
19het Tijdschrift voor de Politie – jg.75/nr.1/13 Opsporing en mediahet Tijdschrift voo

R
echtsgeleerden, waaronder Spong, hadden hier 
het nodige over op te merken. Waarom bewe-
gende beelden, waarom zo herkenbaar, waarom 
nu? Ook in kranten als Trouw en de NRC werd 

(hoofd)redactioneel twijfel geuit over het optreden van het 
OM en de vrijgegeven beelden. Maar het grote publiek  kijkt 
in een zo extreme casus als deze vooral naar het resultaat. 
Er wordt wel steeds geroepen dat burgers meer mee moeten 
doen bij de opsporing (met dat vreselijke woord ‘cocreatie’) 
en na het tonen van deze beelden deed men dit massaal, en 
dan is er weer het nodige over op te merken. Ophef ontstond 
vooral omdat onder andere Omroep Brabant, ‘Geen Stijl’ en 
Pownews de jacht op de acht openden. Een foto van de (ver-
moedelijke) acht (eerder die betreffende avond door iemand 
gemaakt) werd zonder de bekende zwarte balkjes op inter-
net gezet. Snel daarna waren de namen van de jongens 
bekend. Wat begon met een door het OM geregisseerd pro-
ces (filmpje laten zien) werd onder andere door een toevallig 
gemaakte foto (de acht lieten zich kennelijk graag vastleg-
gen) snel een zaak waarbij het publiek opspoorder werd. 
Politie en OM waren hiermee de sturing op het proces kwijt. 
Internet deed zijn werk; media doken er vol op.
Het zal in de toekomst veel vaker gaan gebeuren dat foto’s 
en filmpjes van burgers, vaste camera’s e.d. gebruikt gaan 
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worden. Nu waren het beelden van een camera waarover de 
politie beschikte en dus nog besliste (om ze te laten zien). 
Volgende keren zullen getuigen zelf een filmpje op internet 
zetten (zoals we die ook al vaker zien) of wordt een foto al 
via Twitter verspreid. Dat gaat ongetwijfeld vervelende 
situaties en onterechte beschuldigden geven.
Toch is het zeer de vraag of door het vastleggen van allerlei 
protocollen deze ontwikkeling gestuurd en beheerst kan 
worden. Wij zien mooi in deze casus hoe beperkt de rol van 
OM en politie wordt en sturing nauwelijks meer mogelijk is 
als de gebeurtenis ‘viraal’ gaat en het een ‘trending topic’ in 
de (sociale) media wordt. Natuurlijk dienen OM en politie 
zorgvuldig te handelen en kunnen protocollen daarbij 
ondersteuning bieden. Tegelijkertijd staan we nog maar aan 
het begin van een tijdperk met groeiende invloed van de 
sociale media. Juist ook in combinatie met de klassieke 
media (journalisten behoren tot de trouwste volgers) gaat dit 
proces hard. Bij de ene casus prijzen wij ons gelukkig dat er 
sociale media zijn (bij de komende dreigende overstro-
ming?); een volgende keer zien wij ze (mede) als de veroor-
zaker van problemen. In Haren mobiliseerde het raddraai-
ers; de ‘flash robs’ staan voor de deur. Ik denk dat wij de 
komende jaren met vallen en opstaan moeten leren hoe wij 
(politie en OM, maar feitelijk de gehele samenleving) met 
dergelijke situaties om kunnen gaan om vervolgens op basis 
van een veel groter aantal ervaringen dan deze enkele 
casus, tot eventuele nadere voorschriften te komen. 
Beter nu (bestuurlijk) communiceren dat zich nog wel meer 
onverwachte excessen gaan voordoen, dan denken dat alle 
creatieve vondsten die nog gaan komen te voorzien zijn. Als 
je nu al gaat protocolleren kan je er gevoeglijk vanuit gaan 
dat een volgende keer - met een andere situatie - het proto-
col al weer verouderd of eenzijdig blijkt te zijn. Vroeger 
leerden gezagsdragers en hun adviseurs al dat je (in kritieke 
situaties) de media nauwelijks kan regisseren. Dat geldt 
voor de sociale media nog veel meer. «

‘De volgende beelden kunnen heel schokkend zijn’ was de intro 

voorafgaand aan de beelden van de recente geweldsituatie (4 

januari) in Eindhoven. Ik zag de beelden en dacht; zouden er mensen 

zijn die deze beelden niet schokkend vinden? Dat is op zichzelf al 

schokkend. Hoofdofficier Zandee vertelde bij Pauw en Witteman 

waarom en onder welke condities het OM beelden vrijgeeft 

(proportionaliteit, ernst delict, geen andere getuigen) en waarom dat 

ook in dit geval gebeurd was. Enkele dagen later waren de jongeren 

aangehouden c.q. hadden zij zich bij de politie gemeld. Een succesvolle 

actie zo leek het.
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