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Politiewerk als 
de-escalatie

Het rapport Niet alleen met stok en steen behoort onmiskenbaar tot 

de verborgen schatten van de politieliteratuur. Het heeft daarnaast 

actualiteitswaarde in zijn boodschap over de-escalerend optreden. Maar 

heeft het boekje als een echte klassieker ook de tand des tijd doorstaan?
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W
aarom zou je publicaties over de politie her-
lezen? Krijgt de politie niet al veel te veel 
tekst voorgeschoteld? Is het niet beter als zij 
wat minder leesvoer te verstouwen krijgt? Ik 

heb nooit in de postvakjes van de top-61 gekeken maar kan 
me voorstellen hoeveel bedrukt papier daar in belandt. En 
me dus die verzuchting inbeelden, ook van menig leiding-

gevende die niet tot die kring behoort. Toch is herlezen 
nodig. Het is zelfs hét medicijn tegen de informatie-over-
load. Want herlezen leert je onderscheid maken tussen 
vluchtige denkbeelden en duurzame inzichten, tussen 
modieuze slagzinnen en werkzame ideeën. Het leert je boe-
ken herkennen waar je wat aan hebt, klassiekers, soms al 

bij eerste lezing. Maar nog sneller publicaties onderschei-
den die niets nieuws bevatten, alleen politiepoëzie. Dat 
helpt enorm tegen infostress.
De meeste professies hebben studies die, ook in een veran-
derde wereld met voortgeschreden kennis, steeds weer met 
vrucht worden gelezen. Politie in het buitenland heeft al 
zijn klassiekers. Grossstadtpolizei van Gustav Roscher uit 

1912; Justice Without Trial van Jerôme Skolnick 
uit 1965; En Mai, fais ce qu’il te plaît van Mau-
rice Grimaud uit 1977. Terwijl de wereld waar-
aan deze boeken refereerden, allang is verdwe-
nen, word je bij lezing ook nu nog getroffen door 
wezenlijke inzichten in het vak: hoe publieke 
dienstbaarheid te organiseren; hoe discretionaire 
ruimte wordt ingevuld; hoe je een relatie met de 
politiek onderhoudt. Na lezing van de 33 pagi-
na’s van Egon Bittners Florence Nightingale in 
Pursuit of Willie Sutton uit 1974 weet je beter 
wat politie is dan na welk vuistdik actueel 
handboek ook.

Abstractievermogen
Jammer alleen dat de klassiekers van de Neder-
landse politie nog niet zijn onthuld. Natuurlijk 
hebben sommige politiechefs en onderzoekers 
wel hun eigen, persoonlijke lijstjes. Maar klas-
siekers hebben behoefte aan publieke erken-
ning. En aan publieke kritiek, want een echte 
klassieker heeft de tand des tijds doorstaan.
Dit voorjaar herlas ik het in 1982 verschenen 
rapport Niet alleen met stok en steen van Gerhard 
Dijkhuis, een literatuurstudie naar niet-geweld-
dadige methoden van relbeheersing. Al snel zag 
ik het: het boek behoort tot de verborgen schat-
ten van de politieliteratuur. Niet omdat het vlot 

leesbaar is. Dijkhuis schrijft heldere zinnen maar zijn 
betoog blijft abstract en gedrongen, het ene na het andere 
inzicht tuimelt over de lezer heen. Herkenbaar, maar voor 
politiemensen moet het toch een worsteling zijn om de 
laatste pagina te bereiken. Die worsteling is echter de 
moeite waard en zelfs onmisbaar, want de stijl is heel 

De auteur heeft duidelijk profi jt getrokken van de expertise die ME-commandanten tijdens de eerste grote kra-
kersrellen hebben opgedaan. (Foto: ANP)
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    In het groot- 
schalig politieoptreden 
bestaan succesformules 
per definitie niet

functioneel, helpt je een opkomende rel te beheersen. Dat 
vergt een korte uitleg. 
Niet alleen met stok en steen gaat over niet-gewelddadige 
relbeheersing. Het boek leert je oplopende conflictsituaties 
te doorzien en te keren, leert je hoe je de-escalerend kunt 
optreden. Zijn belangrijkste boodschap maakt Dijkhuis 
duidelijk met een eenvoudig voorbeeld, ontleend aan een 
Chinese mysticus. Twee roeiboten varen op het water. Een 
van de roeiers ontdekt dat beide boten op elkaar dreigen te 
botsen en begint de roeier in de andere boot uit te schelden. 
De laatste scheldt daarop terug. De uitkomst: twee schel-
dende roeiers en twee botsende boten, een resultaat dat 
niemand wil. Net als dit voorval kennen sociale confronta-
ties volgens Dijkhuis minimaal twee dimensies: de boten 
die op elkaar gaan botsen en de roeiers die zich verstrikken 
in hun ruzie. Wie een crash wil voorkomen, beide dimen-
sies wil kunnen onderscheiden, moet óf zijn koers verleg-
gen zonder zich van het gescheld wat aan te trekken, óf een 
toon aanslaan die ook de ander tot rede brengt, moet kortom 
handig tussen beide dimensies kunnen schakelen. Daar-
voor is een zeker abstractievermogen nodig en dat brengt de 
stijl van het boek je tijdens het lezen bij.

Interactie
Dijkhuis schreef het boekje na de Kroningsrellen van april 
1980 op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken. 
De auteur heeft duidelijk profijt getrokken van de expertise 
die ME-commandanten tijdens de eerste grote krakersrel-
len hebben opgedaan, maar put ook ruimschoots uit studies 
over de rellen in de jaren zestig in de Verenigde Staten. In 
de jaren daarna is deze titel op zijn beurt een belangrijke 
bron van inspiratie geweest voor de politieleiders die het 
grootschalig optreden op nieuwe leest schoeiden.
Inhoudelijk lijkt Dijkhuis vooral geïnspireerd door publica-
ties van de Oostenrijks-Amerikaanse psychotherapeut Paul 
Watzlawick, een vreemde vogel. Dijkhuis start zijn betoog 
ook met een uitvoerige uiteenzetting hoe partners in con-
flicten verstrikt kunnen raken, hoe uiteenlopend de bron-
nen van die conflicten zijn en hoe gemakkelijk deze escale-
ren. Misschien onderscheidt zijn boek zich op dit punt niet 
van het betere zelfhulpboek, ik ben geen kenner van dit 
rijke genre. Bijzonder is natuurlijk dat Dijkhuis al deze 
therapeutische inzichten projecteert op de interactie tussen 

politie en relbeluste burgers. Zo schept hij niet alleen een 
gedifferentieerd beeld van de vijandigheid en agressie die 
de politie kan ontmoeten, maar ook een overtuigend en 
soms toch wel confronterend overzicht van de opwellingen 
en aanvechtingen van politiemensen om zich eveneens 
voluit in de strijd te werpen. Verhelderend is ook zijn 
aandacht voor enkele ‘grote misverstanden’: defensieve 
reacties van politie of betogers die door de andere partij als 
offensief worden begrepen en dus onbedoeld olie op het 
vuur zijn.
Om de lezer oog te laten krijgen voor het juiste moment van 
een de-escalerende interventie onderscheidt Dijkhuis 
rellen in vier fasen: de mobilisatie, het wachten, het opla-
den en de eigenlijke strijd, elk met bijbehorend gedrag van 
politie en potentiële relschoppers. Het voert te ver om 
daarover uit te weiden. Wezenlijk is dat je ontdekt hoe 
gemakkelijk je steeds dieper in een conflict kunt worden 
meegesleept. Als je dat ziet, als je je los kunt maken van die 
logica, kun je ook bedenken hoe je het escalatieproces kunt 
doorbreken en soms zelfs met juiste interventies op het 
juiste moment conflicten kunt de-escaleren.

Kern
Dijkhuis’ voornaamste inspirator, Watzlawick, putte uit de 
rijke bron van Centraal-Europese ironisten zoals Jaroslav 
Hasek (De lotgevallen van de brave soldaat Švejk), Robert 
Musil en Franz Kafka. Als therapeut hield hij zijn patiënten 
ook graag paradoxen voor, zoals dat oplossingen het voor-
naamste probleem zijn, dat je voor echt succes eerst een 
paar maal moet falen en dat het streven naar geluk de 
voornaamste bron van ongeluk is. Cruijffiaanse waarheden 
waarmee hij menig huwelijk zal hebben gered. Jammer 
genoeg is Dijkhuis zelf gespeend van gevoel voor humor. 
Het had zijn betoog nu ongetwijfeld beter verteerbaar 
gemaakt maar toen de ontvangst in de politie wellicht ook 
belemmerd.
Zal Dijkhuis’ studie de status van klassieker bereiken? 
De-escalerend optreden kan heel wel worden beschouwd 
als de kern van het moderne politiewerk. Het is, zeker na de 
vrijwel vlekkeloos verlopen inhuldiging van koning Wil-
lem-Alexander, ook verstandig zijn voornaamste boodschap 
niet te vergeten: in het grootschalig politieoptreden bestaan 
succesformules per definitie niet, bij dreigende rellen komt 
het er meer op aan de dynamiek van de betrokken sociale 
groepen te doorgronden, dan een hecht doortimmerde 
SGBO op te zetten. Maar hoe actueel ook, ik weet niet of 
zijn rapport de status van klassieker gaat bereiken. De 
ME-commandanten voor wie het begin jaren tachtig een 
eye-opener was, verlaten inmiddels de politie. Van het 
rapport zijn nog slechts dertien exemplaren in openbaar 
bezit waarvan twee in de mediatheken van de politie. Dat is 
niet veel. «
Gerhard Dijkhuis, Niet alleen met stok en steen. Een litera-
tuuranalyse van niet-gewelddadige methoden van relbeheer-
sing. Oegstgeest, Instituut FOSS, 1982.
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