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Voorwoord

De afgelopen tien jaar hebben zich in veel West-Europese landen met enige regelmaat 
ernstige ordeverstoringen en botsingen voorgedaan. Veel van deze botsingen hangen, 
direct of indirect, samen met maatschappelijke achterstand en problematische inte-
retnische verhoudingen. Het is dan ook geen toeval dat deze ordeverstoringen en 
botsingen zich vooral voordoen in stedelijke wijken en buurten met een cumulatie 
van economische en sociale achterstandsproblemen en een multi-etnische samenstel-
ling van de bevolking. Veel van deze ordeverstoringen zijn daarnaast gerelateerd aan 
jeugdproblemen die zich in deze stedelijke wijken voordoen, zoals overlast, criminaliteit, 
maatschappelijke uitsluiting, verveling, gebrekkige integratie, een moeizame relatie met 
dominante instituties en beperkte perspectieven. Andere botsingen en rellen hebben 
hun aanleiding in interetnische conflicten maar vinden een voedingsbodem in wijken 
met sociale achterstandsproblemen om te escaleren. De wijk is zowel een plaats waar 
conflicten genereren als ook escaleren.

De politie krijgt op verschillende manieren met deze ordeverstoringen te maken. In 
sommige gevallen heeft zij tot taak de orde in de betreffende wijken en buurten te 
herstellen, te helpen om conflicten te de-escaleren of de achterliggende problemen van 
de spanningen (zoals jeugdoverlast, criminaliteit of drugshandel) aan te pakken. In 
andere gevallen wordt de politie, direct of na verloop van tijd, zelf partij in het conflict, 
bijvoorbeeld omdat bepaalde groepen zich juist tegen de politie als vertegenwoordiger 
van overheid en gezag verzetten.

De afgelopen jaren is in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in Engeland, regelmatig 
onderzoek gedaan naar de wijze waarop de politie met dergelijke ernstige botsingen 
en ordeverstoringen omgaat. Veel van dit onderzoek is vooral gericht op de vraag hoe 
tot een beter optreden van de politie in dergelijke spanningsvolle situaties te komen, 
waaronder het vroegtijdig onderkennen van spanningen en conflicten, het ontwikkelen 
van preventieve strategieën en het tegengaan van verdere escalatie van geweld en rellen.

In de hierna volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van een onderzoek naar deze 
ernstige ordeverstoringen. De conflicten in de wijk situeren zich op een continuüm van 
botsingen, kleine ordeverstoringen en rellen. Alles hangt af van de actoren en de wijk-
kenmerken die op een bepaald ogenblik samenkomen en elkaar versterken of afzwakken. 
Nu eens blijft de ordeverstoring beperkt omdat er ook actoren zijn die weerwerk bieden 
aan het escaleren van die spanningen, dan weer zijn er omstandigheden die de lont aan 
het vuur leggen. Hier staat dus een andere invalshoek centraal dan de impact van politie 
op deze ordeverstoringen. Het gaat hier immers om de vraag welke omstandigheden 
en factoren in de betreffende wijken en buurten bijdragen aan deze spanningen en 
ordeverstoringen. Op welke wijze dragen de in de wijk geldende verhoudingen, de daar 
overheersende praktijken en omstandigheden en de opvattingen die onder verschillende 
bevolkingsgroepen overheersen bij aan het ontstaan van deze spanningen, botsingen en 
ordeverstoringen? Pas daarna komt in dit onderzoek het politieoptreden aan bod, door 
de vraag te stellen hoe de politie omgaat met deze ordeverstoringen en de daaraan ten 
grondslag liggende wijkgebonden omstandigheden en achtergronden.
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Om zicht te krijgen op deze omstandigheden, de sociale verhoudingen tussen groepen 
met bijbehorende wederzijdse beelden, emoties en gevoeligheden, de praktijken en 
strategieën die worden gehanteerd in het leven van alledag om om te gaan met grote 
en kleine conflicten en onaangenaamheden en de deels ondergrondse normen en 
waarden die in deze wijken gelden, is gedetailleerd kwalitatief empirisch onderzoek 
uitgevoerd. Gedurende langere tijd hebben onderzoekers de gang van zaken in de 
betreffende wijken geobserveerd, met vele bewoners afkomstig uit verschillende groepen 
gesproken, zich verdiept in beleidstukken en professionals geïnterviewd die in de wijk 
werkzaam zijn. Meestal zijn deze ordeverstoringen niet een tijdelijk en geïsoleerd 
verschijnsel, maar passen ze in een soms al decennia bestaande reeks van botsingen, 
ordeverstoringen, rellen en spanningen die zich in deze wijken voordoen. Ook deze 
historische achtergrond is daarom gereconstrueerd.

Om beter zicht te krijgen op deze wijkgebonden factoren en omstandigheden is dit 
onderzoek uitgevoerd in twee landen, namelijk Nederland en België. Door dit vergelij-
kende karakter biedt dit onderzoek meer aanknopingspunten om zicht te krijgen op de 
factoren en processen die aan deze ernstige ordeverstoringen ten grondslag liggen. In 
zowel Nederland als België zijn in het kader van dit onderzoek twee verschillende wijken 
waar zich al over een lange periode ernstige ordeverstoringen voordoen, gedetailleerd 
onderzocht.

Dergelijk diepgravend kwalitatief onderzoek is al lastig uit te voeren in één wijk. Dit 
type onderzoek vindt plaats in een complexe veranderlijke context. Het is van te voren 
nauwelijks aan te geven wat onderzoekers zullen aantreffen en in welke onderwerpen zij 
zich moeten verdiepen. Dergelijk onderzoek vraagt ook veel tact en inlevingsvermogen. 
Het gaat immers om onderzoek naar maatschappelijke tegenstellingen, conflicten, 
uitbarstingen van woede en verzet, illegale praktijken, vernielingen, dreigementen en 
geweld als middel om de ander te vernederen of te raken. Deze vorm van onderzoek 
laat zich van tevoren nauwelijks plannen. Deze complexiteit wordt nog duidelijker als er 
in meer dan één wijk onderzoek wordt gedaan: hoe in situaties die zo verschillen toch 
vanuit een zelfde vraagstelling en onderzoeksstramien werken? Al deze vragen dienen 
zich nog nadrukkelijker aan indien het om een onderzoek gaat naar deze thematiek in 
verschillende landen, met hun eigen cultuur, organisatie en traditie. De lezer zal in de 
volgende hoofdstukken telkens op deze facetten stuiten.

Dit onderzoek is uitgevoerd door een team van onderzoekers uit Nederland en België. 
Het onderzoek in de twee Nederlandse wijken werd verricht door medewerkers van het 
Criminologisch Instituut van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Het Belgische deel 
van het onderzoek werd uitgevoerd door de onderzoeksgroep ‘Governing & Policing 
Security’ (GaPS) van de opleiding Bestuurskunde van de Hogeschool Gent (België), 
in samenwerking met de onderzoeksgroep ‘Sociale Veiligheidsanalyse’ (SVA) van de 
vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Gent.

Er is voor gekozen om uitgebreid verslag te doen van de empirische bevindingen van 
dit onderzoek. Bij dit soort onderzoek zit immers vaak de overtuigingskracht in het 
empirisch detail. Bovendien zijn de achtergronden van de ernstige ordeverstoringen vaak 
contextgebonden, onderling nauw gerelateerd en niet los te zien van de wijze waarop 
zij door betrokkenen worden gepercipieerd. Daarop kan slechts zicht worden gekregen 
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door gebruik te maken van, om een term van de antropoloog Geertz te gebruiken, ‘thick 
description’.

Na het inleidende hoofdstuk, waarin de vraagstelling en opzet van het onderzoek 
worden geschetst, worden in twee delen voor Nederland en België afzonderlijk de 
empirische resultaten van het onderzoek beschreven en geanalyseerd. De beide delen 
kennen op hoofdpunten een zelfde opbouw, maar er zijn ook verschillen, deels omdat de 
onderzochte wijken nu eenmaal hun specifieke kenmerken, achtergronden, problemen 
en ontwikkelingen kennen.

Het eerste deel betreft de twee onderzochte Nederlandse wijken. Het is geschreven 
door Caroline Liedenbaum en Jan Terpstra, waarbij het veldwerk is verricht door 
eerstgenoemde. Het veldwerk in de twee Belgische wijken is verricht door drie onder-
zoeksters, namelijk Liesbeth Descheemaeker, Jannie Noppe en Gudrun Vande Walle. 
Zij zijn samen met de andere drie leden van het Belgische onderzoeksteam, Marleen 
Easton, Paul Ponsaers en Antoinette Verhage, verantwoordelijk voor Deel II van dit 
onderzoeksverslag.

Het gemeenschappelijke inleidende hoofdstuk van dit onderzoeksverslag, evenals het 
afsluitende slothoofdstuk, is geschreven door Marleen Easton en Jan Terpstra.

Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de bijdrage van vele personen en 
instanties. Het zijn er te veel om hen hier te noemen. Wij willen hen echter nogmaals 
dank zeggen voor de vele informatie die zij ons hebben gegeven, de tijd die zij ter 
beschikking hebben gesteld voor dit onderzoek en de moeite die zij vaak hebben gedaan 
om ons verder te helpen met het ingewikkelde veldwerk waarvan hier sprake is.

Gent en Nijmegen, april 2013

Marleen Easton & Jan Terpstra


