
28 het Tijdschrift voor de Politie – jg.78/nr.8/16Openbare orde

Politietoezicht en 
supportersgeweld tegen de 
politie: een literatuuroverzicht

Bart J. Collard 
BSc is Operatio-
neel Expert Intel-
ligence bij de 
politie, eenheid 
Amsterdam, en 
student Opsporings-
criminologie aan de 
Vrije Universiteit 
Amsterdam.
Dr. Jelle Brands 
is universitair 
docent Criminologie 
aan de Universiteit 
Leiden.

De politie zet veel personeel in ter handhaving van de openbare orde bij 

voetbalwedstrijden. Dit artikel onderzoekt, door middel van een 

systematische literatuurreview binnen de wetenschappelijke 

onderzoeksdatabase Web of Science, hoe interacties die daarbij tussen 

supporters en politie tot stand komen, verband houden met 

supportersgeweld tegen de politie. In de review meegenomen studies 

laten zien dat grote politieaanwezigheid met veel machtsvertoon op 

bepaalde momenten functioneel kan zijn voor de handhaving van de 

openbare orde, maar ook dat het supportersgeweld tegen de politie in de 

hand kan werken. 

Supportersgeweld is (inter)nationaal een bekend 
fenomeen bij sportevenementen, en dat geldt bij 
uitstek voor voetbalwedstrijden. Gegevens van het 
Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) 

laten zien dat voetbalgerelateerd geweld, in het algemeen, 
de laatste jaren stijgt in Nederland 1 (CIV, 2015). Dergelijk 
geweld treft ook agenten.

Ten einde voetbalgerelateerd geweld te voorkomen kan 
een grotere politiemacht ingezet worden. Binnen klassieke 
crowd theory-modellen wordt daarbij veelal een standaard 
repressief optreden gehanteerd. Recent onderzoek wijst 
tegelijkertijd op het belang van interactieve dynamiek 
tussen politie en supporters in relatie tot supportersgeweld. 
De wijze waarop de politie haar taken uitoefent, en het 
contact dat vervolgens ontstaat met andere aanwezigen staat 
centraal binnen dit perspectief.

Verschillende onderzoeken wijzen op de mogelijke 
negatieve percepties van en reacties op bepaalde wijzen 
van toezichthouden bij voetbalwedstrijden, waaronder 
supportersgeweld tegen de politie (bijvoorbeeld Stott & 
Reicher, 1998; Spaaij 2014). De resultaten van deze 
wetenschappelijke onderzoeken zijn echter divers. 
Mogelijk komt dit doordat onderzoeken zich veelal richten 

op specifieke evenementen, gebeurtenissen of incidenten.
Het huidige artikel beoogt een overzicht te schetsen van 

deze studies en hun uitkomsten, door middel van een 
systematische review binnen de wetenschappelijke onder-
zoeksdatabase Web of Science. Waar mogelijk worden ook de 
gemene delers tussen (succesfactoren binnen) wijzen van 
toezichthouden bij voetbalwedstrijden benoemd.

Twee modellen
Het Flashpoint Model van Waddington en collega’s biedt 
een eerste vertrekpunt met oog op (groeps)geweld tegen de 
politie. In essentie probeert het model te verklaren waarom 
bepaalde gebeurtenissen uitmonden in wanordelijkheden 
en geweld, terwijl andere situaties vredig verlopen (Wad-
dington, Jones & Critcher, 1989). Een belangrijk aspect 
binnen het model betreft interactie tussen politie en bur-
gers. Deze hangt op zichzelf weer samen met andere dimen-
sies binnen het model zoals culturele verschillen tussen 
groepen en contextuele en situationele omstandigheden (zie 
ook Waddington, 2013, Newburn, 2016). Desalniettemin 
richt het Flashpoint Model zich niet specifiek op de context 
rondom voetbalwedstrijden, en eventuele wanordelijkheden 
en geweldplegingen die daarbij ontstaan2.

Methodiek
Voor het verrichten van een systematische 
review werd eerst een strategie bepaald om 
relevante studies voor het onderzoek in 
beeld te krijgen. Hierdoor heeft de onder-
zoeker weinig vrijheid om ‘ongewenste’ 
artikelen op subjectieve gronden uit te 
sluiten.
Allereerst wordt met termen gezocht naar 
studies in een onderzoeksdatabase. Het 
resultaat wordt vervolgens beoordeeld aan 

de hand van in- en exclusiecriteria, die op 
inhoudelijke gronden (waaronder met name 
de relevantie voor de beantwoording van de 
onderzoeksvraag en de operationalisatie van 
kernbegrippen) bepalen welke artikelen uit 
het zoekresultaat worden gebruikt (Petti-
crew & Roberts, 2006). 
Tussen 8 februari 2015 en 22 februari 2015 
werden 15 zoekopdrachten4 uitgevoerd in de 
wetenschappelijke onderzoeksdatabase Web 
of Science5. Daarbij werden 2330 weten-

schappelijke artikelen6 gevonden, waarvan 
er acht specifiek bleken in te gaan op de 
relatie tussen supportersgeweld tegen de 
politie bij voetbalwedstrijden en de wijze 
waarop politie interacteert met supporters. 
De inhoud van deze artikelen is geanaly-
seerd aan de hand van een data-extractie-
schema, teneinde de belangrijkste onder-
zoeksresultaten consistent en objectief 
inzichtelijk te krijgen (Petticrew & Roberts, 
2006). 
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Verschillende auteurs binnen een lijn van onderzoek die 
Spaaij (2014) typeert als de ‘police-crowd interactions 
approach’ concentreren zich wel nadrukkelijk op wanorde-
lijkheden en geweld rondom voetbalwedstrijden. Overigens 
treden daarbij in meer of mindere mate aspecten uit het 
Flashpoint Model ook op de voorgrond.

Deze police-crowd interactions-benadering bouwt voort op 
de sociale-identiteitstheorie van Tajfel en Turner (1979), 
die stelt dat mensen in het dagelijks leven gebruikmaken 
van meerdere individuele sociale identiteiten. Bij groeps-
vorming, zoals bij voetbalwedstrijden of demonstraties, 
kunnen meerdere individuen – op basis van interactie met 
bijvoorbeeld aanwezige politie – een gezamenlijke sociale 
identiteit aannemen waarbinnen geweldpleging als legitiem 
wordt gezien. Reicher (1982, 1984) ontwikkelde vanuit die 
theorie het Elaborated Social Identity Model, dat de basis 
vormde voor meerdere onderzoekers in het veld van crowd 
control, onder wie met name Clifford Stott.

Stott en Drury (2000) illustreren de werking van het 
sociale-identiteitsmodel op inzichtelijke wijze3. Op basis 
van interviewmateriaal tonen zij dat, bij vredige interactie 
met de autoriteiten, ordeverstoringen door het aanwezige 
publiek als geheel als onjuist gedrag beschouwd worden. 
Wanneer de politie ordeverstoorders aanhoudt, verandert 
dat niet. Het politieoptreden wordt dan als legitiem ervaren.

Indiscriminate policing
Echter, wanneer de politie een groep met enkele ordever-
stoorders als één geheel gaat beschouwen, indiscriminate 
policing genoemd, wijzigt zij de situationele context. Het 
optreden wordt niet langer als legitiem ervaren, en daarmee 
verandert de sociale identiteit van de groep. Hierdoor 
kunnen ook de normen van de groep wijzigen, en behoort 
geweldpleging eerder tot de opties. Dit kan weer een effect 
hebben op het gedrag van de politie. De interacties verster-
ken elkaars reactie, waardoor escalatie kan plaatsvinden 
(Stott & Drury, 2000).

Presentatie en communicatie
Een dergelijk mechanisme lijkt zich niet alleen voor te doen 

bij het toepassen van indiscriminate policing door de politie: 
ook de manieren waarop de politie zich presenteert aan, en 
communiceert met, een menigte worden gezien als elemen-
ten die van invloed kunnen zijn op het aannemen van een 
gezamenlijke sociale identiteit (Stott, Livingstone & 
Hoggett, 2008; Stott, Hoggett & Pearson, 2011).

De presentatie heeft betrekking op het beeld dat de 
politie van zichzelf creëert. Het Flashpoint Model noemt 
‘high-profile police presence’ als aspect dat binnen de situati-
onele context meespeelt bij de verhoudingen tussen politie 
en andere aanwezigen.

Bij de communicatie gaat het om de aard van het contact 
tussen de politie en supporters. Het Flashpoint Model wijst 
hier in meer algemene termen op de kwaliteit van het 
contact (Waddington, 2013). Waddington (2007) onder-
scheidt daartoe het ‘escalated force model’ en de ‘negotiated 
management’-benadering. In het eerstgenoemde model 
treedt de politie sterk repressief op. Bij ‘negotiated policing’ 
gaat het om zachter, tolererend optreden, waarbij facilite-
ring een belangrijke rol speelt.

In de onderhavige review werden studies meegenomen die 
in ieder geval rapporteren over een of meer van bovenge-
noemde vormen van interactie in relatie tot supporters-
geweld tegen de politie bij voetbalwedstrijden (zie kadertje 
Methodiek).

Resultaten
De acht betrokken onderzoeken werden tussen 1990 en 
2008 verricht bij diverse voetbalevenementen: Wereldkam-
pioenschappen, Europese Kampioenschappen, clubtoer-
nooien en nationale competities in het Verenigd Koninkrijk 
(zie tabel 1). De resultaten in de studies zijn gebaseerd op 
(combinaties van) observerend onderzoek, interviews, 
documentanalyses en vragenlijsten. 

Een voor een suggereren de studies dat de wijze waarop 
de politie interacteert met supporters samenhangt met 
supportersgeweld tegen de politie bij voetbalwedstrijden. 
Tevens noemen ze allen de gevaren van klassieke modellen 
rondom crowd theory: het standaard repressief optreden, 
zoals in het escalated force model, wordt in elk onderzoek 
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afgeraden. Desalniettemin zijn er ook in meer of mindere 
mate verschillen te constateren tussen de bevindingen.

Facilitering versus afschrikking
Stott, Hoggett en Pearson (2011) onderzochten voetbal-
gerelateerd geweld door middel van participerende observa-
tie bij 23 voetbalwedstrijden van Cardiff City Football Club, 
over meerdere seizoenen. Daarbij vergelijkt de studie de 
situatie vóór en na aanpassing van de politiestrategie: de 
lokale politie stapte tijdens de onderzoeksperiode over van 
een politieaanpak op basis van ‘afschrikking’ naar een 
nieuw beleid gericht op ‘dialoog’ en ‘facilitering’.

Bij facilitering wordt een middenweg gevonden tussen de 
wensen van de politie en de supporters. Soms faciliteert de 
politie dan kleine wetsovertredingen ten behoeve van het 
‘hogere doel’. De door supporters ervaren legitimiteit van 
het politieoptreden groeide met de nieuwe aanpak. Mogelijk 
vonden mede hierdoor bij thuiswedstrijden de twee vol-
gende seizoenen geen grote incidenten plaats met suppor-
ters van Cardiff, en konden ‘thuis’ de kosten van de politie-
inzet worden gehalveerd.

Interessant is tevens de vergelijking die in het artikel 
gemaakt wordt met de situatie bij uitwedstrijden, waar 
veelal nog een afschrikwekkend beleid werd gevoerd door 
de lokale politie. De onderzoekers omschrijven een incident 
bij een uitwedstrijd, waarbij een confrontatie ontstond 
tussen Cardiff-supporters en de lokale politie, die esca-
leerde toen agenten in ‘full protective equipment’ (helmen, 
wapenstokken en schilden, plus inzet politiehonden) inter-
venieerden (p.392).

Enkele fans verklaarden dat ze hadden gezien dat de 
politie een grote groep aanhangers als één geheel behan-
delde. De politie gebruikte ‘geweld’ tegen personen die in 
de ogen van de supporters niets fout deden. De fans recht-
vaardigden geweld tegen de politie als noodzakelijke 
zelfbescherming. Hoewel gebaseerd op één voorval, onder-
steunt deze observatie in zekere zin het succes van de 
nieuwe benadering in Cardiff, die als een vorm van negotia-
ted policing kan worden gezien.

Andere onderzoeken ondersteunen bovengenoemde bevin-
dingen. Stott, Adang, Livingstone en Schreiber (2007) 
beschrijven een ordeverstoring (provocerend gedrag, mis-

handeling en vernieling) tijdens het EK in Portugal, die 
escaleert wanneer politieagenten in ‘full protective equip-
ment’ (p. 84) arriveren en het overnemen van collega’s. Bij 
dit politieoptreden werd tevens geen onderscheid gemaakt 
tussen de ordeverstoorders en een grotere groep supporters 
die zich aanvankelijk distantieerde van de confrontatie 
tussen de relschoppers en de politie. Daarmee lijken de 
onderzoekers aan te tonen dat het beginnende politieoptre-
den als legitiem werd ervaren door de meerderheid van de 
supporters, maar dat dit teniet gedaan werd door het tweede 
‘zwaardere’ en ‘indiscriminate’ optreden.

Ook de studie van Milward (2009) beschrijft een situatie 
waarin supporters actief aangehouden worden, en soms fysiek 
tegen de grond worden geduwd. De auteur observeert, en 
hoort later van supporters, dat daarbij weinig onderscheid 
werd gemaakt tussen supporters. Gecombineerd met het 
gebruik van wapenstokken leidde dit tot grootschalige sup-
portersaanvallen tegen de politie, waarbij de situatie verder 
escaleerde. Net als in de voorgaande studies wordt geconclu-
deerd dat afschrikwekkend optreden averechts kan werken.

Mindset
De studie van Stott, Livingstone en Hoggett (2008) laat zien 
dat informatie over, of een geschetst beeld van, supporters- 
(groepen) – bijvoorbeeld gecommuniceerd tijdens een 
briefing – een rol kan spelen bij de totstandkoming van 
confrontaties tussen politie en supporters. Als agenten 
worden voorbereid op een risicowedstrijd, kunnen ze geneigd 
zijn om supporters te hoog in de geweldspiraal te benaderen. 
Volgens de auteurs kan een dergelijke benadering zorgen 
voor spanningen en juist leiden tot supportersgeweld.

Ook de studie van Stott en Reicher (1998), omtrent het 
WK in Italië in 1990, toont dat de mindset van de politie 
bepalend kan zijn voor de wijze waarop zij handelt en 
interacteert met supporters. De Engelse supporters hadden 
onder de Italiaanse politie de reputatie de meest geweldda-
dige supportersgroep te zijn. De onderzoekers beschrijven 
een casus waarin een grote groep Engelse fans zich ver-
plaatst in de richting van een politielinie in volle uitrusting 
(p.363-364). Hoewel de voorste rij supporters stopte voor de 
linie, werden zij van achteren in de politielinie geduwd. De 
agenten, die mogelijk hun linie wilden behouden, reageer-
den vervolgens en er vond een escalatie plaats. Volgens de 
auteurs zagen de politie en de supporters elkaar als ‘indis-
criminately violent’ (p.369). Het beeld dat beide groepen 
van elkaar hanteren, speelt volgens de auteurs een rol 
binnen de escalatie.

Omgekeerd perspectief
Anders dan bij de vorige onderzoeken gaan Rosander en 
Guva (2012) juist in op de vraag waarom er geen problemen 
zijn bij de aanloop naar een wedstrijd in Dortmund, tijdens 
het WK van 2006. De onderzoekers zagen positieve inter-
persoonlijke interactie (het tonen van vertrouwen in de 
supporters, het voeren van vriendelijke conversaties en het 
beantwoorden van vragen), als het voornaamste succes voor 

   ‘Zwaarder’ toezicht 
mogelijk functioneel, mits 
binnen een bredere strategie
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het handhaven van de openbare orde daar. Van belang was 
daarnaast dat zwaarder uitgeruste politiegroepen zich niet 
standaard in de drukkere delen van de stad begaven, maar 
op de achtergrond bleven. In zekere zin vult deze studie 
daarmee de bevindingen aan van de voorgaande studies, 
maar vanuit een omgekeerd perspectief.

Ook de kwantitatieve analyse van de studie van Stott, 
Adang Livingstone en Schreiber (2008) suggereert dat 
‘low-profile policing’ (p.130-131), met de aanwezige 
Mobiele Eenheid uit het zicht van de supporters, mogelijk 
supportersgeweld kan voorkomen. Waar tijdens het EK in 
Nederland en België in 15% van alle observatieperioden 
tijdens het onderzoek ME zichtbaar aanwezig was, was dat 
tijdens het EK in Portugal op geen enkel moment van 
waarneming het geval. In Portugal vonden slechts ongere-
geldheden plaats in 0,4% van alle observatieperioden. In 
Nederland en België bedroeg dit 10%.

Machtsvertoon en toch…
Tenslotte zijn er een aantal studies die suggereren dat 
‘zwaarder’ toezicht toch ook functioneel kan zijn, mits 

ingebed binnen een bredere strategie. Hoggett en Stott 
(2010) beschrijven hoe de lokale politie van de thuisclub, 
uitgerust met beschermende kleding en helmen, supporters 
van de uitclub op het station opwachtte. Gedurende de 
daaropvolgende escorte schoven de agenten de vizieren van 
hun helmen omhoog en vertoonden ze ‘hoge niveaus van 
vriendelijke interpersoonlijke interactie’ (p.229) met de 
supporters. De leidinggevende van de politie trad daarnaast 
faciliterend op door wildplassen op zekere momenten te 
gedogen. De politieman verklaarde later dat supporters dat 
anders toch wel zouden hebben gedaan en dat faciliteren 
voor meer controle zou zorgen (p.230).

Bij het stadion, en op de terugweg, vonden confrontaties 
plaats tussen thuissupporters en de politie. De supporters 
van de uitclub bleven rustig en luisterden naar de instruc-
ties van de politie. Achteraf gaven agenten aan dat ze zich 
bewust waren geweest van de mogelijke impact van een 
‘display of strength’ bij het opwachten van de supporters van 
de uitclub op het station (p.229). Deze studie is interessant 
omdat de hele groep uitsupporters meewerkend was, 
ondanks dit machtsvertoon en het isoleren van de groep 

Studie: Informatie m.b.t. 
onder wie onderzoek 
is verricht en metho-
den van 
dataverzameling

Details onderzoek Resultaat

Stott & 
Reicher,1998

Supporters en politie 
(observaties en gesprek-
ken met supporters)

WK Italië 1990. 
Gedurende de twee 
weken van de eerste 
ronde (drie wedstrijden 
van Engeland).

Engelse supporters hadden een gewelddadige reputatie, wat de mindset 
van agenten heeft bepaald. De mindset van de politie is mede bepalend 
voor haar gedrag. Hier werd de voorste rij van een menigte Engelse 
supporters richting de politielinie geduwd, waarop de politie een charge 
uitvoerde (indiscriminate policing). De menigte keerde zich vervolgens 
fysiek tegen de politie.

Stott, Adang, 
Livingstone 
& Schreiber, 
2007

Supporters en politie 
(observaties)

EK Portugal 2004. Vond 
plaats bij wedstrijden van 
Engeland.

De auteurs beschrijven een ordeverstoring, die escaleert wanneer een 
eenheid in full protective equipment, indiscriminate policing toepast op 
de menigte. Dit leidde tot geweld tegen de politie. 

Stott, Adang, 
Livingstone 
& Schreiber, 
2008

Supporters en politie 
(gesprekken met suppor-
ters en kwantificatie van 
observaties door het 
creëren van 15-minuten 
samples) 

EK Portugal 2004. Vond 
plaats bij 14 wedstrijden 
van Portugal, Nederland, 
Duitsland en Engeland.

‘Low profile policing’, waarbij de politie relatief onzichtbaar is of in 
hoge mate positieve interpersoonlijke interactie verricht, lijkt te 
resulteren in minder supportersgeweld tegen de politie.

Stott, 
Livingstone 
& Hoggett, 
2008

Supporters en politie 
(observaties en interviews)

Verenigd Koninkrijk 
seizoen 2004-2005, 
wedstrijden van meerdere 
clubs.

Deze studie richt zich op beslissingen van leidinggevenden en toont aan 
dat de mindset van de agenten mede bepalend kan zijn voor hun gedrag. 
Hoog inzetten op de geweldspiraal kan voor spanningen zorgen en kan 
tot supportersgeweld leiden.
Tegelijkertijd suggereren de resultaten dat, wanneer politie op positieve 
wijze interacteert met supporters, krachtig optreden en isolatie geen 
negatieve gevolgen hoeven te hebben.

Millward, 
2009

Supporters en politie 
(observaties en korte 
gesprekken met 
supporters)

UEFA Cup 2008, finale 
in Manchester.

Hard optreden door de politie, dat willekeurig wordt toegepast (indiscri-
minate policing), kan geweld door supporters tegen de politie in de 
hand werken. 

Hoggett & 
Stott, 2010

Supporters en politie 
(observaties en interviews/
surveys onder de politie)

Verenigd Koninkrijk, 
seizoen 2006-2007, 1 
wedstrijd tussen twee 
clubs uit Zuid-Engeland

Ondanks een ‘display of strength’, en het isoleren van een gehele groep 
uitsupporters, blijft supportersgeweld uit. De auteurs lijken te suggere-
ren dat hoge niveaus van vriendelijke interpersoonlijke interactie’ en 
faciliterend optreden door de agenten als een compenserende factor 
kunnen gelden.

Stott, Hoggett 
& Pearson, 
2011

Supporters en politie 
(observaties en interviews)

Verenigd Koninkrijk, 
seizoenen van 2005 tot en 
met 2008. 23 wedstrijden 
van Cardiff City.

Een politieaanpak gericht op ‘dialoog’ en ‘facilitering’ lijkt te resulteren 
in minder voetbalgerelateerd geweld. Indiscriminate policing, in 
combinatie met machtsvertoon en repressief optreden lijkt het tegen-
overgestelde te bewerkstelligen.

Rosander & 
Guva, 2012

Supporters en politie 
(observatie en interviews 
met de politie)

WK Duitsland 2006. Bij 
1 wedstrijd. 

 Een ‘show of force’ draagt in deze studie niet bij aan supportersgeweld. 
De auteurs suggereren dat dit komt door getoond vertrouwen in 
supporters door de politie, doordat de politie vriendelijke conversaties 
voerde en vragen beantwoordde.

Tabel 1. Belangrijkste bevindingen. 
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door de politie. Mogelijk speelden positieve persoonlijke 
interactie en het faciliterend optreden of ‘negotiated poli-
cing’ (p.232) hier een rol.

De studies van Stott, Livingstone en Hoggett (2008) en 
Rosander en Guva (2012) lijken tot een soortgelijke consta-
tering te komen. De eerstgenoemde onderzoekers conclude-
ren dat krachtig optreden en indiscriminate policing in de 
vorm van isolatie positief kan worden ontvangen door sup-
porters, mits de politie de genoemde positieve persoonlijke 
interactie met supporters voert. Rosander en Guva (2012) 
zetten uiteen hoe de ME Poolse supporters op het treinsta-
tion van Dortmund opwachtte. Net als in de voorgaande 
studies leverde dat geen problemen op, ondanks dat het hier 
om een ‘show of force’ (p.61-62) ging. De politie gedroeg zich 
namelijk respectvol ten opzichte van de supporters (p.66).

In overeenstemming met de studie van Stott, Hoggett en 
Pearson (2011) lijken respect, de dialoog en faciliterend 
optreden de ervaren legitimiteit van politieoptreden te 
vergroten en geweld tegen de politie tegen te gaan. 

Conclusie
Onafhankelijk van de competitie (nationale competities, 
internationale clubtoernooien, het EK en het WK), de 
methode van dataverzameling en de periode van onderzoek, 
tonen de resultaten van de studies grote overeenkomsten. 
Positieve interpersoonlijke interactie en discriminate 
policing worden aangeprezen ten einde supportersgeweld 
tegen de politie te voorkomen. Hoggett en Stott (2010) 
verweven deze toezichtsvormen met negotiated policing.

Daarentegen worden het voeren van een afschrikkend 
politiebeeld en indiscriminate policing doorgaans afgera-
den. Verschillende studies laten wel zien dat een afschrik-
kend politiebeeld en indiscriminate optreden, in combinatie 
met positieve interpersoonlijke interactie of faciliterend 
optreden, goed ontvangen kunnen worden door supporters.

Of, en zo ja, hoe zekere strategieën elkaar nu precies 
aanvullen dan wel compenseren, wordt niet geheel duidelijk 
uit de studies. In de verschillende onderzoeken komt wel 
naar voren dat de gevolgen van een bepaalde wijze van 
toezicht sterk samenhangen met de aard van de situatie in 
meer algemene zin (zie ook Spaaij, 2014).
Dit laatste betekent dat voorzichtigheid geboden is met het 
toepassen van bevindingen op andere plaatsen en tijden. In 
veel gevallen is er onderzoek verricht bij enkele, specifieke 

evenementen. De studies varieerden sterk in het aantal 
meetmomenten en onderzochten veelal de ontwikkeling van 
een situatie waarin contact tussen supporters en politie al 
dan niet escaleerde en resulteerde in geweld tegen de 
politie. Enkel Stott, Hoggett en Pearson (2011) onderzoch-
ten een verandering van politietoezicht gedurende een 
langere periode. De auteurs nemen waar dat de nieuwe 
aanpak, gericht op de dialoog en facilitering, effectiever 
lijkt dan de oude, die gericht was op afschrikking.

Discussie
Op basis van deze studies kan voorzichtig gesteld worden 
dat geweld door voetbalsupporters tegen de politie samen-
hangt met de wijze waarop het politietoezicht plaatsvindt. 
Dit suggereert dat de politie tot op zekere hoogte zelf 
betrokken is bij het supportersgeweld dat tegen haar plaats-
vindt. Op basis van de meegenomen studies kan echter niet 
gezegd worden in hoeverre geweld tegen de politie wordt 
verklaard door de wijze waarop politietoezicht plaatsvindt, 
en in welke situaties dat vooral het geval is.

Zoals genoemd vormt de exclusieve focus op onderzoeks-
database Web of Science een belangrijke beperking binnen 
dit onderzoek. Het betreft hier dus zeker geen compleet 
overzicht van de beschikbare studies over het onderwerp.

Daarnaast valt op dat het veelal een selecte groep weten-
schappers is waarvan artikelen zijn opgenomen voor dit 
onderzoek. Dit zou ook de focus op bepaalde evenementen 
en competities kunnen verklaren. Het onderzoek is er bij 
gebaat wanneer dit onderwerp breder onderzocht wordt (in 
termen van landen, steden, evenementen). Het laatste 
betekent tegelijkertijd dat er voorzichtigheid is geboden bij 
de interpretatie van de resultaten met oog op de Neder-
landse praktijk: geen van de studies richtte zich op de 
Nederlandse voetbalcompetitie, dan wel de Nederlandse 
politieorganisatie rondom voetbalwedstrijden. 

Als gezegd, onder welke omstandigheden welke vorm van 
toezicht het gewenste effect sorteert blijkt niet uit ons 
onderzoek. Echter, door de mogelijke (averechtse) gevolgen, 
die bepaalde vormen van politietoezicht kunnen hebben, 
scherp voor ogen te houden, kunnen mogelijk betere opera-
tionele beslissingen worden gemaakt. Het voorgaande roept 
tevens op om (ook) ‘positieve’ vormen van toezichthouden te 
overwegen tijdens voetbalwedstrijden teneinde geweld 
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WK 2006, Frankfurt, 10 juni. In de binnenstad van Frankfurt was het onrustig met honderden Engelse supporters. Er was veel politie en ME op de been, 

en het kwam niet tot een confrontatie.
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tegen de politie te voorkomen. Zo kunnen bij onderhande-
lend optreden afspraken met supporters worden gemaakt, 
waarbij wensen van beide partijen vervuld kunnen worden.

Uiteraard moet daarbij wel nauwlettend worden nage-
gaan of het inzetten van dergelijke vormen van toezicht geen 
nadelige consequenties heeft op de openbare orde bij 
voetbalwedstrijden in meer algemene zin. «
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Noten
1  Het CIV registreert het aantal ‘incidentsoorten’ per 

wedstrijden. Er wordt genoteerd of tenminste één 
‘vechtpartij’ heeft plaatsgevonden; niet hoeveel 
vechtpartijen. Samengevoegd is het aantal wedstrij-
den waarbij vechtpartijen en mishandelingen zijn 
waargenomen gestegen van 53 in 2012-2013 naar 58 
in 2014-2015.

2  Maar zie King (1995), hoewel daar supportersgeweld 
onderling bij voetbalwedstrijden centraal lijkt te 
staan.

3  In deze specifieke studie in referentie aan een groot-
schalige demonstratie in London (de poll tax demon-
stration/riot op Trafalgar Square in 1990) .

4  Deze zoekopdrachten bestonden uit combinaties van 
de zoektermen: hooligan*, football, soccer, polic*, 

riot*, violence, crime, English Disease, supporter*, 
fan*. Een asterisk staat voor elke mogelijke vervoe-
ging als resultaat van de zoekterm. 

5  Deze database bevat 2.600.000 wetenschappelijke 
artikelen en werd via een licentie van de Universiteit 
Leiden bevraagd.

6  Onder de 2330 artikelen bevonden zich een onbe-
kend gebleven aantal dubbele artikelen.


