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Hoe pareer je de publieke emotie?  
 
De stem en vooral de emoties van het publiek beïnvloeden steeds meer het werk van politie en 
rechters, stelt Henri Beunders in zijn boek Hoeveel recht heeft de emotie? Deelnemers aan de 
boekbespreking op 12 september herkenden zijn verhaal. ‘Dit vraagt om zelfbewustzijn.’ 
 
Na dagen vol verontwaardiging en discussie op en in de (sociale) media eindigde op zaterdag 10 
september de zaak rond de Armeens-Nederlandse kinderen Lili en Howick. Staatssecretaris Harbers 
besloot gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid. Een van de deelnemers aan de 
boekbespreking in Villa Jongerius (Utrecht) bracht de casus in. Henri Beunders beaamde dat dit 
inderdaad een duidelijke illustratie is van de boodschap in zijn boek. 
De Rotterdamse hoogleraar ‘Ontwikkelingen in de publieke opinie’ zette voor een gezelschap van 
leidinggevenden en beleidsadviseurs uiteen dat de publieke emotie de laatste decennia zo sterk is 
geworden dat, plechtig gezegd, de rechtsstatelijke ordening in Nederland onder druk staat. Iets minder 
plechtig: ‘Vrije, geëmancipeerde burgers, behaagzieke media en opportunistische politici’ beïnvloeden 
steeds meer het gedrag en de beslissingen van politie, Openbaar Miniserie en rechterlijke macht.  
 
Goede balans 
De analyse van Beunders, uitgewerkt in 186 goed leesbare pagina’s, herkende de deelnemers zeker. 
Sandra de Wolf (afdeling innovatie van de Landelijke Eenheid) vertelt naderhand desgevraagd: ‘Het 
verwondert mij bijna dagelijks dat er zoveel emotie is op een aantal onderwerpen. En ik heb het 
gevoel dat er regelmatig flink in doorgeschoten wordt. Als je kijkt naar wat het NOS-journaal haalt, is 
er een duidelijke verschuiving. Onderwerpen die een paar jaar terug geen nieuws waren, zijn nu 
wekelijks aan de orde.’ En wat in het nieuws is, krijgt vanzelf ook meer aandacht binnen de 
politieorganisatie. Logisch, vindt De Wolf: ‘De verbinding en wisselwerking tussen maatschappij en 
politie moet groot zijn, maar het gevaar is daarin door te slaan. Een langetermijnvisie op een aantal 
onderwerpen is belangrijk om goed politiewerk en continuïteit te kunnen garanderen. Het is en blijft 
zoeken naar een goede balans.’ 
Een zuiver professionele inschatting is zeker bij mediagenieke gebeurtenissen veel moeilijker 
geworden, stelden ook de andere deelnemers tijdens de boekbespreking. Soms maak je onder druk 
van die publieke opinie keuzes die professioneel niet nodig waren.  
Beunders gaf daar ook voorbeelden van. Zo voeren rechters steeds vaker ’de geschokte rechtsorde’ 
op als argument voor de straf die ze opleggen. Het slachtoffer is tegenwoordig het publieke 
oriëntatiepunt, zo legde Beunders uit. Die moet, vind de publieke opinie, zijn of haar recht krijgen. Nu 
verdienen slachtoffers zeker een sterkere positie dan zeg twintig, dertig jaar geleden, vonden 
deelnemers. Maar ook hier weer klonk de vraag: verschuift de balans niet te veel? 



 
Zelfbewuster 
Die publieke emotie vraagt om zelfbewustzijn van politiemensen en rechters. Waar sta ik voor? Waar 
ga ik voor staan als het nodig is? Voor een neutrale politie? Voor de rechten van de verdachte, de 
dader, het slachtoffer? Voor de in de rechtsstaat afgesproken verhouding tussen politie, OM en 
rechtspraak? En wat betekent leiderschap dan? Hoe neutraal of onpartijdig kun je blijven? Allemaal 
vragen die de deelnemers samen met Beunders opwierpen en bespraken.  
De bijeenkomst heeft Sandra de Wolf in elk geval aan het denken gezet. ‘Ik denk dat juist in het licht 
van de politietaak in de samenleving onpartijdigheid, beschouwing, de ratio en het “gezonde verstand” 
heel belangrijk zijn. Maar je kunt de emotie niet negeren. Het is de kunst om dit op een juiste manier, 
met inzicht in de emotie van mensen, te doen. Daarna is het van belang om ook de rationele kant te 
belichten.’  
Breed gedeeld was tijdens de boekbespreking de behoefte dat ook de politie zelf haar stem meer gaat 
verheffen. Bijvoorbeeld als zij door Peter R de Vries van het aanzetten tot NSB-praktijken wordt 
beticht. Zoals De Wolf zegt: ‘We mogen best wat assertiever zijn in het aangeven van onze grenzen. 
Daar zou meer aandacht voor mogen zijn en ik verwacht dat het intern gewaardeerd wordt als dit wat 
vaker gebeurt in de publieke ruimte.’ 
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