk, 2005). In 

het kader van het LeDoux twee-route model (zie Phaf et al., 2001) zijn Koud geweld en Impulsief 

geweld goed te onderscheiden. De koude variant gaat gepaard met weinig activatie van het vrees-

gedragssysteem en de impulsieve variant heeft juist weinig indirecte remming van de wel 

aanwezige emotionele gedragsneigingen. In plaats van met een verminderde cognitie, gaat deze 

vorm van geweld vaak gepaard met een versterkte cognitie. Koude geweldplegers zijn vaak 
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uitstekend in staat om over emoties te praten, maar ze kunnen ze alleen niet voelen. De beperking 

schijnt specifiek voor vrees te gelden en andere, met name seksuele, emoties zijn onverkort 

aanwezig en worden zelfs minder geremd door gevoelens van vrees of schuld. 

Koud geweld is berekenend geweld waarbij nauwelijks een negatieve emotie optreedt. 

Het behalen van doelen, bijvoorbeeld voor wat betreft geld of seks, of voor wat betreft politieke 

of religieuze overtuigingen, staat voorop. De middelen van het geweld worden ook bewust door 

de Koude geweldpleger zo gekozen, dat ze deze in staat stellen om het doel te bereiken, zonder 

dat de belangen van het slachtoffer ook maar enigszins worden meegewogen. Als de persoon 

verwacht daarmee ‘weg te komen’, zal deze bijvoorbeeld bereid zijn een politie-agent te doden 

bij een aanhouding. Veel geharde, beroepscriminelen vertonen een verminderde fysiologische 

respons (bv. hartslag, huidgeleiding, cortisol, adrenaline) op stressvolle gebeurtenissen (Haller & 

Kruk, 2006). In extreme mate wordt dit wel Psychopathie genoemd (Blair, Mitchell & Blair, 

2005). Deze personen zijn nauwelijks in staat om vrees te herkennen in zichzelf of in een ander. 

Als gevolg daarvan hebben ze geen respect voor gevoelens en rechten van anderen, geen 

schuldgevoel en ook weinig empathie. Samen met de stabiele eigenschap van verveling maakt de 

gevoelde noodzaak tot stimulatie deze mensen extra gevaarlijk (McEllistrem, 2004). Psychopaten 

zijn over het algemeen agressief tegen volslagen vreemden, maar redelijk mild tegen bekenden en 

familie (McEllistrem, 2004). Dit komt waarschijnlijk omdat geweld tegen personen met wie je 

een relatie hebt opgebouwd strijdig is met de eigen doelen.  

Door Haller en Kruk (2006) wordt koud geweld geschaard onder hypo-arousal agressie 

(d.w.z. agressie die met weinig opwinding gepaard gaat), maar factor-analyses van 

meetinstrumenten voor Psychopathie laten zien dat de scores uiteenvallen in twee onafhankelijke 

factoren die sterk lijken op de hier gemaakte indeling tussen Koud en Impulsief geweld (Patrick, 

Bradley & Lang, 1993). De eerste factor wordt gekenmerkt door emotionele kilte, oppervlakkig 

affect, weinig vrees en schuldgevoel en zou in extreme vorm leiden tot de 

persoonlijkheidsstoornis Psychopathie. De tweede factor wordt gekenmerkt door impulsiviteit, 

ongeremdheid en een lagere intelligentie. In tegenstelling tot de eerste factor gaat de tweede 

factor vaak gepaard met al vroeg optredend drugsgebruik en een lage sociaal-economische status. 

Vaak komt het gebrek aan remming al op jonge leeftijd tot uiting in bijvoorbeeld ADHD. In 

extreme mate wordt dit bij volwassenen een Antisociale Persoonlijkheidsstoornis (APS) 

genoemd. In de literatuur worden Psychopathie en APS vaak op één hoop gegooid. Schattingen 

van het voorkomen van beide stoornissen samengenomen leveren schrikbarend hoge aantallen op 
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(Blair et al., 2005) en lopen op tot 15 procent van de hele populatie en tot 80 procent van de 

gevangenispopulatie (waarvan tot 25 procent aan pure Psychopathie zou lijden). In ieder geval 

komt de stoornis vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De kans dat een politieagent 

geconfronteerd wordt met een persoon lijdend aan Psychopathie of APS lijkt dus hoog. 

 

Persoons-markers  

Bij Koud geweld is fysiologische activitatie, zoals die optreedt bij Heet geweld, niet aanwezig. 

Kenmerkend is de neutrale emotionele houding (bv. geen gezichtsuitdrukkingen), vergezeld van 

goed gecontroleerd handelen en niet-ingeperkte mogelijkheden tot communicatie. Mannen maken 

zich eerder schuldig aan Koud geweld dan vrouwen, zodat dit ook als een marker beschouwd kan 

worden. Deze geweldplegers hebben een lage stressrespons op gevaar en zijn niet snel bang. Het 

rustige gedrag kan in één keer omslaan in snelle, doelbewuste handelingen, als de situatie dat 

volgens de persoon vereist. Terwijl bij Heet geweld het vermogen tot verbale communicatie 

achteruit gaat, is dat bij koud geweld juist heel goed. Deze personen zijn vaak verbaal vaardig, 

charmant, maar ook manipulatief. De persoon maakt weinig oogcontact en kijkt meer naar de 

mond van de agent dan naar de ogen. Dit wordt ook gezien bij patiënten met beschadigingen aan 

het hersengebied amygdala (Spezio, Huang, Castelli & Adolphs, 2007). Deze patiënten hebben 

een verminderde vrees-activatie en waarneming van vrees bij anderen, doen minder pogingen om 

de emotionele toestand van gesprekspartners te onderscheiden (aan de ogen) en hebben meer 

aandacht voor de ‘cognitieve’ aspecten van de situatie (bv. hoe kan ik mijn doel bereiken, wat 

zegt de ander, etc.). 

 

Situationele markers 

Koud geweld komt alleen voor in een groep van personen als dat groepsverband functioneel is, 

maar zal zich meestal concentreren op één individu. Plegers zijn wel vaak betrokken bij criminele 

organisaties. Omdat dit een van minst ‘aangekondigde’ vormen van geweld is, is het van het 

grootste belang om bij het geringste vermoeden van Koud geweld te proberen meer informatie te 

vergaren over de context van de persoon, met name voor wat betreft een crimineel verleden. 

Hoewel een agent daar zelden kennis van zal hebben, blijkt dierenmishandeling in de jeugd een 

goede voorspeller van deze vorm van geweld (Englander, 2007). Een verleden van misdrijven 

en/of seksueel geweld is misschien wel de belangrijkste situationele marker voor Koud geweld. 

 



 
 

28

Mogelijke tegenmaatregelen 

Tegenmaatregelen kunnen vooral bestaan uit het ‘overtroeven’ van de persoon door 

machtsmiddelen te ontplooien, zodat de persoon inziet dat geweld niet het gewenste resultaat zal 

opleveren. Ook is het mogelijk de gewenste uitkomsten onmogelijk maken, bijvoorbeeld door het 

doel weg te nemen. Het is nodig dominantie uit te stralen en afstand te nemen van de persoon en 

zo mogelijk hulp (bv. een arrestatieteam) in te schakelen. 

 

 

3.3. Impulsief geweld 

 

Uit http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/infoblok.jsp?infoblok=496338 

AMSTERDAM, 1 juli 1998. Voor iedereen een gewone zomerse dag. Zo ook voor fietsenmaker 

Eddy Wind. Helaas, niets is minder waar. Alles wat Eddy op die dag doet, doet hij voor de laatste 

keer... 

Door Mark Kolen 

Terwijl het Nederlands elftal zich opmaakt voor de kraker tegen Argentinië tijdens het WK-

voetbal, worden in het Amsterdamse Watergraafsmeer twee fietsenmakers neergestoken. Zomaar. 

Zonder pardon. Ton Hol overleeft het drama ternauwernood. Eddy Wind, die zijn zwaar gewonde 

baas te hulp snelt, moet zijn heldendaad met de dood bekopen... 

Het loopt tegen sluitingstijd in het Amsterdamse Tweewielercentrum Oost. Plotseling 

verschijnt Noureddine A. in de deuropening van de fietswinkel. Hij wil dat de band van zijn 

scooter vervangen wordt. Eigenaar Ton Hol zegt dat hij daar op die dag geen tijd meer voor 

heeft. De toon waarop de 58-jarige Hol dat zegt bevalt Noureddine A. helemaal niet. Ja, en dan 

rest maar één ding... Tenminste, voor een gek! 

De 23-jarige Marokkaan slaat compleet door. Hij pakt een 25-centimeter groot mes 

onder zijn T-shirt vandaan en steekt Hol in de buik. De zwaargewonde man strompelt de winkel 

in en roept om hulp. Eddy Wind en twee collega’s stormen naar buiten om de messentrekker te 

grijpen. Eddy heeft daarbij een driepotige fietsenstandaard in zijn handen. Volgens Noureddine 

wil Eddy hem daarmee slaan. 

De Marokkaan bedenkt zich geen moment, hakt op Eddy in en brengt hem een 19-

centimeter diepe wond toe. Eddy’s linkerlong en hart worden geraakt. Een spoedoperatie mag 

niet meer baten. Eddy sterft enkele uren later op de operatietafel. De chirurgen kunnen nog wel 
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het leven van Ton Hol redden. Hols dikke en dunne darmen werden doorboord. Een litteken van 

zo’n 25 centimeter zal hem elke dag weer aan deze verschrikkelijke gebeurtenis herinneren... 

Noureddine A. weet te ontsnappen, maar meldt zich een uur later op het politiebureau. 

Op 30 december veroordeelt de rechtbank in Amsterdam de moordenaar tot 10 jaar 

gevangenisstraf. Noureddine hoort het emotieloos aan. ‘Ik ga in hoger beroep’, schreeuwt hij als 

hij wordt afgevoerd. Zijn raadsman is daar niet blij mee. 

De familie van Eddy had stiekem op tbs gehoopt. Mocht Noureddine in hoger beroep 

gaan dan kan hij alsnog tbs aan de broek krijgen. Dat zou kunnen betekenen dat hij langer vast 

komt te zitten dan de 10 jaar die hij nu achter de tralies moet doorbrengen. Trouwens, het ziet er 

naar uit dat de moordenaar al na 7 jaar (bij goed gedrag) kan vrijkomen. 

De officier van Justitie heeft echter geen tbs geëist aangezien de psychiatrische rapporten 

daar niet om vroegen. Een beetje merkwaardig is dat wel. Deze rapporten reppen immers over 

een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis, een brein dat niet door enig geweten wordt gehinderd, 

gebrekkig zelfinzicht en absoluut geen gevoel voor verantwoordelijkheid. En dan toch geen tbs? 

Nee, zeggen de psychiaters in koor. Deze man is te ver heen. De kans op een succesvolle 

behandeling is te klein. 

Maar zij vermelden ook dat de kans op herhaling zéér groot is. Leuk om te weten dat over 

een kleine zeven jaar een zwaar gestoorde, gewetenloze moordenaar opnieuw de straten 

afschuimt... 

 

Impulsief geweld kan volledig gekarakteriseerd worden volgens het LeDoux (1996) twee-

route model door intacte directe gedragsneigingen vergezeld van een verminderde indirecte 

remming. Het inhiberen van agressieve impulsen, of juist het gebrek daaraan, speelt bij veel 

vormen van geweld een rol. Bij vrees kwam de verminderde remming door een activatie van de 

vrees-respons met de daarbij behorende cognitieve vernauwing en verminderde top-down 

inhibitie (de indirecte route in het LeDoux-model). Het Koude geweld komt juist voort uit een 

verminderde bottom-up activatie door een gebrek aan vrees. Bij Impulsief geweld is dit laatste 

normaal aanwezig, maar staat een gebrek aan inhibitie centraal dat niet een gevolg is van de over-

activatie van vrees. In tegenstelling tot Heet geweld kan Impulsief geweld dus al ontstaan na 

kleine en triviale provocaties.  

Het gebrek aan inhibitie kan uiteenlopende oorzaken hebben zoals overmatig alcohol- en 

drugsgebruik (vooral amfetamine en cocaïne) of ernstige stress en vermoeidheid (deWall, 2007), 
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maar hersenbeschadigingen of verminderde hersenfuncties kunnen ook leiden tot een 

constitutioneel gebrek aan inhibitie. Volgens Haller en Kruk (2006) kunnen lesies 

(beschadigingen) in frontale en temporale gebieden leiden tot een dramatische toename in 

agressiviteit. Deze lesies kunnen onder meer het gevolg zijn van temporaalkwab-epilepsie, de 

ziekte van Alzheimer en misschien ook wel van Multiple Sclerose. Maar ook ADHD, conduct 

disorder, en antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASP) lijken samen te hangen met verminderde 

top-down inhibitie.  

Personen die zich schuldig maken aan Impulsief geweld, vertonen afwijkend gedrag dat 

soms al in de vroege kinderjaren op te merken is. Kinderen met de diagnose ADHD zijn snel 

afgeleid en vertonen impulsief en overactief gedrag. Englander (2007) beschrijft op grond van 

Nieuw-Zeelands onderzoek dat een ‘undercontrolled’ temperament (zie ook Lane & Spruill, 

1980) van drie-jarigen verband houdt met agressief gedrag op 18-jarige leeftijd. Ze merkt op dat 

deze kinderen moeilijk vriendschappen sluiten, achter raken in hun sociale ontwikkeling en een 

leerachterstand hebben. Deze kinderen hebben een verhoogd risico voor ‘conduct disorder’, een 

voorloper van ‘anti social personality disorder’. Volwassenen met deze persoonlijkheidsstoornis 

hebben vaak een lage sociale status, lage intelligentie en gebruiken een meer dan gemiddelde 

hoeveelheid verdovende middelen (Patrick et al., 1993). Door hun aanhoudende problemen in de 

omgang met de maatschappij zijn deze personen al vaak voor meerdere incidenten veroordeeld.  

 

Persoons-markers 

Impulsieve geweldplegers zijn grillig, gemakkelijk afleidbaar, hebben geringe cognitieve 

vaardigheden en kunnen moeilijk de ‘voors’ en ‘tegens’ van hun handelen afwegen. Om die 

reden slaan ze meestal ook weinig acht op hun eigen veiligheid of vluchtmogelijkheden. Dit is 

het type geweldpleger dat eigenlijk altijd ‘gepakt’ wordt door de politie. Ze zijn slecht 

aanspreekbaar en hebben beperkte mogelijkheden tot verbale communicatie. Ze hebben vaak een 

lage sociale status, zijn slecht gekleed en zijn herkenbaar als regelmatige gebruikers van alcohol 

en/of drugs. Bij deze personen gaan vaak verschillende verslavingen samen en komt ook frequent 

een gokverslaving voor. Impulsief geweld wordt niet noodzakelijk aangekondigd door opwinding 

bij de persoon, maar de kleine provocatie kan wel tot grote (ongeremde) opwinding leiden. 
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Situationele markers 

De situatie van Impulsief geweld wordt primair gekenmerkt door een sterke mismatch tussen 

provocatie en response (een ‘zeer kort lontje’). Soms wordt de provocatie niet eens opgemerkt 

door het slachtoffer en is deze ook niet goed zichtbaar voor de politie-agent. In dat geval zijn de 

plotselinge omslag in gedrag en het gebrek aan beheersing de beste situationele markers. 

 

Mogelijke tegenmaatregelen  

De mogelijkheden om Impulsief geweld te voorkomen of tegen te gaan zijn beperkt. Ze bestaan 

vooral uit het inzetten van fysieke machtsmiddelen. In discussie gaan heeft geen zin, omdat 

daartoe bij de geweldpleger de middelen ontbreken. Kalmeren en wegnemen van stressoren is 

ook niet effectief, omdat de persoon de drempel al overschreden heeft. Wanneer de beslissing is 

genomen de persoon aan te houden, dient er snel opgetreden te worden om inmenging van 

eventuele omstanders tegen te gaan of om escalatie te voorkomen. Eventueel kan geprobeerd 

worden de persoon af te leiden of zelfs een positieve reinforcer (iets belonends of 

begerenswaardigs) te introduceren om deze zich ergens anders op te laten richten. Impulsieve 

geweldplegers kunnen over het algemeen slecht hun aandacht focussen en springen gemakkelijk 

over op iets anders.  

 

 

3.4. Speels geweld 

 

Uit: http://www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/article717510.ece/Hooligans_Zon_wedstri

jd_is_dus_blijkbaar_onmogelijk_ 

Hooligans / Zo’n wedstrijd is dus blijkbaar onmogelijk 

Mohammed Allach zat in het stadion en zag het misgaan. Niet voor het eerst overigens. De 

Marokkaanse ex-voetballer, tegenwoordig voorzitter van de Venlose voetbalclub VVV, 

organiseerde in 2005 een benefietwedstrijd tussen Sparta en Marokkaanse voetballers. Ook die 

partij werd ontsierd door een clubje relschoppers.  

‘Er waren al eerder problemen, ja’, zegt Allach. ‘Maar ik had het gevoel dat het deze 

keer een ander karakter had, dat er echt een statement gemaakt werd.’  
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‘Voor de bühne’, wuift Allach die vragen weg. Maar dat de KNVB voorlopig geen 

wedstrijden tegen Marokko meer wil, dat snapt hij wel. ‘Logisch. Het is nu vier of vijf keer 

misgegaan.’  

Maar waarom gaat het dan mis? Ontrolt zich hier een aflevering van het multiculturele 

drama, of is er sprake van ‘gewoon’ voetbalvandalisme? ‘Cultuur speelt mee in hoe je je uit’, 

denkt onderzoeker Henk Groenevelt van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme. ‘In 

Zuid-Amerika zie je ook veel uitbundige supporters die het veld op komen rennen.’ Maar dat is 

nog wat anders dan echt vandalisme. En daaraan maken Marokkanen zich volgens Groenevelt 

niet vaker schuldig dan anderen, althans bij reguliere competitiewedstrijden.  

Maar zo’n wedstrijd tussen een Marokkaans en een Nederlands elftal, dat is wat anders. 

‘Een ideaal podium voor het uiten van collectieve onvrede’, zegt Allach. ‘Een strijd tussen twee 

duidelijke partijen, waarbij je in de menigte kunt opgaan. Alle remmen kunnen eraf en je wordt 

individueel niet aansprakelijk gesteld voor je daden.’  

Het is geen specifiek Marokkaans gedrag, denkt socioloog Jan Dirk de Jong, die 

onderzoek doet onder Marokkaanse jongeren. Maar het wordt wel versterkt door de 

maatschappelijke polarisatie in Nederland.  

De relschoppers waren dan ook geen uit Marokko meegereisde supporters. Het waren 

vooral Nederlandse Marokkanen die de wedstrijd aangrepen om hun Marokkaanse identiteit te 

benadrukken.  

Criminoloog Henk Ferwerda: ‘Er zijn ook berichten dat er Belgische Marokkanen bij 

waren, maar dat moeten we de komende tijd maar eens uitzoeken.’  

De Jong: ‘De onderliggende mechanismen zijn goed vergelijkbaar met andere 

groepsprocessen. Het gaat om groepen relbeluste adolescenten die met elkaar de verwachting 

delen: “Dat wordt lachen, dat gaat lekker uit de hand lopen”.’  

Hij vervolgt: ‘Ook bij andere voetbalvandalen zie je dat ze allemaal drogredenen en 

nepexcuusjes zoeken om hun gedrag te rechtvaardigen: het bestuur doet dit fout, de ME 

provoceerde ons. Nou, je moet je voorstellen dat jonge Marokkanen tegenwoordig uit een heel 

erg breed palet van zulke excuusjes kunnen putten. Die hebben niet met voetbal te maken, maar 

met een gevoel dat ze maatschappelijk achtergesteld worden. Voeg daarbij dat het een duidelijke 

wedstrijd tussen Marokko en Nederland was en dan heb je de escalatie een heel eind verklaard.’  

En dus kunnen we voorlopig niet meer vriendschappelijk tegen Marokko voetballen? 

Henk Ferwerda wil zo ver niet gaan. ‘Dan buig je voor een kleine groep die het versjteert. Ik heb 
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die wedstrijd gezien, heel veel relschoppers waren duidelijk herkenbaar. Geef die nou eens een 

flinke boete en een stadionverbod, en maak de volgende keer vooraf goed duidelijk: wie op het 

veld komt, is strafbaar.’  

 

Een onderschatte maar waarschijnlijk frequent voorkomende vorm van geweld is Speels 

geweld. In tegenstelling tot algemene ‘common-sense’ schema’s dat geweld altijd optreedt als 

reactie op frustratie, wordt dit geweld juist gebruikt om daaruit positieve stimulatie te verkrijgen 

(Mawson, 1999). Van ‘play fighting’ bij dieren en kinderen (Panksepp, 1998) wordt al langer 

onderkend dat dit geen agressieve neigingen weerspiegelt, maar deel uitmaakt van een plezierige 

sociale interactie. Het is ook vaak geweld dat ontstaat door het gevoel een machtspositie te 

hebben gepaard aan de voldoening die men put uit het gebruik maken daarvan. Zoals bij Vrees 

geweld, bestaat ook hier een neiging tot groepsvorming, maar deze heeft een andere reden. Het 

samenzijn in een grote groep geeft macht en een veilig gevoel (Taylor, 2006), alsmede een gevoel 

van depersonalisatie (d.w.z. het gevoel niet meer persoonlijk verantwoordelijk te zijn; Cohen, 

Hsueh, Russel & Ray, 2006). Dit is op grote schaal waarneembaar bij hooligans. De één durft 

bovendien meer dan de ander en ze dagen elkaar uit, zodat het geweld verder kan escaleren. 

Speels geweld treedt dus op wanneer iemand plezier schept in de middelen die hem of haar ter 

beschikking staan en door het geweld als het ware zijn of haar mogelijkheden ontplooit. Zo kan 

vooral bij jongens een pasverworven rijbewijs een gevoel van ongekende mogelijkheden geven 

en wordt de auto het middel om zich eens lekker uit te leven.  

Het samenkomen in een groep, een gezamenlijke tegenstander, en de opwinding van een 

sportevenement of uitgaansgelegenheid vormen ideale voorwaarden om Speels geweld te 

bedrijven. Dit geldt ook voor sporters zelf. Vergeleken met individuele of jurysporten (inclusief 

vechtsporten), zijn teamsporters agressiever op het speelveld (Thiessen-Raaphorst & Breedveld, 

2007). Een milde vorm van ‘stimulation seeking behaviour’ (Mawson, 1999) zijn de spreekkoren 

in het stadion, maar een meer extreme vorm wordt gevormd door fysiek groepsgeweld tegen 

supporters van de tegenpartij of tegen de ME. Mawson (1999) stelt dat het object, waartegen de 

agressie gericht is, voldoende stimulerend moet zijn om de aandacht vast te houden. Het wordt 

dus pas echt leuk als de ME charges gaat uitvoeren en de geweldplegers verder worden 

uitgedaagd. Niet optreden bij provocatie zou escalatie in dat geval kunnen voorkomen. 

 Stimulatie-zoekend gedrag laat mensen geníeten en leidt dus, in tegenstelling tot Heet 

geweld (Boos geweld, Vrees geweld en Depressief geweld), tot positieve emoties. Ramirez et al. 
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(2005) vonden dat mild agressief gedrag kan dienen als middel om plezier op te wekken. Hoewel 

alcohol en drugs zeker zullen voorkomen bij dit type geweld, is middelengebruik niet een echte 

marker. Het overgaan tot gewelddadig gedrag wordt weliswaar gefaciliteerd door alcoholgebruik, 

maar het feit dat Speels geweld op zich al leidt tot plezier is de reden voor dit geweld. Overlast-

veroorzakende hangjongeren zijn hier ook een goed voorbeeld van. Dit zijn vaak groepen jonge 

jongens (15 tot 25 jaar) die op deze manier stimulatie zoeken. Binnen de groep heerst meestal een 

enigszins ontspannen, maar tegelijkertijd plezierig opgewonden sfeer, die nog versterkt wordt 

door bijvoorbeeld het intimideren van voorbijgangers of het vernielen van straatmeubilair. Dit 

geweld kan gemakkelijk omslaan in Boos geweld, wanneer ze al te zeer gehinderd worden in hun 

gedrag door bijvoorbeeld buurtbewoners of politie. Het vaak voorkomende (12%, Naeyé, 2007), 

geweld bij aanhoudingen in uitgaansgebieden, vormt waarschijnlijk ook een goed voorbeeld van 

Speels geweld dat overgaat in Boos geweld. De reden van de aanhouding is dan een incident van 

Speels geweld, zoals vandalisme of mishandeling van onschuldige voorbijgangers. Zo’n 

aanhouding gaat samen met een verandering van focus van het spel naar de hinder door de politie 

en kan vervolgens resulteren in een zeer gespannen situatie waarbij omstanders gemakkelijk 

betrokken raken.  

 

Persoons-markers 

De fysiologie van speels geweld weerspiegelt blije opwinding. Vlak voor het optreden van 

geweld kan er speels gedrag zijn, bijvoorbeeld voetballen op straat met een blikje. Lachen als 

communicatiemiddel tussen groepsleden zal hier vaak te zien zijn. De blije gezichtsexpressie 

bestaat dus uit opgetrokken mondhoeken en zichtbare tanden, maar een werkelijk automatische 

blije expressie laat ook nog het samentrekken van de kringspier rond het oog zien, die overigens 

moeilijk van een afstand waar te nemen valt. Zoals bij Boos geweld zal hier ook een 

toenaderende houding aangenomen worden. Terwijl bij negatieve opwinding een vernauwing van 

de aandachtsfocus optreedt, zal bij positieve opwinding juist de aandacht verbreed worden. Een 

blij persoon neemt zoveel mogelijk, vermoedelijk voordelige, informatie uit de omgeving op, 

maar zal deze slechts oppervlakkig verwerken. 

  

Situationele markers 

Een situationele marker is dat dit type geweld vooral in groepen voorkomt, waardoor er een 

machtsoverwicht bestaat. Het machtsoverwicht kan ook bij individuen liggen en berusten op 
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zwakte van tegenstanders of het beschikbaar hebben van machtsmiddelen, zoals een auto. Het 

voorafgaan van de confrontatie door een algemene positieve, opwindende gebeurtenis, zoals 

feesten, uitgaan en sportwedstrijden, vormt ook een sterk signaal voor Speels geweld. 

Vandalisme gaat vaak hand in hand met Speels geweld.  

 

Mogelijke tegenmaatregelen 

Een mogelijke tegenmaatregel bij Speels geweld is het verkleinen of verspreiden van de groep, 

waardoor het machtsoverwicht kleiner wordt. De politie kan zich richten op bepaalde personen, 

de ‘provocateurs’, en deze uit de groep halen. Omdat de aanwezigheid van de politie alleen al de 

vlam in de pan kan doen slaan, is het aan te bevelen om agenten ‘in burger’ op de voorgrond te 

houden. Ook kan geprobeerd worden om de blije opwinding te temperen met slechts een beperkt 

gebruik van machtsmiddelen, om de omslag in Boos geweld te voorkomen. Het ingaan op de 

uitdagingen kan het plezier vergroten en het Speelse geweld doen toenemen. Het negeren van de 

uitdagingen daarentegen zou escalatie kunnen voorkomen. Tevens staat vooral deze groep zeer 

open voor afleidingen, bijvoorbeeld door op een onverwachte manier te reageren. Zo blijkt een 

proef van het korps in Rotterdam om chocolade uit te delen in uitgaansgebieden, goed te werken. 

 

 

3.5. Gestoord geweld 

 

Casus 8.2 Balkonspringer (Uit: Tmmer, 2005) 

Op een doordeweekse ochtend krijgt de politie de melding dat een man zich van het leven dreigt 

te beroven door van zijn balkon op de tweede etage te springen. Twee politieambtenaren zijn 

binnen enkele minuten ter plaatse. Zij proberen contact te maken met de man, maar deze 

reageert geheel niet. Na overleg met de wachtcommandant trappen de beide agenten de deur van 

’s mans woning in. Kort daarna komt de bewoner de inpandige trap in de woning af. De man, 

fors van postuur, loopt zwijgend met een fles cola in zijn hand op de politieambtenaren af. Als hij 

vlakbij ze is, gaat hij ineens luidkeels over tot de aanval en slaat daarbij met de fles cola op de 

politieambtenaren in. Door deze heftige confrontatie jaagt de man beide agenten zijn woning uit, 

het portiek in. Als hij daarbij ook nog dreigt hen van de stenen trap af te werken, zetten de 

politieambtenaren de tegenaanval in. Met behulp van de daarop snel ter plaatse gekomen 

collega’s wordt de man met veel moeite afgevoerd en op het bureau ingesloten. In de worsteling 
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blijken beide politieambtenaren krassen en builen te hebben opgelopen. Een verhoor met de 

suïcidale man loopt op niets uit. Hij brengt geen zinnig woord uit. Een arts laat de man later op 

vrijwillige basis opnemen. 

 

 Mensen die (tijdelijk) psychisch gestoord zijn, kunnen voor agenten zeer moeilijk 

benaderbare tegenspelers zijn, omdat de beweegredenen van deze personen veelal onbegrijpelijk 

zijn. Patiënten die bijvoorbeeld aan achtervolgingswanen lijden of dingen zien of horen die er 

niet zijn, kunnen daardoor tot onverwacht gewelddadig gedrag komen. Het Gestoorde geweld 

waarbij de motieven niet invoelbaar zijn, is vrijwel uitsluitend psychotisch van karakter. 

Psychotici zijn vaak bang voor dingen die voor hen wel, maar in werkelijkheid niet bestaan. Zij 

zijn ontoerekeningsvatbaar en hebben een grote persoonlijke ruimte nodig. Psychotische episoden 

gaan gepaard met een sterk afwijkende beleving van de werkelijkheid, resulterend in denk- en 

gedragsstoornissen en incoherente, vaak tegenstrijdige, emotionele signalen.  

Een groot probleem bij psychotische patiënten is hun meer dan gemiddeld druggebruik. 

Drugs zoals cannabis, LSD en ook Paddo’s hebben een psychotiserende werking en kunnen de 

psychotische symptomen verergeren. Bij een ‘gevoelige’ groep, die naar schatting uit ongeveer 

een kwart van de bevolking bestaat, kan het gebruik van cannabis zelfs psychotische episoden 

veroorzaken. In tegenstelling tot alcohol kunnen de effecten zich ook nog over een veel langere 

periode uitstrekken dan alleen direct na het gebruik. Deze drugs verhogen door hun 

psychotiserende werking de kans op Gestoord geweld in de gehele populatie. Vermoedelijk is de 

gemiddelde cannabis-gebruikers vreedzamer dan een niet-gebruiker, maar de variatie in gedrag 

wordt ook groter, zodat over het geheel genomen geweld toch frequenter voorkomt door het 

cannabis-gebruik (Moore & Stuart, 2005). Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat bij 

regelmatige cannabis-gebruikers de kans op geweld ook in perioden van onthouding sterk 

verhoogd is (Moore & Stuart, 2005). 

 

Persoons-markers  

De belangrijkste signalen van Gestoord geweld zijn die van incoherentie en inconsistentie. 

Individuen die een psychose doormaken kunnen op de ene marker hyper-aroused zijn en op de 

andere juist hypo-aroused. Terwijl de motieven van de Depressieve geweldpleger nog enigszins 

invoelbaar zijn, is dat niet het geval met de Gestoorde geweldpleger. Het gedrag heeft niets te 

maken met de objectieve wereld. Hierdoor bestaat er een grote ongevoeligheid voor sociale 
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signalen van andere personen, bijvoorbeeld van submissie. Dit resulteert in ongewoon 

aanvalsgedrag, het afwijken van min of meer geritualiseerd aanvalsgedrag en aanvallen zonder 

dreiggedrag, waarmee de tegenstander eerst de gelegenheid wordt geboden zich terug te trekken. 

Vaak is het geweld gericht tegen volslagen vreemden. Alleen gebruik van specifieke drugs als 

cannabis, LSD en Paddo’s, maar niet alcohol, kan gelden als signaal voor Gestoord geweld. De 

man-vrouw verdeling is bij Gestoord geweld gelijker dan bij de andere vormen van geweld die in 

dit rapport aan de orde komen. 

 

Situationele markers 

Bij deze vorm van geweld gaat het vrijwel altijd om een sociaal-geïsoleerd persoon die zich 

meestal in de eigen woning heeft teruggetrokken. Vaak staat de persoon in de buurt al te boek als 

een zonderling. Het gaat in alle gevallen om één individu en niet om een groep personen. Soms 

heeft de persoon zich in de woning gebarricadeerd om zich te beschermen tegen de ingebeelde 

bedreigingen. 

 

Mogelijke tegenmaatregelen 

Het is vrijwel onmogelijk algemene tegenmaatregelen te suggereren. Een gesprek heeft meestal 

weinig zin, omdat de agent niet kan weten wat de verwarde persoon bezielt of beheerst. Tot 

bedaren brengen heeft meestal weinig kans van slagen, omdat de persoon reageert op een eigen 

werkelijkheid. Wel kan men proberen zoveel mogelijk (bv. licht- en geluids-) prikkels uit de 

omgeving weg te nemen, zodat deze geen reacties bij de persoon teweeg kunnen brengen. Het 

verdient aanbeveling de hulp in te roepen van hulpverleners die de persoon al kent of van 

familieleden. 

 

 

3.6 Status geweld 

 

Uit: “kapot moeilijk” Jan Dirk de Jong, p.159, p.173, p.197 

‘Als je het niet doet? Als je niet gelijk wraak neemt? Dan vindt iedereen je een mietje. Standaard. 

Dan ben je geen man, maar een nerdje. Je weet toch? Je gaat zien, dan zullen ze je altijd pakken. 

Steeds moeten ze jou dan weer hebben. Iedereen lacht je uit. Echt, geloof mij maar, dan kun je 

beter verhuizen ofzo.’ 
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‘Er was een jongen waar ik ruzie mee had, Abdel, hij bedreigde me met een mes, je weet 

toch? Ik ben die ene keer gewoon weggerend. Ik zweer ’t je. Terwijl ik ouder was! Ik schaamde 

me echt, weet je. Zelfs mijn eigen broer heeft me daarna een klap gegeven! Terwijl het niet eens 

mijn schuld was! Daarna wist ik: nóóit meer. Ik bedoel: mensen hadden gepraat, iedereen lachte 

me uit van ‘mietje’. Dit, dat. Maar vanaf toen? Ik heb schijt asahbi. Nu beuk ik iedereen. Dan ga 

ik maar dood! Als ze nu komen met een mes, is het mijn tijd, begrijp me? Je moet die respect 

pakken.’ 

 

 Het verwerven, behouden en beschermen van maatschappelijk aanzien is een belangrijke, 

en waarschijnlijk onderschatte, drijfveer voor geweld. Weliswaar kan bij Koud geweld en ook 

Speels geweld sociaal aanzien soms een rol spelen, maar bij Status geweld komt dit op de eerste 

plaats. Het geweld wordt gepleegd vanuit een collectief gevoelde norm in reactie op een (dreiging 

van) schending van de eer van een man of vrouw en daarmee van zijn of haar familie of groep. In 

bepaalde culturen is de aantasting van de zedelijke eer (bijvoorbeeld vreemdgaan) zo’n zwaar 

vergrijp dat het vermoorden van de veroorzaker ervan gelegitimeerd is. De onderliggende emotie 

die mensen aanzet tot dergelijk geweld is er waarschijnlijk een van schaamte (Broek, 2007). 

‘Wraak is zoet’ stelt van der Dennen (2003), ‘omdat een geslaagde wraakactie verloren 

eigenwaarde compenseert, gezichtsverlies tenietdoet en een vernederd en gekrenkt ego herstelt.’  

 De Marokkaanse jongeren uit het onderzoek van De Jong (2007) leven veelal naar 

‘straatwaarden’. Hieraan zitten gedragsverwachtingen gekoppeld zoals ‘weerbaarheid’, 

‘loyaliteit’, ‘onkwetsbaarheid’, ‘moed tonen’, ‘waakzaamheid’, ‘succes uitstralen’ en ‘gevat zijn’ 

(De Jong, 2007, p.217). In veel gevallen betekent dit het zich afzetten tegen de buitenwereld en 

de politie in het bijzonder. Handelen volgens deze waarden kan aanleiding geven tot 

overlastgevend of crimineel gedrag, dat door de jongeren juist als geoorloofd of gerechtvaardigd 

wordt beschouwd. Wanneer zulk delinquent gedrag (dat vaak ‘speels’ van aard is) uit de hand 

loopt en wrijving veroorzaakt met de politie of anderen, is de kans groot dat familie en vrienden 

de helpende hand bieden. Weglopen bij een vechtpartij of een ander conflict is een doodzonde en 

funest voor de moeizaam opgebouwde statuspositie. Het werk van de agent met deze jongeren is 

zeer moeilijk, omdat zij geen contact willen met de politie, en mocht het toch tot een contact 

komen, zij toch alle betrokkenheid, van henzelf of anderen, te allen tijde zullen ontkennen. 

Schaamte, en het daaruit voortvloeiende geweld, kunnen in toom worden gehouden door 

een stabiel gevoel van eigenwaarde, het onderscheiden van ‘doen’ en ‘zijn’, alsmede de invloed 
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van eerder genoemde remmende ‘top-down’ processen, welke soms maar in geringe mate 

aanwezig zijn bij veel probleemjongeren. Van San (1998) vond onder jonge criminele 

Curaçaoënaars een neiging om nauwelijks of geen verantwoordelijkheid voor het eigen handelen 

te nemen en een uitgesproken gebrek aan wroeging en empathie. Ze gaan ervan uit dat niet zij 

leed veroorzaken, maar dat de verantwoordelijkheid doorgaans bij het slachtoffer zelf ligt. Uit 

gesprekken met deze jongens door Van San blijkt dat velen de behoefte voelen om hun 

mannelijkheid te benadrukken. ‘Eergevoel is het hoogste goed, aangetast eergevoel is de diepste 

belediging die moet worden gewroken. Niet gewroken beledigingen leiden tot gezichtsverlies, 

hetgeen een bedreiging is van de mannelijkheid’ (Van San, 1998, 181-183). Een snel aangetast 

eergevoel, gecombineerd met impulsief en soms ook koud gedrag vergroten deze problematiek. 

In grote steden geven allochtone jongeren vaak grote problemen en wordt de oorzaak hiervan 

vaak gezocht in hun culturele achtergrond. Die wordt dan bestempeld als een ‘machocultuur’ of 

‘krijgerscultuur‘ (zie Broek, 2007). Status geweld is echter een algemeen verschijnsel, waarvoor 

beter verklaringen kunnen worden gezocht in algemene groepsdynamische processen (De Jong, 

2007). De Jong voegt hier nog aan toe dat een systematische verwijzing naar de culturele of 

religieuze achtergrond als verklaring voor het deviante gedrag, de ‘wij-zij’ verhoudingen 

versterkt, en daarmee de zoektocht naar status. 

  

Persoons-markers 

De markers hebben betrekking op een snel gekrenkt gevoel van eigenwaarde. Het geweld gaat 

doorgaans gepaard met veel verbale uitingen, zoals schelden, die de status van de ander moeten 

verlagen, of die van de dader juist moeten verhogen. Er is bij uitstek sprake van een toenaderende 

houding, omdat ontwijking de status aantast. 

 

Situationele markers 

Veelal zijn er bekenden van de persoon aanwezig tegenover wie deze probeert zijn status te 

behouden of te verhogen. Hoewel Status geweld in alle culturen voorkomt, is er een verhoogde 

kans bij allochtone jongens. Statusverhogende kenmerken, zoals het bezit van een wapen of 

specifieke kleding kan ook als een marker gezien worden. 
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Mogelijke tegenmaatregelen  

Men kan proberen statusgeweld tegen te gaan of te stoppen door de hoogste ‘in rang’, 

bijvoorbeeld de vader, aan te spreken, het liefst apart van de groep. Hierbij is het belangrijk om 

niet te provoceren of verder de eer aan te tasten.  
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4. Eerste toetsing van de geweldsclassificatie 

Voordat de conceptuele indeling van de geweldsklassen en de daarbij behorende markers kunnen 

worden toegepast in de politiepraktijk, is het raadzaam deze eerst te onderzoeken. Voor dit doel 

hebben we een aantal agenten met praktische ervaring op het gebied van geweldsincidenten 

geïnterviewd. Uit bovenstaande theoretische beschouwing kan niet worden opgemaakt welke 

markers opgemerkt kunnen worden door agenten en het is ook niet bekend wat het voorspellende 

vermogen van de markers is. Bovendien zou uit de interviews kunnen blijken of de indeling wel 

aansluit bij de ervaring van diegene die ‘op straat’ met geweldsplegers geconfronteerd worden. 

Gezien het veelvuldige optreden van geweld in de politiepraktijk kan verwacht worden dat elke 

categorie voor zal komen, als de steekproef voldoende groot is. Het interviewen van een verder 

ongeselecteerde groep agenten die geweldsincidenten hebben meegemaakt kan op deze wijze 

behulpzaam zijn bij een eerste empirische exploratie. Als eenvoudige en spaarzame schema’s uit 

de resultaten gedestilleerd kunnen worden die geen inconsistenties bevatten, dan vormt dat 

slechts een aanwijzing dat de indeling zinvol en mogelijk bruikbaar is. Een definitieve uitspraak 

over de validiteit kan uit dit onderzoek niet verwacht worden. Voor ieder theoretisch schema of 

model geldt dat zo’n uitspraak slechts benaderd, maar nooit bereikt, kan worden in 

opeenvolgende fasen van verder onderzoek.  

   

4.1 Methode 

Het onderzoek betrof een systematisch interview van agenten die geconfronteerd zijn geweest 

met één of meer gewelddadige incidenten. Het eerste deel van het interview heeft de methode 

gevolgd van het ‘cognitieve interview’ (zie Fisher & Geiselman, 1992). Het cognitieve interview 

(CI, voor een uitgebreide beschrijving, zie Appendix A) is een manier om zoveel mogelijk 

relevante informatie van een ooggetuige te verkrijgen, terwijl de getuige zo weinig mogelijk 

probeert te reconstrueren ‘wat er gebeurd zou moeten zijn’. Het is ontwikkeld op basis van 

geheugentheorieën en maakt gebruik van zoveel mogelijk verschillende geheugensporen om een 

grotere accuratesse van de getuigenis te krijgen. Voor het ophalen van deze herinneringen 

worden zoveel mogelijk zintuiglijke (bv. ‘wat voor weer was het?’) waarnemingen en subjectieve 

ervaringen (bv. ‘hoe voelde je je voor de gebeurtenis?’) als ‘cues’ gebruikt. De methode van het 

CI zou samengevat kunnen worden als een manier om personen mentaal te laten terugkeren in de 

bewuste situatie en deze te reconstrueren om dit vervolgens verbaal te rapporteren.  
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 Het gehele interview (voor het interview-protocol: zie Appendix B) bestond uit vier delen. 

Eerst werd de CI-methode geoefend in een alledaagse gebeurtenis die de respondent kort geleden 

had meegemaakt. Het oefenen achten wij belangrijk, omdat de agent deze vorm van rapportage 

niet gewend is. De nadruk ligt in de politiepraktijk meer op de juridische classificatie van het 

incident dan op de subjectieve waarnemingen en ervaringen van de agent. Vervolgens werd de 

methode toegepast op het laatste geweldsincident dat de respondent had beleefd. Zelfs met een 

beproefde methode als het CI is het onwaarschijnlijk dat een respondent tijdens het interview het 

hele scala aan markers op zal noemen. Het derde en vierde deel van het interview bestonden 

daarom uit meer gerichte vragen. De hoogste geheugenprestatie kan men over het algemeen 

bereiken als men een fase van vrije reproductie laat volgen door een herkenningsfase, waarin 

slechts aangegeven hoeft te worden of de kenmerken voorkwamen. Eerst werden twee checklists 

(zie Appendix D) doorlopen met persoons- en situationele markers, waarvan de respondent moest 

aangeven of ze bij het incident waren voorgekomen. Het interview werd afgesloten met vragen 

naar de context van het incident (bv. wat er later nog over bekend is geworden) en het doorlopen 

van de laatste checklist (zie Appendix D). Hierin werd de respondent gevraagd het incident in te 

delen zowel volgens de fenomenologische classificatie van Timmer (2005) als volgens de 

psychologische classificatie in dit rapport. 

De antwoorden van het open gedeelte van het interview werden gecombineerd met de 

antwoorden op de gerichte vragen. Indien een marker opgenoemd werd in het open gedeelte dan 

werd deze als aanwezig bij het incident gescoord (aangegeven met het getal 2). Op de in totaal 

114 gerichte vragen in de checklists kon de agent steeds antwoorden met een ‘Ja’, ‘Onbekend’of 

‘Nee’. Voor de analyse van de scores werden deze omgezet in een getal van respectievelijk 2, 1, 

0. Indien een marker niet was geproduceerd in het CI, werd daarvoor deze laatste waarde 

ingevuld. Het incident werd op basis van het laatste deel van het interview ingedeeld in één van 

de geweldstypen. Vervolgens werden van de scores over alle incidenten gemiddeld. Gemiddelde 

scores onder 0.67 werden gelabeld als ‘niet aanwezig’, scores boven 1.33 als ‘aanwezig’ en 

tussenliggende scores (0.67-1.33) worden beschouwd als ‘mogelijk aanwezig’.  

Het aanvankelijke plan was om agenten te interviewen op terugkomdagen van de Politie-

academie. Toen dat niet mogelijk bleek, zijn agenten meer direct via de e-mail voor deelname 

benaderd. Bovendien konden via persoonlijke contacten van de onderzoekers ook nog 

respondenten gerekruteerd worden. Benadrukt werd dat deelname geheel vrijwillig was, dat de 

gegevens anoniem behandeld werden en dat het interview geen enkele consequentie had op 
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juridisch of politioneel gebied. Het onderzoek was tevoren goedgekeurd door de ethische 

commissie van de afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Voorafgaand aan het 

interview werd de respondent gedetailleerd voorgelicht over het onderzoek (o.a. via een 

informatiebrochure) en tekende deze een ‘informed consent’ formulier. Vanwege praktische 

problemen kon maar bij een deel van de interviews digitale geluidsopnamen worden gemaakt. 

Met deze opname zou de interviewer niet meer zijn aandacht hoeven verdelen tussen het 

interview en het registreren of scoren van de opgenoemde markers. De geluidsopname werd 

alleen door de onderzoekers beluisterd en na afloop van het onderzoek vernietigd. 

 

4.2  Resultaten 

In totaal zijn zestien agenten geïnterviewd. Deze waren afkomstig uit de regio’s Rotterdam-

Rijnmond (4), Hollands midden (2), Kennemerland (4), Noord-Holland Noord (3) en 

Amsterdam-Amstelland (3). Drie van de respondenten zijn lid van een Arrestatie Team, twee van 

de hondenbrigade en de overige (11) zijn (hoofd) agent. De meerderheid van de agenten hadden 

zich aangemeld voor het onderzoek, omdat ze een bepaald incident hadden meegemaakt 

waarover ze graag wilden vertellen. In de meeste gevallen betrof het een incident dat enkele 

maanden, soms jaren, geleden plaatsvond. Wanneer ze liever niet over een meer recent incident 

wilden praten is daaraan tegemoet gekomen. Hiermee werd niet voldaan aan het criterium van 

‘het meest recente incident’, maar daar stond tegenover dat de incidenten een dergelijke indruk 

achtergelaten hadden dat het incident meestal gedetailleerd herinnerd kon worden. Een 

paradoxaal gegeven uit de geheugenpsychologie is echter wel dat schokkende ervaringen niet 

alleen sterker opgeslagen worden, maar ook over de tijd in grotere mate onderhevig zijn aan 

vervormingen, waarschijnlijk omdat ze in de tussentijd steeds worden opgehaald en 

omgecodeerd. 

 De aantallen markers die zijn opgenoemd tijdens de interviews verschilden sterk per 

agent. Voor de ene agent bleek het makkelijker te zijn om op een zeer gedetailleerd niveau het 

incident te herinneren dan voor de ander. Dit verschil werd al tijdens de oefensessie duidelijk en 

is het gevolg van persoonsverschillen en daardoor niet van bijvoorbeeld tijdstip of het soort 

incident. Opvallend was wel dat de twee agenten uit de hondenbrigade het meest uitvoerig en 

gedetailleerd verslag konden doen. In alle gevallen werd ruim voldoende informatie gegeven om 

het incident te categoriseren in één van de geweldstypen. Een aantal uitspraken: 
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 Omdat er slechts weinig interviews hebben kunnen plaatsvinden en niet elke 

geweldscategorie voorkwam in de beschrijving van de incidenten, zijn de interviews aangevuld 

met elf videofragmenten van een geweldsincident (o.a. van Youtube) en dertien geschreven 

artikelen uit de media (zie Appendix C). Hierop komt het totale aantal incidenten op 40. 

Voorwaarde voor opname van deze aanvullingen waren dat ze, voor zover mogelijk, het gehele 

incident belichten, zodat duidelijk was in welke categorie ze behoren en er tenminste tien markers 

in te herkennen waren. De aanvullende incidenten zijn met behulp van de checklists op dezelfde 

wijze gescoord als de interviews. De verdeling van de gescoorde incidenten, uit de interviews, 

video’s en artikelen, over de geweldscategorieën staan in Tabel 1. Voor de categorieën 

Depressief en Koud geweld bleken weinig berichten in de media te vinden. Dit kan betekenen dat 

 “Wanneer je wordt uitgedaagd zijn de stilste vaak het gevaarlijkst; hoe groter de bek, 

hoe minder ze doen.” 

“Juist de goed verzorgde mensen vind ik gevaarlijk omdat je het niet verwacht.” 

“Nederlanders proberen je te laten twijfelen door te dreigen met advocaten en ontslag. 

Antillianen en Surinamers schelden en beledigen om je zo uit de kast te lokken.” 

“Ik zoek altijd naar het alfa-mannetje van de groep op mee te praten. Heb ik zijn 

vertrouwen, dan heb ik ze allemaal.” 

“Wanneer iets definitief wordt, zoals bij het handboeien omdoen of bij binnenkomst in 

het bureau, worden mensen vaak gevaarlijk.” 

“er is vaak verzet als men pijn is gedaan, zoals te strakke handboeien.” 

“Als ze gaan treuzelen denk ik: jij hebt iets te verbergen.” 

“Wanneer de handen trillen, weet je nooit wat er komt.” 

“Als verslaafden niet ontspannen zijn, zijn ze op zoek. Dan moet je altijd uitkijken.” 

“Als het druk en donker is, weten mensen soms niet eens dat je politie-agent bent.” 

“Bij aanhouding: hoe erger het feit, hoe liever hij weg wil.” 

“Als ze hun capuchon opzetten zoeken ze de anonimiteit. Opletten dus.” 

“Als ze hun handen in de zakken hebben, dan kijk ik naar de schouders. Zijn die 

gespannen dan hebben ze wat in hun handen.” 

“De drempel voor fysiek geweld wordt lager en lager.”  
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ze ook weinig frequent voorkomen onder de geweldsincidenten waarbij de politie betrokken is. 

Als ze echter voorkomen, blijken ze ook vaak, zoals bij de schietpartij op Virginia Tech en bij de 

moord op van Gogh, uit te lopen op dodelijk geweld. De correspondentie van de frequenties over 

de drie soorten incident-rapportages suggereert verder dat deze tabel een goed inzicht geeft in de 

frequenties van voorkomen van de geweldsincidenten. De politie-agent ‘op de straat’ wordt in dat 

geval het meest frequent geconfronteerd met Boos en Impulsief geweld, maar dit zijn misschien 

ook de vormen van geweld die het gemakkelijkst beteugeld kunnen worden en niet zelden een 

milde afloop hebben. 

 

Tabel 1. De verdeling van de incidenten over de geweldsklassen. 

 Interview Video Artikelen Totaal 

Boos 3 2 2 7 

Vrees 4 1 0 5 

Depressief 0 0 2 2 

Koud 0 0 2 2 

Impulsief 3 3 4 10 

Speels 2 2 3 7 

Gestoord 2 2 0 4 

Status 2 1 0 3 

Totaal 16 11 13 40 

 

De resultaten van de checklists (zie Appendix E) lieten in een aantal gevallen markers zien die 

uniek zijn voor één bepaald geweldstype. In het eerste schema staan ze per geweldscategorie 

gerangschikt. In het tweede schema staat de frequentie van de markers oplopend gerangschikt. De 

aanwezige markers zijn groen gekleurd en de ‘mogelijke’ markers zijn geel gekleurd. De 

onderzoeksresultaten kunnen vergeleken worden met de verwachtingen in Appendix F. Gezien 

het zeer geringe aantal waarnemingen moeten de resultaten echter zeer voorzichtig 

geïnterpreteerd worden. Het is enerzijds mogelijk dat voor het geweldstype relevante signalen 

niet voorkwamen in het kleine aantal onderzochte incidenten, maar anderzijds kunnen sommige 

signalen ook oververtegenwoordigd zijn in deze steekproef. 
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Boos geweld 

Beledigingen en intimidatie door de dader is de enige marker die uniek is voor deze categorie. 

Zoals ook bij andere vormen van ‘Heet’ geweld zijn de uiterlijke kenmerken van de fysiologische 

activatie goed waargenomen. De dader had een rood gezicht, opengesperde neusgaten, een hoge 

stem, versnelde ademhaling en een boze gezichtsexpressie. Zweten, grote pupillen, opgezwollen 

aderen en grote (hand-)gebaren werden niet waargenomen. 

 De daders reageerden in alle gevallen op het niet halen van een bepaald doel (bv. één 

persoon werd staande gehouden terwijl hij onderweg was naar een afspraak) en gedroegen zich 

vlak voor het geweld begon op een dreigende manier (beledigen, schelden) en hadden een sterke 

toenaderende actiegeneigdheid. Geen van de incidenten kwam voor in een omgeving met 

stressverhogende prikkels (druk, warm, lawaai etc.), maar aangenomen mag worden dat dit bij 

andere incidenten van Boos geweld niet uit te sluiten is. 

 Opvallend was dat de incidenten die wij als Impulsief-, Gestoord- of Status geweld 

aanduiden door de agent als Boos geweld gezien werden. Dat bevestigt het idee dat mensen, op 

basis van een algemeen schema dat agressie voortkomt uit frustratie, alle geweld zien als een 

product van boosheid. Frustratie hebben we in de beslisboom toegespitst op hindering bij het 

halen van een doel (Hinder in Appendix G). Hierbij is het belangrijk dat de agent oorzaak en 

gevolg niet verwart. Er moet bij deze vraag niet door de agent aangenomen worden dat, omdat de 

persoon een gefrustreerde indruk maakt, deze ook wel door iets gefrustreerd (‘gehinderd’ in onze 

termen) zal zijn. Als belangrijke discriminatoren tussen Impulsief en Boos geweld worden 

Alcohol/drugs gebruik (Alcohol/drugs in Appendix G) en een overdreven reactie op kleine 

provocaties gezien (Overdreven in Appendix G). Tussen Gestoord en Boos geweld kunnen 

grilligheid en een gebrek aan focus als onderscheidende factoren fungeren en tussen Status en 

Boos geweld de aantasting van het eergevoel (‘Eergevoel’, zie Appendix G).  

 

Vrees geweld  

Vrees geweld is in dit onderzoek de enige vorm van geweld die voorkomt in een omgeving met 

veel stresserende prikkels (warm, druk, lawaai, donker, klein en benauwd). Ook het afstand 

houden, een terugtrekkende actiegeneigdheid, is uniek voor deze categorie. Zoals voorspeld leek 

de dader zich te concentreren op datgene wat hem angstig maakte en waren er verminderde 

cognitieve vaardigheden merkbaar. Dit uitte zich in onsamenhangende steekwoorden en 

verhoogde fysiologische activiteit (zichtbare aderen, grote pupillen en versnelde ademhaling). De 
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dader was weinig verbaal agressief: schreeuwen, schelden of intimideren kwam niet voor. Gapen 

en urineverlies is voorspeld alleen op te treden bij vrees, maar is niet waargenomen in dit 

onderzoek. 

 Vrees geweld had de meeste overeenkomsten in signalen met Depressief, Gestoord en 

Impulsief geweld. Depressief kan van Vrees geweld onderscheiden worden door het langdurig 

optreden van de stressor (Langdurig in Appendix G) en de veelal langdurig beheersen van de 

stress (Beheerst in Appendix G), waardoor Depressief geweld ook zonder zichtbare opwinding 

kan plaatsvinden. Angsten (vrees voor een ingebeelde bedreiging) maken ook vaak deel uit van 

een psychische stoornis, maar in het eerste geval zijn de motieven meestal nog wel invoelbaar en 

is het gedrag minder grillig (Grillig in Appendix G) dan bij Gestoord geweld. Impulsief geweld 

verschilt van Vrees geweld doordat de dreiging meestal reëel is (Overdreven in Appendix G). 

 

Depressief geweld 

Dit type geweld is tijdens geen enkel interview gerapporteerd en is gebaseerd op slechts twee 

artikelen. Media berichten over ander mogelijk Depressief geweld, bleken te weinig informatief. 

In beide gevallen zijn echter overeenkomsten gevonden die de voorspellingen betreffende de 

markers lijken te ondersteunen. Beide personen hadden een teruggetrokken (Teruggetrokken in 

Appendix G) levensstijl, maar vertoonde daags voor de geweldsuitbarsting ‘anders’ en 

‘onverwacht’ gedrag (bv. de schietpartij op Virginia Tech). Ze waren in de war, depressief of 

leden aan een andere psychische stoornis en zijn daarvoor behandeld (geweest). Tevens hadden 

ze een wapen en waren de moorden met voorbedachten rade gepleegd. Kenmerkend voor dit type 

geweld is dat er een langdurige stress-reactie (Langdurig in Appendix G) is die ook voor lange 

tijd in bedwang kan worden gehouden (Beheerst in Appendix G). Om deze reden ook kan de 

opwinding gemaskeerd zijn, zodat Depressief geweld ook via de niet-opgewonden route in de 

beslisboom (zie Appendix G) te bereiken is. Omdat de signalen zeer goed verborgen kunnen 

blijven, komt dit type geweld vaak geheel onverwacht ‘uit de lucht vallen’. Depressief geweld 

kan daarom in de beslisboom via de meeste verschillende routes bereikt worden. 

 

Koud geweld 

Koud geweld kwam eveneens niet voor in de interviews en daarom zijn ook deze resultaten 

gebaseerd op slechts twee incidenten uit de andere bronnen. Het contact met de dader was 

aanvankelijk goed. Ook maakte hij een rustige en gecontroleerde indruk. De dader stond sterk op 
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zijn benen en straalde een zekere mate van trots uit. Hij was toenaderend en droeg een wapen. De 

persoon werd gehinderd of geprovoceerd, waardoor het gedrag plotseling omsloeg in een 

gewelddadige reactie ondersteund met religieuze uitlatingen.   

 Het voornaamste kenmerk van Koud geweld is dat het instrumenteel is, dat het een 

specifiek doel dient (Doelgericht in Appendix G). Motieven zoals het verkrijgen van geld of sex 

(seksueel geweld hoort meestal bij deze categorie) of het realiseren van politieke of religieuze 

doelen, worden niet afgeremd door angst- of schuldgevoelens. Het geweld gaat om die reden niet 

gepaard met opwinding. Een aanvankelijk goede mogelijkheid tot communicatie (Communicatie 

in Appendix G) en een beheerste eerste indruk (Beheerst in Appendix G) zijn kenmerkend voor 

dit type geweld. 

 

Impulsief geweld 

De meeste onderzochte incidenten hadden betrekking op Impulsief geweld. Het is waarschijnlijk 

dat dit ook de meest voorkomende soort geweld is, omdat hierbij de regulerende mechanismen, 

die in het normale maatschappelijke verkeer geweld in de weg staan, verminderd of zelfs afwezig 

zijn. De daders waren vaak netjes gekleed, vrij rustig en er was aanvankelijk een gesprek met ze 

mogelijk, maar ze leken wel onder invloed van Alcohol of drugs (Alcohol/drugs in Appendix G). 

De grote pupillen en gespannen schouders zijn waarschijnlijk veroorzaakt door druggebruik (bv. 

cocaïne). Hoewel het waarschijnlijk is dat constitutionele factoren, zoals een permanent 

verminderd inhibitievermogen (bv. bij ADHD en ASP), ziekten (bv. beginnende dementie) en 

zelfs hersenbeschadigingen (bv. van de prefrontale cortex), ook een oorzaak kunnen zijn van 

Impulsief geweld, zijn deze in dit onderzoek niet gezien. Kenmerkend voor al het Impulsief 

geweld is echter dat het optreedt na een kleine, of zelfs schijnbaar afwezige, provocatie 

(Overdreven in Appendix G). 

 De plotselinge uitbarsting van geweld zonder op de eigen veiligheid te letten (Onveilig in 

Appendix G), die eveneens karakteristiek is voor Impulsief geweld, werd veelvuldig 

gerapporteerd. Het bedekken van het gezicht met bijvoorbeeld een capuchon rijmt misschien 

minder goed met deze laatste factor. Het is niet duidelijk of de personen reeds een capuchon 

droegen of deze vlak voor het geweld op deden, al is dit laatste onwaarschijnlijk. Het geweld zal 

in een opwelling ontstaan zijn en aan verdediging of (identiteits-)bescherming wordt niet gedacht. 

Dat het geweld vooral tegen vreemden is gericht past bij het impulsieve karakter en het optreden 

bij geringe provocatie. De drempel voor geweldsgebruik tegen vreemden is waarschijnlijk ook 
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lager dan tegen bekenden. In veel gevallen was de provocatie zo klein dat deze de agenten is 

ontgaan. Om deze reden maakten ze melding van een plotselinge uitbarsting en beoordeelden ze 

deze vorm van geweld vaak als buitensporig. In de beslisboom (zie Appendix G) zijn Onveilig, 

Overdreven en Alcohol/drugs als meest distinctieve factoren voor Impulsief geweld opgenomen. 

 

Speels geweld. 

De markers die exclusief bij Speels geweld geobserveerd zijn, onderscheiden dit type geweld 

goed. De daders maakten voorafgaand aan het incident een uitgelaten indruk, hadden een blije 

gezichtsexpressie (Positief in Appendix G) en maakten zich schuldig aan vandalisme 

(Vandalisme in Appendix G). Ze maakten deel uit van een (jongeren-)groep (Groep in Appendix 

G), waarvan de leden elkaar onder druk zetten (bv. uitdagen) om geweld te gebruiken. Zoals 

verwacht speelde het incident zich vaak af rondom een uitgaansgelegenheid of sportevenement. 

De geweldplegers hadden bovendien vaak een machtsoverwicht, door aantal of middelen, op hun 

slachtoffers (Macht in Appendix G). Omdat er de nodige weerstanden bestaan tegen geweld dat 

voortkomt uit positieve emoties, zullen agenten aarzelen om positieve emoties in die 

omstandigheden te onderkennen. In de beslisboom is er daarom voor gekozen om ook een route 

via de niet-opgewonden tak naar Speels geweld te laten leiden. 

 

Gestoord geweld 

Een belangrijke marker van Gestoord geweld is het niet opmerken van belangrijke zaken in de 

omgeving, omdat de werkelijkheid afwijkend beleefd wordt en er soms zelfs sprake is van wanen 

en hallucinaties. Alleen deze marker was uniek voor deze categorie. Andere markers waren dat 

de persoon onder invloed van alcohol en/of drugs leek en een verwarde indruk maakte, maar ook 

hier werden oorzaak en gevolg misschien door elkaar gehaald. De persoon leek ook boos en 

gespannen (de Opgewonden tak in de beslisboom, zie Appendix G) en communiceerde op een 

beledigende, onsamenhangende manier met omstanders. Al deze markers zijn samengenomen in 

het signaal Grillig (zie Appendix C). Dit signaal is zo kenmerkend dat verdere signalen om 

Gestoord geweld te onderscheiden nauwelijks nodig zijn.  

 

Status geweld 

Het centrale kenmerk van Status geweld is dat het eergevoel van de persoon aangetast wordt 

(Eergevoel in Appendix G). Deze aantasting kan het gevolg zijn van een kortdurende belediging 
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of van een langer durend conflict, bijvoorbeeld in de relatiesfeer. Dit laatste kan verklaren 

waarom Status geweld in het onderzoek vooral gezien werd, als de politie optrad om te 

bemiddelen in een ruzie of twist. Het sociale aspect is hierbij doorslaggevend en de persoon 

maakt doorgaans deel uit van een groep (Groep in Appendix G), waarbij deze geweld gebruikte 

tegen een lid van de eigen groep of tegen een buitenstaander (om gezichtsverlies tegenover de 

groep te voorkomen). De persoon maakte de indruk het niet erg te vinden om verwond te raken of 

te sterven (Onveilig in Appendix G). Dit geeft aan dat de wens om het eergevoel te herstellen in 

dit geval meer dan op kan wegen tegen de normale remmingen om geweld te gebruiken. Status 

geweld komt zowel voor in de opgewonden als de niet-opgewonden tak van de beslisboom (zie 

Appendix G). In het laatste geval is het Status geweld verwant aan het Koud geweld en zijn er 

niet voldoende angst- en schuldgevoelens om een tegenwicht te bieden aan het doel om de eer te 

herstellen. In het eerste geval is het meer verwant aan Impulsief geweld, waarbij er wel 

opwinding is maar slechts lage drempels om geweld te gebruiken. 

  

4.3. Beslisboom 

Als aanzet tot een praktische toepassing is een beslisboom ontwikkeld (zie Appendix G), waarin 

getracht is om via de beantwoording van een zo klein mogelijk aantal vragen (‘knopen’) tot een 

bepaling te komen van het type dreigend geweld. Iedere vraag betreft het voorkomen van 

specifieke gevaarsignalen en dient met ja of nee beantwoord te worden. Afhankelijk van de 

antwoorden worden verschillende routes doorlopen in het stroomschema van de beslisboom. De 

routes eindigen altijd op een geweldstype (in ‘rood’ aangegeven) of op de vaststelling dat de 

situatie relatief veilig is (in ‘groen’ aangegeven). De kwaliteit van de geweldsbepaling is 

uiteraard afhankelijk van de informatie die de politie-agent heeft en de mate waarin deze de 

gevaarsignalen kan waarnemen. In een aantal gevallen zal de politie-agent niet zeker weten of de 

vraag met ja of nee beantwoord moet worden. Bij het gebruik van de beslisboom hoort de 

expliciete instructie om altijd een keus te maken en te kiezen voor het alternatief dat het meest 

waarschijnlijk lijkt. Hoewel dit in tegenspraak lijkt met de formele en weloverwogen rol die een 

politie-agent dient te vervullen, blijkt de toepassing van intuïtie in het geval van onzekerheid de 

correctheid van de keuzen ver boven kansniveau uit te tillen (zie bv. Claxton, 1998). Om bij 

gebrek aan informatie toch bij de juiste geweldsklasse uit te komen, bevat de beslisboom 

bovendien ‘back-up’ routes. Indien een signaal ten onrechte niet onderkend is, kan via een 

parallelle route toch nog de juiste klasse bereikt worden. 
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Bij het opstellen van de beslisboom hebben we ons primair gericht op de gevaarsignalen 

die in het onderzoek alleen bij één type geweld voorkwamen, vanuit de gedachte dat deze 

daarvoor het meest representatief zijn. De unieke signalen zijn vooral te vinden bij de knopen aan 

het eind van de beslisboom, terwijl de signalen die bij een groter deel van de geweldsklassen 

voorkomen zich aan het begin bevinden. Om bijvoorbeeld snel een onderscheid te kunnen maken 

tussen ‘hete’ en ‘koude’ vormen van geweld is voor opgewondenheid gekozen als eerste te 

onderscheiden signaal. Voor deze vraag zijn een aantal signalen, zoals van zweten, rood gezicht, 

gezichtsexpressie, stemintonatie, etc. samengenomen. Het onderzoek bevat een te klein aantal 

incidenten, zelfs als de media-incidenten worden meegenomen, om te kunnen beargumenteren 

dat alle relevante signalen voorkomen in de resultatentabel (zie Appendices E en F). Voor de 

beslisboom hoeft dit geen groot probleem te zijn, aangezien we ons hierin beperken tot de meest 

informatieve signalen. Omdat bovendien van sommige geweldsklassen maar enkele incidenten 

beschikbaar waren, kan de frequentie van incident-specifieke signalen (bv. religieuze uitlatingen 

bij Koud geweld) overschat zijn. Bij het opstellen van de beslisboom zijn daarom ook dezelfde 

theoretische overwegingen betrokken als die gebruikt zijn bij het in eerste instantie opstellen van 

de indeling. Het is ook niet het geval dat de beslisboom dwingend volgt uit de 

onderzoeksresultaten. Een eerste selectie van de meest informatieve signalen is wel gemaakt op 

basis van het onderzoek, maar de uiteindelijke selectie en de exacte volgorde van de vragen is tot 

stand gekomen in een poging het aantal benodigde vragen te minimaliseren. Het valt niet uit te 

sluiten dat een nog kortere beslisboom opgesteld kan worden. Het doorlopen van de beslisboom 

leverde voor alle incidenten, die in dit onderzoek geanalyseerd zijn, in ieder geval de juiste 

geweldsklasse op. 

 De kosten voor wat betreft tijd en inspanning voor de politie-agent ‘op de straat’ kunnen 

nog verder teruggebracht worden door het gebruik te beperken tot alleen die situaties waarin er 

daadwerkelijk een kans op geweld bestaat. Het onderzoek heeft zich gericht op incidenten 

waarvan het zeker was dat er geweld opgetreden was, om daarin verschillende klassen te 

onderscheiden. Vanuit het onderzoek kunnen daarom moeilijk uitspraken gedaan worden over in 

welke omstandigheden er een grote kans is op het optreden van geweld. Desalniettemin zijn er in 

het onderzoek algemene signalen naar voren gekomen, waarvan het waarschijnlijk is dat ze 

indicatief zijn voor verhoogde kans op geweld. Om deze reden wordt de beslisboom 

voorafgegaan door een ‘trechter’ van een aantal algemene vragen, die bij een ja-antwoord op 

minimaal één van die vragen aangeven verder te gaan met de beslisboom. 
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5. Discussie 

Om gepast te reageren en misschien zelfs geweld te voorkomen, is het nodig de verschillende 

motieven van geweldplegers te onderscheiden en vroegtijdig te kunnen onderkennen. 

Wederspannigheid van een verdachte bij aanhouding (zie Timmer, 2005) bijvoorbeeld kan in de 

indeling van dit rapport vallen onder Impulsief, Boos, Vrees, Koud of zelfs Depressief geweld. 

Terwijl bij Impulsief, Boos en Vrees geweld pogingen moeten worden gedaan om de persoon te 

kalmeren en stressoren weg te nemen, zal dit bij Koud geweld juist een averechtse uitwerking 

hebben. Een Koude geweldpleger zal dergelijke pogingen opvatten als een teken van zwakte en 

als een aanmoediging om met geweld diens doel te bereiken. Voorzover ons bekend, zijn 

geweldsincidenten die voorkomen in de politiepraktijk nog niet vanuit dit psychologische 

uitgangspunt bestudeerd. Hieruit kunnen verrassende inzichten naar voren komen, zoals dat 

geweld ook geassocieerd kan zijn met positieve emoties (Mawson, 1999; Ramirez et al., 2005). 

Om een valide indeling te krijgen die ook daadwerkelijk toegepast kan worden in de 

politiepraktijk is echter nog veel ontwikkelingswerk nodig. Het in dit rapport beschreven 

onderzoek betreft een eerste aanzet om specifieke markers of signalen aan de geweldsklassen te 

koppelen. Een aspect waar in dit rapport nog weinig aandacht aan kon worden besteed zijn de 

specifieke benaderingswijzen en tegenmaatregelen die bij iedere geweldsklasse behoren. 

 Omdat veel van de literatuur over geweld en agressie nogal theoretisch van aard is, 

(bijvoorbeeld gebaseerd op dieronderzoek) is ervoor gekozen om de relatie tussen markers en 

geweldsclassificatie te onderzoeken door agenten te interviewen over gewelddadige incidenten 

die ze hadden meegemaakt. Ondanks de aankondiging dat deelname geheel vrijwillig was en de 

resultaten volledig anoniem verwerkt zouden worden, heeft slechts een klein aantal agenten 

gereageerd op de oproep per e-mail. Een agent gaf als mogelijke verklaring dat agenten ‘wel iets 

anders aan hun hoofd hebben’, omdat het onderzoek samenviel met de CAO-acties. Hoewel een 

aanvullende groep agenten via persoonlijke contacten van de onderzoekers voor het onderzoek 

gerekruteerd kon worden, bleef het aantal interviews laag. Om toch nog een redelijk aantal 

incidenten te kunnen bestuderen zijn ook in de media beschikbare video’s en artikelen bij het 

onderzoek betrokken. De overeenkomst in frequentie van voorkomen van de verschillende 

geweldsklassen in de drie bronnen ondersteunt de representativiteit van de videofragmenten en de 

artikelen. Deze gegevens zijn echter van lagere kwaliteit dan de interviews, omdat daar niet 

uitgehaald kan worden welke signalen zichtbaar zijn voor een politie-agent. Als de frequenties in 

Tabel 1 representatief zijn en een minimum-aantal van 20 per klasse wordt genomen, zouden 
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minimaal 400 (in plaats van de 40 in dit onderzoek) geweldsincidenten onderzocht moeten 

worden. Om dergelijke aantallen te bereiken, zou inzage in politiële of juridische stukken 

aangaande geweldsdelicten het meest geschikt zijn, maar daar was voor dit onderzoek op korte 

termijn geen toegang toe te verkrijgen.  

Gezien het geringe aantal waarnemingen moeten de resultaten met enige 

terughoudendheid geïnterpreteerd worden. Het onderzoek geeft slechts een eerste inzicht in de 

door een politie-agent waarneembare markers. We denken dat de combinatie van het cognitieve 

interview met de gerichte vraagstelling in de checklists een vruchtbaar uitgangspunt is voor 

verder onderzoek. Dossier-onderzoek heeft als nadeel tegenover de interviews dat hierbij alleen 

bekende markers gedetecteerd kunnen worden, maar er weinig kans is op het ontdekken van 

nieuwe markers. In dit stadium van de ontwikkeling kan echter al gesteld worden dat de hier 

voorgestelde conceptuele indeling in geweldsklassen de politie op tenminste drie punten kan 

helpen de gevaarbeheersing te verbeteren.  

Op de eerste plaats kan het gevaar teruggebracht worden door het vermogen om 

verschillende vormen van geweld te onderscheiden en vroegtijdig te herkennen. De 

geweldsklassen zorgen voor een onderscheid naar de motieven van de geweldpleger, die weer 

samenhangen met verschillende signalen die dat geweld aankondigen. Heet geweld staat door 

zijn fysiologische activatie recht tegenover Koud geweld. Koud geweld verschilt door het 

doelmatige handelen hemelsbreed van het willekeurige karakter van Gestoord geweld. De 

‘agressieve verstoorde’ uit het onderzoek van Timmer (2005, p. 238) is bijvoorbeeld een lastige 

en veel voorkomende categorie geweldplegers waarmee de politie te maken heeft. Deze categorie 

wordt omschreven als onberekenbaar, moeilijk aanspreekbaar en met een hoge pijngrens, 

mogelijk veroorzaakt wordt door beneveling en of druggebruik. In de hier voorgestelde indeling 

kunnen in deze groep geweldplegers vooral Impulsief, Boos en Gestoord geweld onderscheiden 

worden. Het grote verschil tussen de eerste twee en de laatste is dat bij de eerste de reden voor 

het geweld nog enigszins invoelbaar is voor de agent, terwijl bij de laatste deze volledig 

voortkomt uit interne processen (bv. wanen) bij de geweldpleger. Pogingen om het geweld te 

beheersen kunnen in dat laatste geval geheel averechts uitpakken, omdat de gestoorde 

geweldpleger ze anders begrijpt dan de agent. 

Een tweede nut van de indeling is dat een gepaste benaderingswijze kan worden gekozen 

en dat niet op alle geweld op dezelfde manier gereageerd hoeft te worden. Het in de voorfase 

tijdig anticiperen op komend geweld geeft de politie bovendien de mogelijkheid de gevaarsituatie 
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te beïnvloeden nog voordat het geweld begint. Het ontplooien van machtsmiddelen brengt een 

‘koude’ geweldpleger misschien op andere gedachten, maar bij Speels geweld kan dit juist ‘als 

een rode lap op de stier’ werken. Bij Boos of Impulsief geweld kunnen de gemoederen misschien 

gesust worden, omdat de bron van de frustratie achterhaald kan worden, maar in het geval van 

Gestoord geweld is dit vaak niet mogelijk. Een verzoek, opmerking of ander verbaal optreden 

van de politie blijkt bijvoorbeeld soms de directe aanleiding tot het geweld tegen de politie te zijn 

(ongeveer 4%, Timmer, 2005). Als tevoren ingeschat kan worden hoe een persoon reageert op 

dergelijk optreden, zou dit geweld, in theorie althans, kunnen worden teruggedrongen. De 

tegenmaatregelen die in dit rapport bij elk type geweld zijn gesuggereerd, dienen overigens met 

enige terughoudendheid gehanteerd te worden. Er zijn waarschijnlijk veel meer tegenmaatregelen 

te bedenken en andere zullen in de praktijk niet bruikbaar zijn. Familie en bekenden kunnen in 

sommige gevallen (bv. Vrees geweld, zie Taylor, 2006) bijvoorbeeld kalmerend werken. Dit 

betekent echter ook dat deze mensen in een potentieel gevaarlijke situatie geraken en deze 

maatregel is daarom in de praktijk misschien af te raden. Er is bij het voorstellen van dergelijke 

maatregelen hier geen rekening gehouden met de ambtsinstructie, maar dit onderdeel van de 

gevaarbeheersing verdient zeker verdere ontwikkeling. 

Een derde voordeel is dat de indeling een steviger basis verschaft voor onderwijs en 

training in gevaarsbeheersing. In de IBT (Integrale Beroepsvaardigheidstrainingen) worden 

politiemensen vertrouwd gemaakt met het toepassen van geweld en geweldmiddelen binnen de 

voorwaarden en beperkingen van het wettelijk kader. De IBT heeft als doel dat de agent gevaar 

kan beheersen, geweld adequaat kan toepassen en de veiligheid in de hand kan houden. Timmer 

(2005, p.487) uit ernstige kritiek op de opleiding. Hij stelt dat een goede voorbereiding, evaluatie, 

informatieverwerking en communicatie met tegenstrevers, omstanders, collega’s en meldkamer 

niet voorkomt op de lijst van de te onderwijzen en te toetsen vaardigheden bij het IBT. Ook voor 

het specifieke handelen in gevaarsituaties zijn in het IBT nauwelijks uitgewerkte en ingetrainde 

procedures beschikbaar, aldus Timmer. Omdat de geweldsclassificatie in staat moet stellen tot 

vroege herkenning differentiatie, is deze bij uitstek geschikt als leidraad bij het opstellen van 

verschillende, te leren, procedures. De meest waardevolle leeromgeving waarin zowel markers 

als procedures kunnen worden geïntegreerd in politieel handelen, is de ‘Reality Based Training’, 

training via realistische, op de praktijk gebaseerde scenario’s (zie: Phaf et al., 2001). Deze wijze 

van opleiden wordt binnen het politiekorps ook wel SGO genoemd: Situatie Georiënteerd 

Opleiden (zie Adang & Timmer, 2002). Met behulp van SGO kan best practice in scenario’s 
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worden vertaald langs de lijnen die door onze indeling worden gesuggereerd. De selectie van een 

specifieke goed-werkende procedure wordt in dat geval bepaald door de signalen in de voorfase 

van een incident. De hier voorgestelde beslisboom kan zowel in de opleiding als in de praktijk 

dienen om in weinig stappen een geweldstype te bepalen en gepaste maatregelen te nemen..  

 De geweldsclassificatie en het onderzoek in het rapport vormen een eerste aanzet tot een 

meer psychologisch gemotiveerd politie-optreden in geweldssituaties, waarin psychologische 

factoren duidelijke een overheersende rol spelen. Vanwege praktische beperkingen, zoals het 

kleine aantal geïnterviewden en het gebrek aan inzage in politierapporten, moeten de 

onderzoeksresultaten met enige voorzichtigheid gehanteerd worden en is verder onderzoek zeker 

vereist. Naar onze mening vormt dit werk door de ongebruikelijke invalshoek een vruchtbare 

bodem voor een nieuwe theoretische en praktische benadering van geweldsgebruik tegen de 

politie. Dit rapport sluit af met vier concrete aanbevelingen voor het voortzetten van zo’n 

benadering. 

 

5.1 Aanbevelingen 

a) De geweldsclassificatie en de bijbehorende gevaarsignalen zouden verder onderzocht moeten 

worden aan de hand van een veel groter aantal geweldsincidenten. Hoewel psychologische 

kenmerken vaak ontbreken in politierapporten, zou een onderzoeker die toegang heeft tot deze 

rapporten ieder van deze incidenten kunnen scoren op de drie checklists. De beslisboom zou ook 

voor ieder van die incidenten gemaakt moeten worden. Overeenstemming tussen de 

geweldsclassificatie volgens de beslisboom en volgens Checklist 3 zou verdere ondersteuning 

bieden aan de validiteit van de indeling.  

 

b) De beslisboom zou ook gemaakt moeten worden door direct betrokken politie-agenten, bij 

voorkeur zo snel mogelijk na het betreffende geweldincident. Tevens zouden deze agenten 

moeten aangeven wat naar hun mening de beste manier van optreden is in deze specifieke 

situatie. Deze inventarisatie zou door personen met kennis van de politiepraktijk (bv. docenten op 

de Politie-Academie) omgezet kunnen worden in een algemene richtlijn voor de specifieke 

benadering in ieder van de acht geweldsklassen. 

 

c) De beslisboom, eventueel aangepast aan de hand van bovenstaand onderzoek, zou 

samengenomen moeten worden met de richtlijn en geïmplementeerd moeten worden op 
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bijvoorbeeld laptop, PDA, o.i.d. Om zo weinig mogelijk tijd verloren te gaan, is in de beslisboom 

gekozen voor eenvoudige bewoordingen en korte vragen. Een geautomatiseerde implementatie 

(in de vorm van een reeks ‘if- .. then’ regels) zou verdere tijdwinst opleveren en de praktische 

bruikbaarheid aanzienlijk verhogen. 

 

d) Voor een praktisch gebruik van de geweldsclassificatie, gevaarsignalen en benaderingsrichtlijn 

is het nodig dat deze ook worden ingebed in de opleiding. De classificatie zou niet alleen 

theoretisch behandeld moeten worden, maar ook praktisch samen met de gepaste 

tegenmaatregelen getraind moeten worden. Zoals ook in dit onderzoek gebleken is, is er een 

redelijke hoeveelheid audiovisueel materiaal van geweldsincidenten beschikbaar, waarop de 

beslisboom geoefend kan worden. Een meer algemeen effect van deze training zal zijn dat het het 

bewustzijn voor dreigend geweld en de specifieke omstandigheden waaronder het op kan treden 

bij de politie-agent in opleiding vergroot. 
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Appendix A 

Het cognitieve interview. 

Het cognitieve interview (CI) is een manier om zoveel mogelijk relevante informatie van een 

ooggetuige te krijgen. Het is ontwikkeld op basis van geheugentheorieën en maakt gebruik van 

zoveel mogelijk geheugensporen om een grotere accuratesse in de getuigenis te krijgen. In ‘De 

waarde van het cognitieve interview’ beschrijft Manneke (2003) dat deze, gestructureerde, 

manier van interviewen veel gemaakte fouten kan voorkomen. Een voorbeeld van een veel 

gemaakte fout in een standaard politie interview is het onderbreken van de geïnterviewde. Dit 

resulteert in een verlies van concentratie wat intervenieert met geheugen processen en creëert 

tegelijkertijd een verwachtingspatroon van onderbreking wat leidt tot kortere en minder accurate 

antwoorden. Een andere veel voorkomende fout is het stellen van teveel gesloten vragen. Dit is 

weliswaar een manier om belangrijke kenmerken aan bod te laten komen, maar betekent ook dat 

er minder concentratie vereist is om te antwoorden. Hierdoor is het mogelijk dat minder 

informatie wordt herinnerd en belangrijke, extra, informatie niet aan de orde komt. 

Het doel van het CI zou samengevat kunnen worden als en manier om personen mentaal 

te laten terugkeren in de bewuste situatie en deze te reconstrueren om vervolgens dit verbaal te 

rapporteren. Omdat deze gebeurtenissen vaak een hoog emotioneel gehalte hebben, dient men 

bewust te zijn van de mogelijke impact die het herbeleven van de gebeurtenis kan hebben. Deze 

herbeleving bevordert geheugenprocessen, maar soms is het beter om te pauzeren, of helemaal te 

stoppen, als de emotionele respons te groot is. Het CI wordt in zeven fases onderverdeeld. 

 

Fase 1: goede verstandhouding ontwikkelen 

Het ontwikkelen van een goede verstandhouding met de geïnterviewde draagt bij en de kwaliteit 

van de antwoorden. Deze fase is daarom van groot belang en mag enige tijd in beslag nemen. 

Door een persoonlijke sfeer te creëren groeit de bereidheid om zich in te spannen ten behoeve 

van het interview. De persoon verwelkomen, bij de naam noemen, geïnteresseerd overkomen, 

actief luisteren en een open en ontspannen houding aannemen zijn kleine maar belangrijke 

aspecten die er voor kunnen zorgen dat de geïnterviewde zich op zijn gemak gaat voelen. De 

omgeving dient rustig en vrij van afleidingen te zijn. 

 

Fase 2: gericht ophalen van informatie en controle overdragen 
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Het C.I. is geen dialoog. De geïnterviewde heeft de controle over het gesprek en de interviewer 

dient slechts als ondersteuning. Door gericht vragen te stellen wordt er richting gegeven aan het 

interview en worden onduidelijkheden vermeden en toegevoegde informatie verkregen. Veel 

aspecten die voor ons belangrijk kunnen zijn, zijn in de ogen van de agent misschien triviaal. De 

interviewer moet aangespoord worden om ALLES te rapporteren (dus ook triviale aspecten) en 

moet het gevoel hebben hier onbeperkt de tijd voor te hebben. Ook is van belang dat er vermeld 

wordt dat de geïnterviewde er niets bij moet gaan verzinnen.  

 

Fase 3: aanmoedigen van vrije rapportage 

Om een zo volledig mogelijke rapportage te verkrijgen helpt het als de geïnterviewde zich 

verplaatst in de situatie zoals die was ten tijde van, of enige tijd voor, het voorval. De 

beschrijving van het voorval dient dan ook te beginnen bij een schetsing van de dag. Mochten er 

onduidelijkheden ontstaan in de rapportage of lijkt het alsof de persoon niet alles verteld, 

onderbreek deze niet, maar laat hem/haar uitpraten en kom er later op terug. Goedkeurende of 

verrassende (non-)verbale reacties dienen eveneens vermeden te worden. 

 

Fase 4: vragen stellen 

Herhaal dat het belangrijk is dat alles gerapporteerd moet worden. Vermeld tevens dat dit erg 

moeilijk is en dat het niet erg is als men iets niet weet. Vragen dienen alleen te gaan over iets wat 

reeds vermeld is (doorvragen). Vragen dien zoveel mogelijk een open karakter te hebben, waarbij 

de persoon kan antwoorden op zijn eigen manier, in zijn eigen volgorde. 

 

Fase 5: gevarieerde en uitgebreide ophaling van de gebeurtenis 

Als de persoon denkt alles verteld te hebben kan deze aangespoord worden om het voorval in een 

andere volgorde of vanuit een ander perspectief te verwoorden. 

 

Fase 6: samenvatting 

In de woorden van de geïnterviewde persoon. 

 

Fase 7: afsluiting 

Probeer de geïnterviewde weer in een positieve stemming te krijgen door langzaam over te gaan 

naar neutrale onderwerpen. 



 
 

62

Appendix B 

Interview Protocol 
 
1. Inleiding 
-Doel: aangename, veilige sfeer creëren.  
-Methode: ontspannen, verplichtingvrije instructies en gesprekken. 
 

 
 
 
 
 
 

-Wij doen onderzoek naar wat een agent allemaal waarneemt, vlak voordat hij 
of zij te maken krijgt met geweld. Met deze informatie proberen we een indeling te maken in 
verschillende soorten geweld waarmee een politieagent geconfronteerd kan worden. Deze kennis 
willen we gebruiken in de opleiding tot politieagent, zodat de studenten niet alleen onderscheid 
kunnen maken tussen de verschillende vormen van geweld, maar deze situaties ook eerder 
kunnen herkennen en zich er zo beter op kunnen voorbereiden. Het gaat ons helemaal niet om 
juridische classificaties van deze geweldsincidenten, maar om te kunnen begrijpen wat de 
geweldpleger beweegt. We willen ook niet weten of je het goed of slecht hebt gedaan. Wat onze 

Het welkom heten van de respondent dient ertoe een positieve en ontspannen sfeer te 
creëren waarin de respondent de bereidheid ontwikkelt om de interviewer behulpzaam te zijn 
bij het onderzoek. Belangrijk is ook dat de interviewer een (niet al te zakelijke) empathische 
relatie met de respondent opbouwt. Om een vertrouwelijke sfeer op te kunnen roepen is het 
ook wenselijk elkaar te tutoyeren. Uiteraard moet de respondent hiermee wel vooraf 
instemmen. Als die dat niet goed vindt, wordt gevousvoyeerd. Tevens zou de interviewer 
vaak, maar alleen indien gepast in datgene wat verteld wordt, moeten glimlachen. Het 
frequente gebruik van bemoedigende woorden, zoals ‘mooi, goed’ en ‘prima’ draagt ook bij 
aan een verbetering van de sfeer. Een groeiende hoeveelheid onderzoek laat zien dat een 
positieve stemming het rapporteren van, soms marginale, waarnemingen bevordert. 

 
Het moet benadrukt worden dat dit interview alleen voor wetenschappelijke 

doeleinden gebruikt wordt. Het heeft geen enkele consequentie op juridisch of politioneel 
vlak. Ook gaat het niet om een beoordeling van de prestaties van de politieagent, maar om te 
weten te komen hoe dergelijke geweldsincidenten in zijn algemeenheid in elkaar zitten. Alle 
gegevens die met deze interviews worden verzameld worden volstrekt anoniem behandeld en 
verwerkt in een wetenschappelijk rapport. De gegevens kunnen op geen enkele manier tot de 
respondent herleid worden.  

 
De interviewer legt uit waarom het onderzoek gedaan wordt en wat zijn rol daarin is. 
 
Deze introductie mag enige tijd in beslag nemen. Het ‘sociale’ aspect van een 

interview is belangrijk omdat het de welwillendheid van de respondent om mee te werken 
sterk verhoogt.  

Zinnen met dit:  symbool dienen in zijn geheel voorgelezen te worden. 
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interesse heeft zijn de voor de agent waarneembare signalen die een agressief persoon afgeeft, 
voordat hij of zij geweld gaat gebruiken. Met signalen bedoel ik onder andere: kijkgedrag, 
lichaamshouding, gebaren, gezichtsexpressie, stem, woordgebruik enz. Ook willen we graag 
weten onder welke omstandigheden het geweld plaatsvond, bv. in een uitgaansgebied, in een 
woning, overdag of ’s-nachts, etc. 

 

-Om aan deze informatie te komen, gebruiken we een bijzondere 
interviewtechniek, die we eerst zullen oefenen op een alledaagse gebeurtenis die je onlangs hebt 
meegemaakt. Deze techniek richt zich meer op jouw directe waarnemingen en ervaringen dan op 
wat je er achteraf van dacht. Vervolgens zullen we op dezelfde wijze gaan praten over een 
geweldincident dat je bij voorkeur zo kort mogelijk geleden hebt meegemaakt.  

Wij hebben ook een lijst van mogelijke signalen opgesteld. Deze willen we daarna met je 
doorlopen om te kijken of ze voorkwamen in het incident dat je hebt meegemaakt. Ook hebben 
we een aantal vragen over hoe het incident precies is verlopen en wat er er naderhand bekend 
over is geworden. Tot slot zullen we je aan de hand van een voorlopige indeling van 
geweldincidenten vragen tot welke categorie het incident naar jouw mening behoort. 

Omdat we niet alles zo snel kunnen optekenen, maken we ook een geluidsopname van dit 
interview. De geluidsopname wordt alleen afgeluisterd en gescoord door de onderzoekers en aan 
het eind van het onderzoek gewist. Verder wil ik je erop wijzen dat dit gesprek uiteraard geheel 
vertrouwelijk is en dat het besprokene tussen ons blijft. Gegevens over jouw persoon bewaren we 
niet. Zijn hier nog vragen over of heb je nog andere vragen?  

 

-In deze informatiebrochure staat het doel en de procedure van het interview 
nogmaals schriftelijk uitgelegd. Lees het maar rustig door en als je klaar bent en als je mee wilt 
doen, dan zou ik je willen vragen dit toestemmingsformulier te ondertekenen. 

 
2. Oefenen 
Doel: Gemakkelijk kunnen praten over signalen 
Methode: Weergave van laatste interactie met een klein groepje personen (minimaal drie). 
 

  

Geef de respondent ruim de gelegenheid om zijn associaties met deze context te berde 
te brengen en leg de controle over het interview in handen van de respondent. Focus echter 
op direct waarneembare aspecten en niet op hoe de agent later het voorval georganiseerd 
heeft. Moedig de respondent aan om alles te zeggen, hoe onbelangrijk het ook lijkt (bv. dat 
de veter van een gesprekspartner los was). Een belangrijk kenmerk van deze vorm van 
interviewen (het cognitieve interview) is dat er zo weinig mogelijk gesloten vragen worden 
gesteld (het doorlopen van de checklist vindt plaats ná het cognitieve interview) en dat 
suggestieve vragen vermeden worden. Tevens is het van belang dat de respondent in de 
gelegenheid wordt gesteld zelf met observaties te komen aan de hand van de associaties met 
zintuiglijke kenmerken die goed herinnerd worden. Hierbij dient de respondent niet 
onderbroken te worden. Kom in het geval van onduidelijkheden er later op terug. ‘Hummen’ 
en algemene bemoedigingen zijn prima, maar vermijd directe (bv. verraste) (non-)verbale 
reacties op uitlatingen van de respondent.  
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-Om te oefenen met onze interviewtechniek, zou ik graag hebben dat je 
terugdenkt aan de laatste keer dat je een gesprek van minimaal een kwartier hebt gevoerd in een 
klein groepje van zeker drie personen.  

Allereerst wil ik beginnen met de context van het gesprek terug te halen. Probeer jezelf 
weer in de situatie te plaatsen. Als je wilt kun je je ogen dicht doen om het gesprek weer voor de 
geest te halen. Probeer dan te herinneren op welke plaats het was, wat voor weer het was, wie er 
aanwezig waren, hoe je eigen fysieke toestand was en hoe je je voelde. Beschrijf wat je zag, wat 
je hoorde, wat je rook en alles wat je zintuigen oppikten. Vertel me echt alles wat je je kunt 
herinneren ook als je denkt dat het niet belangrijk is of als je het niet helemaal zeker meer weet. 
Je moet zo weinig mogelijk remmingen voelen om alles te vertellen. Neem hiervoor zoveel tijd 
als je denkt nodig te hebben. 

 

 
 

 
 

 
Prima, na deze oefening met deze manier van herinneren zou ik graag willen dat je het 

gewelddadige voorval op dezelfde manier probeert te herinneren. 
 
3. Incident 
Doel: Respondent zoveel mogelijk signalen van gewelddadig incident laten noemen. 
Methode: Vrije rapportage van recent incident. Doorvragen op exact dezelfde wijze als bij 

oefening. 
 

Eventuele vragen om de respondent op weg te helpen als de rapportage stokt (leg de 
respondent geen antwoorden in de mond): 

 
-Wat voor weer was het of hoe was het licht? 
-Wat voor omgevingsgeluiden waren er? 
-Hoe rook de omgeving? 
-Vond het gesprek binnen of buiten plaats? 
-Wat voor ‘afleidingen’ waren er? 
-Hoe begroetten jullie elkaar? (b.v. knikje, handen schudden, lachje, wenkbrauwen) 
-Hoe waren de gesprekspartners gekleed? 
-Wat voor indruk maakte de gesprekspartners? (b.v. gehaast, ongemakkelijk, 

 gespannen, autoritair, zelfverzekerd, zakelijk, opgewonden) 
-Hoe was de lichaamshouding van de gesprekspartners? (bv. rechtop, gebogen, 

 weinig/veel bewegen, losjes, armen over elkaar) 
-Waar keken de gesprekspartners naar als ze spraken/luisterden, wie keken ze aan of 

 keken ze juist weg? 
-Wat waren je gevoelens en gedachten tijdens dit gesprek? 
Als de antwoorden op dit soort vragen al eerder in het interview gegeven zijn, kunnen 

 deze antwoorden herhaald worden om het interview weer op gang te brengen. 

Laat de respondent de gebeurtenissen in verschillende volgorden rapporteren, eerst 
vanaf het begin tot het eind, daarna vanaf het eind tot het begin. Ook kun je op een 
sleutelmoment beginnen, om van daaraf aan terug te werken. 

Vraag ook om het standpunt in te nemen van een van de andere gesprekspartners en 
vanuit diens gezichtspunt te beschrijven wat er gebeurd is.  
 

Herhaalde pogingen om het incident te herinneren leiden over het algemeen tot 
verbeterde herinneringen, maar ook tot een kleine toename van het aantal fouten. In de 
klassieke CI-procedure werden meestal drie herhaalde pogingen gedaan om het voorval te 
herinneren. Misschien is dat ook hier een goed idee, zowel bij oefening als bij het echte 
geweldsincident. 

In de pilot-interviews moeten we uitvinden hoe dit uitpakt, of dit niet te vermoeiend, 
lang of te geforceerd wordt. 
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-Dan zou ik nu graag willen beginnen met de rapportage van het meest 
recente incident waarbij je, in functie, met een gewelddadig persoon geconfronteerd werd. Bij 
voorkeur zou dit incident nog niet zo lang geleden gebeurd moeten zijn. Heb je er al één in je 
hoofd? Nu gaan we op precies dezelfde manier als bij de oefening proberen zoveel mogelijk van 
dit voorval terug te halen. 

 
-OK, laten we weer beginnen met de context terug te halen. Probeer jezelf terug te 

plaatsen in de situatie die voorafging aan het incident. Als je wilt kun je je ogen dicht doen om 
eraan terug te denken. Begin bij het moment dat je erbij betrokken raakte bv. bij de oproep van de 
meldkamer en ga daarvandaan verder tot het einde van het incident. Probeer dan te herinneren op 
welke plaats het was, wat voor weer het was, wie er aanwezig waren, hoe je eigen fysieke 
toestand was en hoe je je voelde. Beschrijf wat je zag, wat je hoorde, wat je rook en alles wat je 
zintuigen oppikten. Vertel me echt alles wat je je kunt herinneren ook als je denkt dat het niet 
belangrijk is of als je het niet helemaal zeker meer weet. Je moet zo weinig mogelijk remmingen 
voelen om alles te vertellen. Neem hiervoor zoveel tijd als je denkt nodig te hebben. Jij hebt de 
controle over het gesprek dus we houden jouw tempo aan. Ik schrijf slechts op wat je mij vertelt 
en probeer je te helpen bij het herinneren. 

 
 

Geef respondent weer ruim de tijd zijn verhaal te doen. Niet onderbreken. Mogelijke 
vragen om de respondent op weg te helpen (zonder de respondent iets in de mond te leggen): 

 
Situatie 
-Wat voor weer was het of hoe was het licht? 
-Wat voor omgevingsgeluiden waren er? 
-Hoe rook de omgeving? 
-In wat voor omgeving vond het incident plaats? 
-Hoeveel personen waren erbij? 
-Was de tijdsduur van de situatie? 
-Hoe voelde je jezelf toe je de situatie betrad? 
 
Persoon 
-Hoe was de persoon gekleed, welke kleuren hadden zijn kleding? 
-Hoe voelde je jezelf toen je de situatie binnenging? 
-Hoe rook de persoon, bv. naar alcohol? 
-Wat voor indruk maakte de persoon, b.v. gespannen of juist ontspannen, gehaast, 

 rustig, ongemakkelijk, autoritair, zelfverzekerd, snel afgeleid, o.i.d.? 
-Hoe was de lichaamshouding van de persoon, b.v. rechtop, weinig/veel bewegen, 

 losjes, armen over elkaar? 
-Wat voor gebaren maakte de persoon? 
-Waar keek de persoon naar als ze spraken/luisterde? 
-Was de persoon verwond? 
-Kon het de persoon iets schelen of hij/zij verwond was of raakte? 
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4. Recapituleren en aanvullen. 
Doel: Geheugenprestatie verbeteren en hiaten doornemen 
Methode: Door recapituleren associaties oproepen met nog meer aspecten. 
 

-Heel goed, je hebt net heel veel informatie opgenoemd. Om je te helpen 
nog beter te herinneren wil ik graag dat je het verhaal nog een keer vertelt, maar nu op een andere 
manier. Focus nu vooral op de persoon die gewelddadig werd. Begin bij het eerste contact met 
die persoon en beschrijf nu zo goed mogelijk hoe deze persoon eruit zag, wat hij deed en wat hij 
zei. Beschrijf elk klein detail dat je je herinnert bv. dat zijn schoenveter loszat of dat er een 
scheur in zijn broek zat. Het geeft niet als je kenmerken opnoemt die je zojuist ook al noemde. 
Dat is juist goed. 

 

 
 
 
-OK, heel goed.  
 
5. Ander perspectief 

-Dan zou ik je nu willen vragen om het incident nog eens te beschrijven, 
maar nu vanuit het perspectief van de gewelddadige persoon. Probeer je zich voor te stellen wat 

De interviewer vat de hele gebeurtenis nog eens samen en probeert eventuele gaten te 
laten opvullen door de respondent. Onduidelijkheden of tegenstrijdigheden die zich voordoen 
tijdens het herinneren kunnen nu worden opgehelderd. 

 
Heeft de respondent het gehad over: 
Gebaren (snel, wijds, ongecoördineerd e.d.) 
Uitlatingen persoon (onsamenhangend, kwetsend, schreeuwen e.d.) 
Kijkgedrag (focus, vrienden, object, schichtig, zenuwachtig e.d.) 
Emotionele uitdrukking (boos, rustig, blij e.d.) 
Fysiologische opwinding (weinig, veel, ongewoon e.d.)? 
Herhaal door de respondent genoemde zintuiglijke waarnemingen en vermijd dat deze 

de gebeurtenissen op een hoger niveau gaat organiseren en schematiseren. 

Communicatie 
-Hoe verliep het eerste contact met de persoon? 
-Op wat voor manier sprak de persoon? 
-Wat zei de persoon?  
-Veranderde je eigen houding en gedrag terwijl je sprak met de dader? 
-Wat voor gezichtsexpressie had de persoon? 
 
Als de antwoorden op dit soort vragen al eerder in het interview gegeven zijn, 

 kunnen deze antwoorden herhaald worden om het interview weer op gang te 
brengen. 
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deze persoon zag, voelde en wat de persoon bewoog om geweld te gebruiken. Dit is natuurlijk 
een lastige vraag, maar doe je best alsjeblieft. 

 
-Ok, dank je wel dat was het eerste gedeelte. Wat vond je ervan?  
 

 
 
6. Checklist 1 
Doel: Verificatie markers vanuit theorie. 
Methode: Opnoemen markers en respondent zegt wel of niet aanwezig, of niet-bekend. 
 

 -We hebben nu heel veel kenmerken van het voorval gehoord, maar we 
hebben ook van tevoren een lijstje van mogelijke kenmerken van de geweldpleger opgesteld en 
dat wil ik nu met je langslopen. Je kunt telkens aangeven of het betreffende signaal wel of niet 
aanwezig was in het voorval waar we het net over hadden. Wanneer je het echt helemaal niet 
weet, kun je dat natuurlijk ook aangeven. 

 

 
 
7. Checklist 2 
Doel: Situationele markers doornemen. 
Methode: Checklist doorlopen. 
 

-Ok. Ik heb hier weer een checklist zoals net, maar nu met situationele 
kenmerken van het voorval. Laten we deze weer op dezelfde manier stap voor stap doornemen. 

 
 
 
8. Vragen over brede context 
 

 
 
Hoe lang geleden heeft zich het gewelddadige voorval afgespeeld? 
Hoeveel personen waren erbij betrokken? 
Was er de mogelijkheid om tevoren informatie over de persoon of de situatie te krijgen? 

Korte pauze, zet ook opname-apparaat op pauze.

Neem stap voor stap checklist één mondeling door. De checklist wordt niet ingevuld 
door de respondent, maar door de interviewer.

Neem stap voor stap checklist twee mondeling door.

Zet het opname apparaat weer aan.
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Was anticiperen op de situatie mogelijk? 
Was de aanleiding voor het geweld bij u bekend tijdens het incident? 
Was u op uw hoede voor mogelijk geweld? 
Was er de mogelijkheid om u voor een moment te onttrekken aan het voorval? 
Was er de mogelijkheid voor een taakverdeling tussen u en uw collega? 
Kon de situatie benaderd worden door in de opleiding of IBT geleerde 

benaderingstechniek? 
Hoe is het voorval gerapporteerd in het politieverslag? 
Zijn er naderhand nog feiten bekend geworden over dit incident, de geweldpleger en de 

omstandigheden waaronder het optrad? 
 
 
9. Checklist 3 
Doel: Verificatie classificatie geweld. 
Methode: Checklist doorlopen. 
 

De laatste checklist gaat over verschillende typen van geweld. Zullen we 
deze weer doornemen? Hierbij kun je steeds aangeven of dit incident naar jouw mening hieronder 
viel. Alleen als je het echt niet zeker weet, zou je moeten aangeven dat het onbekend is. 

 
 
 
-Dat waren mijn vragen. Heb je zelf nog vragen?  
 
-Ik denk dat we heel veel hebben aan de informatie die je ons gegeven hebt.  
-Heeft dit interview sterke gevoelens bij je opgeroepen?  

 
 
Dan wil ik je van harte bedanken voor de moeite die je hebt genomen om ons te helpen en 

wens ik je nog een prettige dag!!! 
 

-Einde- 
 

Neem stap voor stap checklist drie mondeling door.

Als inderdaad sterke gevoelens zijn opgeroepen, moet de interviewer proberen in een 
meeluisterend en invoelend gesprek de respondent te kalmeren. 

Indien de indruk bestaat dat het incident ook op langere termijn een stresserende 
invloed kan hebben op de respondent, dient deze aangeraden te worden contact op te nemen 
met de vertrouwenspersoon of eventueel de bedrijfshulpverlening binnen de politie. 
Dergelijke contacten moeten echter altijd door de respondent zelf gewild en geïnitieerd 
worden. 
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Appendix C 

Bronnen filmfragmenten 

Film.1 Jongeren gooien stenen naar auto/ Speels 

  http://www.dumpert.nl/mediabase/17978/a8b16aff/index.html 

F.2  Man in trein maakt heisa en raakt later slaags met conducteur/Gestoord 

  http://www.dumpert.nl/mediabase/14062/e5ba6f54/index.html 

F.3  Gedrugeerde man doet stoer en vernielt auto/ Gestoord 

  http://www.youtube.com/watch?v=fnyaPYh-6fM 

F.4  Agent raakt slaags met twee mexicanen/ Boos 

  http://www.youtube.com/watch?v=ZaGlH6jmuCI&mode=related&search= 

F.5  Thaise beroving met mes/ Impulsief 

  http://www.youtube.com/watch?v=zTt_kMLhzYY&mode=related&search= 

F.6  Dronken man laat zich niet oppakken in kroeg/ Impulsief 

  http://www.youtube.com/watch?v=SnPveZLcwZ8&mode=related&search= 

F.7  Jongens doen stoer tegenover elkaar/ Status 

  http://nl.youtube.com/watch?feature=related&v=8y8noDJq0X0 

F.8  Jongen slaat twee personen knock out in kroeg/ Impulsief 

  http://www.dumpert.nl/mediabase/19136/c4ffd352/index.html 

F.9  Straat vechters kijken wie het sterkst is/ Status 

  http://nl.youtube.com/watch?feature=related&v=8y8noDJq0X0 
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Bronnen Artikelen 

A.1  De dood van Rinie Mulder zorgt voor onrust in Utrecht/ Boos. 

  http://nl.novopress.info/?p=916 

A.2  Het staande houden van een automobilist ontaard in vernieling en handgemeen/ Boos. 

  http://www.reuters.com/article/internetNews/idUSPEK20480120010614 

A.3  Man schiet schoonouders en vrouw neer na langslepend conflict/ Depressief. 

  http://www.om.nl/over_het_om/de_officier_van_justitie/de_zaak/21039* 

A.4  Student schiet na jarenlang gepest te zijn 30 personen neer op Virginia tech./ Depressief. 

  http://en.wikipedia.org/wiki/Seung-Hui_Cho (aangepast)* 

A.5  De moord op Theo van Gogh door Mohammed B/ Koud. 

  http://www.nieuwsbank.nl/inp/2005/07/25/F035.htm* 

A.6  Man vermoord familie voor internet date/ Koud. 

  http://www.blikopdewereld.nl/rechters%20en%20deskundigen/persberichten_richard_h. 

  htm 

A.7  De moord op fietsenmaker Eddy Wind/ Impulsief 

  http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/infoblok.jsp?infoblok=496338 

A.8  De moord op Sedar Soares/ Impulsief 

  http://www.om.nl/over_het_om/de_officier_van_justitie/de_zaak/21041/* 

A.9  Man met mes wil na kleine provocatie verhaal halen, maar wordt gedood/ Impulsief 

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article465908.ece/Ik_keek_de_dood_in_de_ogen 

 _het_was_trekken,_schieten?source=rss* 

A.10 Klanten in een Cafetaria zijn lastig en laten zich niet zomaar verwijderen/ Speels 

  Casus 8.18 Lastige klanten in een cafetaria Uit: Timmer, 2005 

A.11 Homo wordt in elkaar geslagen door Marokkanen/ Speels 

  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=208&titel=Alweer_Marokkaans__geweld 

A.12 Jongens plegen vandalisme en steken man neer die daar wat van zegt/ Speels 

  http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/article1245723.ece 

A.13 Jongens plegen serie van overvallen in Alkmaar. 

  http://www.om.nl/over_het_om/de_officier_van_justitie/de_zaak/27222/ 

 

  *Voor dit incident zijn meerdere bronnen geraadpleegd. 
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Appendix D 

Checklist 1 

-Ik heb hier een checklist met daarin verschillende vragen over de persoon die gewelddadig 

werd. Die noemen we in deze vragenlijst ‘dader’. Deze vragen kun je met een ja of nee beantwoorden of als je het 

echt niet weet, kun je dat ook aangeven. Sommige vragen heb je zojuist al beantwoord, maar we nemen ze omwille 

van volledigheid toch even door.  

 Ja Onbekend Nnee 

Was de dader een man?    

Was de dader jeugdig (jonger dan 30 jaar)?    

Was de dader netjes gekleed?    

Leek de dader onder invloed van alcohol?    

Leek de dader onder invloed van andere drugs?    

Was de dader opgewonden?    

Had de dader een boze gezichtsexpressie?    

Had de dader een bange gezichtsexpressie?    

Had de dader een blije gezichtsexpressie?    

Had de dader een rood gezicht?    

Was de dader aan het zweten?    

Had de dader opengesperde neusgaten?    

Waren er bij de dader opgezwollen aderen zichtbaar (b.v. in de 
nek of op het voorhoofd)? 

   

Had de dader grote pupillen?    

Ademde de dader snel?    

Gaapte de dader?    

Was er sprake van ongecontroleerd urineverlies?    

Had de dader een hoge stem?    

Had de dader een groot stemvolume?    

Was een gesprek mogelijk met de dader?    

Praatte de dader in steekwoorden?    

Beledigde de dader personen?    

Was de dader aan het schelden?    

Was de dader onsamenhangend?    

Leek de dader in de war?    

Communiceerde de dader met omstanders?    

Waren er religieuze uitlatingen?    

Was er tegenspraak tussen wat de dader zei en deed?    
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 Ja Onbekend Nee 

Zocht dader naar bekenden?    

Zocht de dader toenadering?    

Maakte de dader oogcontact?    

Was de dader snel afgeleid?    

Leek de dader sterk gefocused?    

Hield de dader afstand?    

Stond de dader sterk op zijn benen?    

Liep de dader met ferme pas?    

Had de dader knikkende knieën?    

Stonden de knieën van de dader ‘op slot’?    

Hield de dader zijn armen stil langs zijn lichaam?    

Maakte de dader veel handgebaren?    

Had de dader een gebogen houding met het hoofd omlaag?    

Hield de dader de kin omhoog en rechtte deze de rug?     

Was er aanvankelijk een goed contact met de dader?    

Vertoonde de dader voor het geweld begon onverwacht gedrag?    

Maakte de dader een rustige en gecontroleerde indruk?     

Was er sprake van trots of voldaanheid bij de dader?    

Was er sprake van een plotselinge omslag (b.v. in stemming) bij 
de dader? 

   

Leek het alsof de dader niet begreep wat er zich op dat moment 
allemaal afspeelde? 

   

Deed de dader pogingen om zijn omgeving te manipuleren?    

Was er plotselinge uitbarsting bij de dader na eerst schijnbare 
rust? 

   

Viel de dader alleen maar aan zonder aandacht te besteden aan 
zijn eigen verdediging? 

   

Leek het alsof de dader belangrijke zaken in de omgeving niet 
opmerkte? 

   

Had de dader eigen verwondingen?    

Besteedde de dader aandacht aan eventuele verwondingen?    

Maakte de dader de indruk dat hij het niet erg vond verwond te 
raken of zelfs te sterven? 
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Checklist 2 

 -Ik heb hier weer een checklist, maar deze gaat over kenmerken van de situatie. Je kunt 

weer aangeven of je de signalen wel of niet gezien hebt of dat je het niet meer weet.  

 

 Ja Onbekend Nee 

Pleegde maar één individu het geweld?    

Had de dader een wapen?    

Richtte de dader een wapen op de politie?    

Gedroeg de dader zich al voor het geweld op een dreigende 
manier? 

   

Was er groepsvorming rond de dader?    

Daagden leden van die groep elkaar uit en trachten ze elkaar te 
overtreffen? 

   

    

Was de ruimte waarin het incident plaats vond...    

Druk?    

Warm?    

Donker?    

Lawaaierig?    

Klein?    

Was het geweld van korte duur?    

Was de dader van allochtone afkomst?    

Stond de dader bekend als een gewelddadig persoon?    

Was de dader een sociaal teruggetrokken persoon?    

Vond het geweld plaats in een voor de dader bekende omgeving 
(b.v. eigen huis of bij bekenden)? 

   

Had de dader zich gebarricadeerd?    

Daagde de dader de politie uit?    

Had de dader een machtsoverwicht?    

Was het geweld buitensporig?    

Vond het geweld plaats na een openbaar gebeuren (b.v. feest of 
sportwedstrijd)? 

   

Vond het geweld plaats bij een uitgaansgelegenheid?    

Vond het geweld plaats in het openbaar vervoer?    

Vond het geweld plaats in een verkeerscontext?    

Was het geweld gericht tegen onbekenden van de dader?    

Werd de dader geprovoceerd, maar stond de gewelddadige reactie 
in geen verhouding tot de provocatie? 
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 Ja Onbekend Nee 

Nam de dader beschermende maatregelen?    

Was er naast het geweld sprake van vandalisme?    

Was er schade aan persoonlijke goederen?    

Was er schade aan publieke goederen?    

Voorafgaand aan het geweld, werd de dader gehinderd in het 
halen van een bepaald doel? 

   

Voorafgaand aan het geweld, werd de dader op een bepaalde 
manier benadeeld? 

   

Voorafgaand aan het geweld, was er een recente verandering in 
het gedrag van de dader? 

   

Had de dader voorafgaand aan het geweld een ander misdrijf 
begaan? 

   

Had de dader al duidelijk gemaakt dat hij bereid was om te 
sterven? 

   

Had de dader voorafgaand aan het geweld een ander misdrijf 
begaan? 

   

Had de dader voorafgaand aan het incident een levensdelict 
gepleegd? 

   

Was de dader betrokken bij een criminele organisatie?    
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Checklist 3 

 -Tot slot heb ik een aantal mogelijke categorieën van geweld waaronder het incident zou 
kunnen vallen. Graag zou ik weer van je weten of het incident naar jouw mening al dan niet onder een categorie valt. 
Als je het echt niet zeker weet, kun je ook nog aangeven dat dit mogelijk het geval is. Vraag gerust om nadere 
toelichting als een door mij genoemde categorie niet duidelijk is. 

De eerste groep categorieën bevat een wat meer formele indeling. 
 Ja Mogelijk Nee 

Was er sprake van wederspannigheid door verdachte, d.w.z. verzet 
bij aanhouding? 

   

Betrof het een agressieve verstoorde, d.w.z. was er sprake van een 
psychische stoornis bij de dader?  

   

Kwam het geweld voort uit verbaal optreden van de politie, d.w.z. 
heeft een door u gemaakte opmerking of verzoek bijgedragen aan 
de escalatie van het geweld?  

   

Was er sprake van wederspannigheid door omstanders? Escaleerde 
het geweld door bemoeienis van omstanders? 

   

Was er sprake van spontaan publieksgeweld?    

Trad de politie op om te bemiddelen in een ruzie of twist?     

Was er sprake van belediging en/of intimidatie door de dader en/of 
omstanders? 

   

 
De tweede groep categorieën draait om de dader zelf en wat die tot het geweld bracht. 

 Ja Mogelijk Nee 

Was de dader kwaad omdat deze op een of andere manier benadeeld 
werd, d.w.z. was het ‘boos geweld”? 

   

Was de dader bang voor iets of voelde deze zich bedreigd, d.w.z. 
kwam het geweld voort uit angst? 

   

Kwam het geweld voort uit sombere of depressieve neigingen bij de 
dader en was er mogelijk zelfs sprake van suïcidale neigingen? 

   

Vertoonde de dader geen emoties en gebruikte deze het geweld 
alleen maar om een bepaald doel te bereiken, d.w.z. was het ‘koud 
geweld’? 

   

Werd de dader gewelddadig om triviale of onbelangrijke redenen en 
liet de dader weinig remmingen zien om geweld te gebruiken, d.w.z. 
was het ‘impulsief geweld’? 

   

Kon de dader met het geweld laten zien hoe machtig of sterk die 
was? Werd het geweld gebruikt voor de ‘kicks’ of omdat de dader 
er plezier in schepte. Zou je het ‘speels geweld’ kunnen noemen? 

   

Liet de dader met het geweld zien dat deze zich niet op de kop liet 
zitten? Kwam in de geweldssituatie de sociale status of de ‘eer’ op 
één of andere manier in het geding, d.w.z. was het status-geweld? 

   

Leek de dader het contact met de realiteit verloren te hebben en 
misschien te lijden onder wanen en hallucinaties, d.w.z. zou je het 
‘gestoord geweld’ kunnen noemen? 

   

Aan welke term geef je de voorkeur als het geweld gebruikt wordt om de sociale status van de dader te 

beschermen?’eer-geweld’ of ‘status-geweld’? 
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BOOS         
3.7 Was er sprake van belediging [...] door de dader en/of omstanders? 1            
11 Had de dader een rood gezicht? 2           
22 Had de dader een hoge stem?             
61 waren de schouders opgetrokken en gespannen?             
27 Was de dader aan het schelden?               
19 Daagde de dader de politie uit?              
8 Had de dader een boze gezichtsexpressie? 3           
13 Had de dader opengesperde neusgaten?              
23 Praatte de dader in steekwoorden?              
24 Beledigde de dader personen?               
32 Zocht de dader toenadering?              
38 Liep de dader met ferme pas?               
5 Was er groepsvorming rond de dader?             
1 Was er sprake van wederspannigheid door verdachte               
16 Ademde de dader snel? 4            
37 Stond de dader sterk op zijn benen?                
4 Gedroeg de dader zich al voor het geweld op een dreigende manier?               
32 gehinderd in het halen van een bepaald doel?               
8 d.w.z. was het ‘boos geweld”?               
VREES 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.36 Hield de dader afstand?  1        
2.8 Was de ruimte waarin het incident plaats vond... Warm?            
2.9 Was de ruimte waarin het incident plaats vond druk              
12 Was de ruimte waarin het incident plaats vond klein en benauwd?            
54 Viel de dader alleen maar aan zonder aandacht te besteden aan zijn 
eigen verdediging?   2        
60 bedekte de dader zijn gezicht? Bv. met een capuchon?            
10 Was de ruimte waarin het incident plaats vond…donker?             
15 Had de dader grote pupillen?  3          
23 Praatte de dader in steekwoorden?              
26 Was de dader onsamenhangend?            
35 Leek de dader sterk gefocused?               
14 Waren er bij de dader opgezwollen aderen zichtbaar […]?   4            
16 Ademde de dader snel?              
21 Was het geweld buitensporig?                 
32 […] werd de dader gehinderd in het halen van een bepaald doel?               
DEPRESSIEF 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.48 Vertoonde de dader voor het geweld begon onverwacht gedrag?   1      
2.16 Was de dader een sociaal teruggetrokken persoon?          
2.34 Was er voorafgaand aan het geweld een verandering in het gedrag 
van de dader?             
2.35 Had de dader al duidelijk gemaakt dat hij bereid was om te sterven?           
3.2 Betrof het een […] psychische stoornis bij de dader?    2         
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6 Leek de dader in de war?           
22 Had de dader een hoge stem?             
2 Had de dader een wapen?             
20 Had de dader een machtsoverwicht?           
8 Had de dader een boze gezichtsexpressie?    3        
23 Praatte de dader in steekwoorden?              
24 Beledigde de dader personen?               
26 Was de dader onsamenhangend?            
35 Leek de dader sterk gefocused?               
38 Liep de dader met ferme pas?               
50 Was er sprake van een plotselinge omslag [...] bij de dader?              
2 Was de dader jeugdig (jonger dan 30 jaar)?     4          
14 Waren er bij de dader opgezwollen aderen zichtbaar (b.v. in de nek of 
op het voorhoofd)?                
16 Ademde de dader snel?              
4 Gedroeg de dader zich al voor het geweld op een dreigende manier?               
21 Was het geweld buitensporig?                 
KOUD 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.29 Waren er religieuze uitlatingen?     1     
3 Was de dader netjes gekleed?             
1.49 Was er aanvankelijk een goed contact met de dader?            
2.27 Werd de dader geprovoceerd […] geen verhouding tot de 
provocatie?             
2.7 Werd de dader door […] onder druk gezet geweld te gebruiken?    2      
41 Hield de dader zijn armen stil langs zijn lichaam?           
47 Maakte de dader een rustige en gecontroleerde indruk?             
2 Had de dader een wapen?             
14 Was de dader van allochtone afkomst?                 
32 Zocht de dader toenadering?      3       
45 Was er sprake van trots of voldaanheid bij de dader?             
50 Was er sprake van een plotselinge omslag (bv. in stemming) bij de 
dader?              
2 Was de dader jeugdig (jonger dan 30 jaar)?       4        
37 Stond de dader sterk op zijn benen?                
21 Was het geweld buitensporig?                 
32 […] werd de dader gehinderd in het halen van een bepaald doel?               
IMPULSIEF 1 2 3 4 5 6 7 8 
28 Was een gesprek mogelijk met de dader?       1      
53 Was er plotselinge uitbarsting bij de dader na eerst schijnbare rust?            
4 Leek de dader onder invloed van alcohol?       2       
5 Leek de dader onder invloed van andere drugs?           
54 Viel de dader alleen maar aan zonder aandacht te besteden aan zijn 
eigen verdediging?            
60 bedekt de dader zijn gezicht? Bv. met een capuchon?            
61 waren de schouders opgetrokken en gespannen?             
15 Had de dader grote pupillen?      3      
26 Was het geweld gericht tegen onbekenden van de dader?               
21 Was het geweld buitensporig?                 
8 d.w.z. was het ‘boos geweld”?       4       
SPEELS 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.10 Had de dader een blije gezichtsexpressie?      1   
1.46 Maakte de dader een uitgelaten indruk voorafgaand aan het 
incident?             
1.52 Deed de dader pogingen om zijn omgeving te manipuleren?            
2.29 Was er naast het geweld sprake van vandalisme?           
2.31 Was er schade aan publieke goederen?          
2.7 Werd de dader door omstanders of de omgeving onder druk gezet       2   
31 Zocht dader naar bekenden?           
6 Daagden leden van die groep elkaar uit en trachten ze elkaar te 
overtreffen?           
11 Was de ruimte waarin het incident plaats vond…lawaaierig?             
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15 Stond de dader bekend als een gewelddadig persoon?              
20 Had de dader een machtsoverwicht?           
23 Vond het geweld plaats bij een uitgaansgelegenheid?            
25 Communiceerde de dader met omstanders?       3     
32 Zocht de dader toenadering?              
38 Liep de dader met ferme pas?               
45 Was er sprake van trots of voldaanheid bij de dader?             
50 Was er sprake van een plotselinge omslag [..]bij de dader?              
5 Was er groepsvorming rond de dader?             
26 Was het geweld gericht tegen onbekenden van de dader?               
2 Was de dader jeugdig (jonger dan 30 jaar)?           4    
37 Stond de dader sterk op zijn benen?                
4 Gedroeg de dader zich al voor het geweld op een dreigende manier?               
GESTOORD 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.55 Leek het alsof de dader belangrijke zaken [..] niet opmerkte?           1  
4 Leek de dader onder invloed van alcohol?           2   
5 Leek de dader onder invloed van andere drugs?           
6 Leek de dader in de war?           
11 Had de dader een rood gezicht?             
27 Was de dader aan het schelden?               
3.2 Betrof het een […] psychische stoornis bij de dader?              
14 Was de dader van allochtone afkomst?                 
15 Stond de dader bekend als een gewelddadig persoon?              
19 Daagde de dader de politie uit?              
8 Had de dader een boze gezichtsexpressie?          3  
13 Had de dader opengesperde neusgaten?              
24 Beledigde de dader personen?               
25 Communiceerde de dader met omstanders?             
26 Was de dader onsamenhangend?            
35 Leek de dader sterk gefocused?               
45 Was er sprake van trots of voldaanheid bij de dader?             
26 Was het geweld gericht tegen onbekenden van de dader?               
1 Was er sprake van wederspannigheid door verdachte [...]?               
14 Waren er bij de dader opgezwollen aderen zichtbaar? [...]            4   
16 Ademde de dader snel?              
4 Gedroeg de dader zich al voor het geweld op een dreigende manier?               
8 d.w.z. was het ‘boos geweld”?               
STATUS 1 2 3 4 5 6 7 8 
58 Maakte de dader de indruk dat hij het niet erg [...] zelfs te sterven?         1 
3.6 Trad de politie op om te bemiddelen in een ruzie of twist?             
31 Zocht dader naar bekenden?         2 
41 Hield de dader zijn armen stil langs zijn lichaam?           
47 Maakte de dader een rustige en gecontroleerde indruk?             
6 Daagden leden van die groep elkaar uit            
10 Was de ruimte waarin het incident plaats vond…donker?             
11 Was de ruimte waarin het incident plaats vond…lawaaierig?             
23 Vond het geweld plaats bij een uitgaansgelegenheid?            
13 Had de dader opengesperde neusgaten?               3 
15 Had de dader grote pupillen?            
25 Communiceerde de dader met omstanders?             
5 Was er groepsvorming rond de dader?             
1 Was er sprake van wederspannigheid door verdachte, d.w.z. verzet bij 
aanhouding?               
2 Was de dader jeugdig (jonger dan 30 jaar)?              4 
14 Waren er bij de dader opgezwollen aderen zichtbaar [...[?                
37 Stond de dader sterk op zijn benen?                
32 […] werd de dader gehinderd in het halen van een bepaald doel?               
8 d.w.z. was het ‘boos geweld”?               
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3.7 Was er sprake van belediging en/of intimidatie […] omstanders?              
1.36 Hield de dader afstand?           
2.8 Was de ruimte waarin het incident plaats vond... Warm?            
2.9 Was de ruimte waarin het incident plaats vond druk […]              
12 Was de ruimte waarin het incident plaats vond klein en benauwd?            
1.48 Vertoonde de dader voor het geweld begon onverwacht gedrag?          
2.16 Was de dader een sociaal teruggetrokken persoon?          
2.34 Was er […] een verandering in het gedrag van de dader?             
2.35 Had de dader al duidelijk gemaakt [...] om te sterven?           
3.2 Betrof het een […] psychische stoornis bij de dader?              
1.48 Vertoonde de dader voor het geweld begon onverwacht gedrag?          
1.29 Waren er religieuze uitlatingen?           
1.49 Was er aanvankelijk een goed contact met de dader?            
2.27Werd de dader geprovoceerd […]geen verhouding tot de 
provocatie?             
1.3 Was de dader netjes gekleed?             
1.28 Was een gesprek mogelijk met de dader?              
53 Was er plotselinge uitbarsting bij de dader na eerst schijnbare rust?            
1.52 Deed de dader pogingen om zijn omgeving te manipuleren?            
1.10 Had de dader een blije gezichtsexpressie?          
1.46 Maakte de dader een uitgelaten indruk[...]?             
2.29 Was er naast het geweld sprake van vandalisme?           
2.31 Was er schade aan publieke goederen?          
1.55 Leek het alsof de dader belangrijke zaken in de omgeving niet opmerkte?            
1.58 Maakte de dader de indruk dat hij het niet erg vond […] zelfs te sterven?           
3.6 Trad de politie op om te bemiddelen in een ruzie of twist?             
                                                                                                            2 
categorieën 1 2 3 4 5 6 7 8 
22 Had de dader een hoge stem?             
11 Had de dader een rood gezicht?             
19 Daagde de dader de politie uit?              
27 Was de dader aan het schelden?               
61 waren de schouders opgetrokken en gespannen?             
10 Was de ruimte waarin het incident plaats vond…donker?             
54 Viel de dader alleen maar aan zonder […] eigen verdediging?            
1.60 bedekt de dader zijn gezicht? Bv. met een capuchon?            
20 Had de dader een machtsoverwicht?           
3.2 Betrof het een […] psychische stoornis bij de dader?              
6 Leek de dader in de war?           
2 Had de dader een wapen?             
2.7 Werd de dader door […] onder druk gezet geweld te gebruiken?           
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41Hield de dader zijn armen stil langs zijn lichaam?           
47 Maakte de dader een rustige en gecontroleerde indruk?             
14 Was de dader van allochtone afkomst?                 
4 Leek de dader onder invloed van alcohol?               
5 Leek de dader onder invloed van andere drugs?           
6 Daagden leden van die groep elkaar uit en trachten ze elkaar te overtreffen?          
31 Zocht dader naar bekenden?           
11 Was de ruimte waarin het incident plaats vond…lawaaierig?             
15 Stond de dader bekend als een gewelddadig persoon?              
23 Vond het geweld plaats bij een uitgaansgelegenheid?            
                                                                                                             3 
categorieën 1 2 3 4 5 6 7 8 
8 Had de dader een boze gezichtsexpressie?             
24 Beledigde de dader personen?               
13 Had de dader opengesperde neusgaten?              
32 Zocht de dader toenadering?              
38 Liep de dader met ferme pas?               
5 Was er groepsvorming rond de dader?             
1 Was er sprake van wederspannigheid door verdachte[…]?               
23 Praatte de dader in steekwoorden?              
15 Had de dader grote pupillen?             
26 Was de dader onsamenhangend?            
35 Leek de dader sterk gefocused?               
50 Was er sprake van een plotselinge omslag (bv. in stemming) bij de dader?             
45 Was er sprake van trots of voldaanheid bij de dader?             
26 Was het geweld gericht tegen onbekenden van de dader?               
25 Communiceerde de dader met omstanders?             
                                                                                                 4 
categorieën 1 2 3 4 5 6 7 8 
16 Ademde de dader snel?              
8 d.w.z. was het ‘boos geweld”?               
37 Stond de dader sterk op zijn benen?                
4 Gedroeg de dader zich al voor het geweld op een dreigende manier?               
32 Voorafgaand aan het geweld, werd de dader gehinderd […]?               
21 Was het geweld buitensporig?                 
14 Waren er bij de dader opgezwollen aderen zichtbaar […]?                
2 Was de dader jeugdig (jonger dan 30 jaar)?                
                                                                                                 5 
categorieën 1 2 3 4 5 6 7 8 
 7 Was de dader opgewonden?                 
12 Was de dader aan het zweten?              
21 Had de dader een groot stemvolume?               
33 Maakte de dader oogcontact?              
42 Maakte de dader veel handgebaren?               
44 Hield de dader de kin omhoog en rechtte deze de rug?              
13 Was het geweld van korte duur?               
17 Vond het geweld plaats in een voor de dader bekende omgeving               
33 Voorafgaand aan het geweld, werd de dader op een bepaalde 
manier benadeeld?               
                                                                                                 8 
categorieën 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Was de dader een man?                 
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Appendix F 
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Psychologische markers                                  

gapen                                  

blije opwinding                                  

geen oogcontact                                  

persoon is snel afgeleid                                   

uitgelaten indruk                                  

persoon is trots/voldaan                                  

plotselinge omslag in gedrag                                  

plotselinge omslag in stemming                                  

geen verdediging alleen aanval                                  

sterke focus op bron van agressie                                  

Personen lopen rood aan                                  

zweten                                  

Aderen goed zichtbaar                                  

opengesperde neusgaten,                                  

hoge(re) stem,                                  

hoger stemvolume,                                  

ademhaling versneld,                                  

pupillen verwijden zich,                                  

heeft gespannen schouders                                   

knieën knikken,                                   

verminderde cognitieve vermogens                                  

Was de dader aan het schelden                                  

beledigde de dader personen                                  

praten in steekwoorden                                  

de persoon houdt afstand                                  

toenaderend gedrag                                  

boze gezichtsexpressie                                  

vrees‐gezichtexpressie                                  

urineverlies                                  

maakt veel hand en armgebaren                                  

religieuze uitlatingen                                   

onopmerkzaam op gebeurtenissen                                   
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Situationele markers                                  

er bestaat een machtsoverwicht                                  

nam beschermende maatregelen                                  

persoon heeft zich gebarricadeerd                                  

vandalisme                                  

is van korte duur                                  

onverwacht gedrag                                  

tegen volslagen vreemden                                  

schade aan persoonlijke goederen                                  

sociaal teruggetrokken                                  

maakt testament bekend                                  

wapen richten op politie                                  

betrokkenheid in criminele org.                                  

mismatch tussen provocatie en respons                                  

zeer kort lontje                                  

zoeken naar bekenden/groepsvorming                                  

grotere pers. Ruimte                                  

druk/warm/donker/lawaaierig/klein                                  

in bekende omgeving (buren/fam.)                                  

niet halen van doelen                                  

manipulatie van omgeving (personen)                                   

door één individu                                  
In context van (sport‐)evenement of 
uitgaan                                  

Uitdagend gedrag richting tegenstrever                                  

uitdagend gedrag richting eigen groep                                   
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Appendix G 

DREIGT ER GEVAAR EN ZO JA WELK TYPE? 

Indien u een van onderstaande vragen ten aanzien van de situatie die u gaat betreden met ‘ja’ 

beantwoordt, is het raadzaam de beslisboom te doorlopen om het type dreigend geweld te 

bepalen. 

Is er geweldsgebruik of ander misdrijf (bv. wapenbezit) voorafgaand aan 

confrontatie?  

Is er een dreiging van geweld door de persoon tegen zichzelf of tegen anderen? 

Is er sprake van vernielingen of vandalisme? 

Heeft de persoon zich schuldig gemaakt aan roekeloos of zeer gevaarlijk 

verkeersgedrag? 

Gaat u een persoon op een lichte misdraging aanspreken bijvoorbeeld in een 

uitgaansgelegenheid of bij een sportevenement, waarbij het druk/warm is en er een 

grote kans op alcohol- of drugsgebruik? 

Is er sprake van ruzie, bijvoorbeeld tussen buren of partners? 

Is er grote opwinding bij een persoon of een groep personen? 
 

Bij een ‘ja’-antwoord op één van de vragen gaat u door met de beslisboom. Sommige vragen 

kunt u slechts beantwoorden als u de situatie al betreden heeft. Indien meerdere agenten aanwezig 

zijn, zou één van hen op de achtergrond kunnen blijven, om de vragen van de beslisboom te 

beantwoorden. Om te bepalen welk type geweld dreigt, begint u met de eerste vraag. Deze is 

aangegeven door de blauwe pijl. Ieder ovaal bevat een steekwoord dat staat voor een vraag die op 

de volgende bladzijde staat geformuleerd. Met ‘persoon’ in de vraag wordt diegene bedoeld, 

waarvan u zich afvraagt of deze geweld gaat gebruiken. Bij een ‘ja’ antwoord op de vraag volgt u 

de paarse pijl naar rechts, bij een ‘nee’ antwoord de groene pijl naar beneden. Bij twijfel maakt u 

een keuze voor het alternatief dat u het meest waarschijnlijk lijkt. In dat geval doet u er goed aan 

af te gaan op vermoedens en intuïtie. Daarna beantwoordt u de vraag waar de pijl heen wijst. 

Als u bij een groene box uitkomt, is er relatief weinig kans op geweld. De rode boxen geven 

verschillende typen van geweld aan, die ieder een verschillende manier van benaderen vereisen. 
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Opgewonden 

    Toenaderend 

Teruggetrokken 

Onveilig 

Schelden 

Macht 

Groep 

STATUS 

Afgescheiden 

Positief 

    Omgeving 

    Beheerst 

Communicatie 

Eergevoel 

Langdurig 

Overdreven 

Groep Vandalisme 

KOUD 

STATUS 

VREES 

DEPRESSIEF

BOOS 

GESTOORD 

SPEELS 

Doelgericht 

Belediging 

  Overdreven 

SPEELS 

IMPULSIEF 

JA 
NEE 

Grillig 

IMPULSIEF 

    Eergevoel DEPRESSIEF

Alcohol/drugs 

     Omslag 

DEPRESSIEF

Hinder BOOS 
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Verklaring vragen 

Afgescheiden Kan de persoon niet een ‘veilige’ plek of een (vrienden-)groep bereiken? 

Alcohol/drugs Maakt de persoon de indruk onder invloed te zijn van alcohol of drugs, bv. 

ruikt naar alcohol, ‘dubbele tong’, onsamenhangende spraak, grote pupillen, ongecontroleerd ? 

Beheerst Maakt de persoon een gecontroleerde indruk en lijken de acties doelbewust gepland? 

Communicatie Maakt de persoon de indruk dat er een gesprek mogelijk is, meer dan alleen in 

steekwoorden? 

Doelgericht Is de persoon gericht op één specifiek doel, zoals het krijgen van geld of sex, of 

handelt de persoon uit een politieke of religieuze overtuiging? 

Eergevoel Is de sociale status of het eergevoel van de persoon aangetast, bv. door een 

belediging?  

Grillig Vertoont de persoon wisselend gedrag en veranderlijke emoties, die geen reactie lijken 

op gebeurtenissen in de omgeving? 

Groep Wordt de persoon vergezeld door een groep van medestanders, bv. familie, vrienden of 

supporters? 

Hinder Wordt de persoon gehinderd in het halen van een doel of wordt er iets van de persoon 

afgenomen of vernield? 

Langdurig Komt de situatie voort uit langslepende moeilijkheden of conflicten?  

Macht Heeft de persoon een machtspositie, is bv. groter en sterker, heeft wapen of andere 

middelen zoals een auto? 

Omgeving Is het gedrag van de persoon een reactie op gebeurtenissen in de direkte omgeving? 

Omslag Is er een plotselinge en radicale verandering in het gedrag van de persoon? 

Onveilig Besteedt de persoon geen aandacht aan eigen veiligheid of verwondingen? 

Opgewonden Leek de persoon opgewonden, rood gezicht, dikke aderen, hoge stem, snelle 

ademhaling, gespannen houding of wilde gebaren? 

Overdreven Staat het gedrag niet in verhouding tot de provocatie, leek er misschien niet eens 

een provocatie aanwezig en reageert de persoon buitensporig (een ‘kort lontje’)? 

Positief Maakt de persoon een uitgelaten indruk, zoals blijkend uit lachen, grapjes maken, 

spelletjes spelen, e.d., of bevindt de persoon zich in een omgeving met uitgelaten sfeer? 
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Schelden Scheldt of vloekt de persoon op iets of iemand? 

Teruggetrokken Maakt de persoon een terruggetrokken, geïsoleerde indruk met maar weinig 

sociale contacten? 

Toenaderend Maakt de persoon de indruk alsof hij ergens op af wil gaan, bv. leunt naar voren, 

wil iets bereiken, staat klaar om te beginnen? 

Vandalisme Was er sprake van vernieling of beschadiging van publieke of privé eigendommen 

door de persoon of door medestanders? 


