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In 1965 publiceerden twee Amerikaanse jeugdvrienden, 
Malaclypse the Younger en Lord Omar Khayyam Raven-
hurst, de pseudoniemen van Greg Hill en Kerry Wendell 
Thornley, een satirisch religieus boek getiteld Principia 
Discordia, or How the West was Lost. Dit werk, waarvan de 
oorspronkelijke oplage slechts vijf exemplaren telde, be-
schreef de ‘discordische samenleving’ met haar godin Eris. 
Als godin van de twist was zij ooit verantwoordelijk voor 

het ontketenen van de Trojaanse Oorlog door de gouden 
appel in de huwelijkshal van Peleus en Thetis te werpen. 
De Principia Discordia lijkt op het eerste gezicht de bizarre 
parodistische geestesvrucht van cannabis consumerende 
en met literatuur en fi losofi e dwepende hippies. Tegelij-
kertijd biedt het boek ons echter ook enkele bijzonder 
scherpe observaties over de relatie tussen ‘orde en wan-
orde’. Zo merken de auteurs hierover het volgende op: 

Redactioneel | Orde en wanorde

Collage door Marc le Mair.
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Redactioneel | Orde en wanorde 

Both order and disorder are man-made concepts and 
are artificial divisions of pure chaos, which is a lev-
el deeper than is the level of distinction making. (…) 
The belief that “order is true” and disorder is false or 
somehow wrong, is the Aneristic Illusion. To say the 
same of disorder, is the Eristic Illusion. The point is 
that truth is a matter of definition relative to the grid 
one is using at the moment, and that Truth, metaphys-
ical reality, is irrelevant to grids entirely. Pick a grid, 
and through it some chaos appears ordered and some 
appears disordered. Pick another grid, and the same 
chaos will appear differently ordered and disordered.

Kortom, orde en wanorde zijn in essentie, zo stellen Ma-
laclypse the Younger en Lord Omar Khayyam Ravenhurst, 
door mensen gecreëerde concepten, en dus zowel subjec-
tief als fluïde. Orde of wanorde zijn een slechts een kwes-
tie van perspectief. Dit inzicht, zo meent de redactie van 
Historisch Tijdschrift Holland, is in het verleden wel eens on-
voldoende onderkend door historici. Zo had men bijvoor-
beeld soms de neiging overheden als vanzelfsprekend als 
ordenende entiteiten voor te stellen en maatschappelijke 

oppositiegroepen automatisch als ordeverstorend. Het is 
echter ook duidelijk dat diezelfde overheden de rechts-
orde konden ontregelen en dat ordeverstoorders een 
nieuwe maatschappelijke orde konden creëren.

De redactie heeft daarom een drietal vooraanstaande 
historici gevraagd vanuit hun eigen specialisme te kijken 
naar ‘orde en wanorde in de Hollandse geschiedenis’. De 
Utrechtse mediëvist Marco Mostert belicht de wijze waar-
op de abt van de Egmondse abdij halverwege de 13de eeuw 
zijn positie in de rechtsorde in West-Friesland veiligstelde. 
Zijn Utrechtse collega Beatrice de Graaf kijkt naar de ma-
nieren waarop de Nederlandse staat in de 19de eeuw haar 
greep op de binnenlandse veiligheid vergrootte. Guus 
Meershoek, lector Politiegeschiedenis aan de Politieaca-
demie en docent aan de Universiteit Twente, behandelt 
de moeizame aanpassing van de Nederlandse politie aan 
de veranderende culturele verhoudingen tijdens de jaren 
zeventig en tachtig van de 20ste eeuw. In het BLOC vindt 
u een beeldessay van Gijs Rommelse en Jos Smeets over 
politionele ordehandhaving in de Hollandse geschiede-
nis. Oud-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin schreef 
voor ons een column. Wij wensen u veel leesplezier.

Marc le Mair: Als je passie zowel geschiedenis als 

kunst is, dan kun je kunstgeschiedenis gaan geven 

of kunstwerken maken met een historische ach-

tergrond .... Als je vervolgens ook niet kunt kiezen, 

dan doe je beide. Op het Haarlemmermeer Ly-

ceum in Hoofddorp geef ik met veel plezier Kunst. 

In mijn werken (2D of 3D) grijp ik graag terug naar 

stijlen en stromingen uit het verleden. Wat een 

mooie samenkomst als je voor een historisch blad 

een collage mag maken!
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In de lente of zomer van het jaar 1250 vaardigde Lubbert 
II, abt van Egmond, een opmerkelijke oorkonde uit.1 De 
tekst behelsde een pactum (‘pact’) tussen het klooster en 
de mansionarii (‘hoevenaars’) van het klooster te Schagen. 
Het ging om een aantal ingrijpende wijzigingen in de 
relatie tussen het klooster en zijn mensen. Lubbert geeft 
precies aan om welk land het gaat: het is gelegen tussen 
twee sloten die in de volkstaal vronslot (‘vroonsloot’) heet-
ten, en die liepen van Bergeswerk tot de zee. Dat land, zo 
memoreert hij, was ooit door graaf Dirk II (rond 932-988), 
de vader van graaf Arnulf (951-993), aan het klooster gege-
ven. De aangave van vader en zoon laat er geen twijfel over 
bestaan om welke graaf Dirk het precies gaat. De graven 
zullen het land wel uit koninklijk bezit hebben verwor-
ven, omdat het Oudnederlandse woord vron ‘koninklijk, 
grafelijk’ betekent.2 Erg fraai lag het land er niet bij, omdat 

het ‘door een doorbraak van de door de golven gedreven 
zee, waardoor de dijken volledig omver geworpen waren, 
al vele jaren vernietigd was’. Maar nu was dan recentelijk 
op kosten van het klooster de dijk hersteld. Het klooster 
geeft een deel van het land in erfpacht, terfhure (‘te erf-
huur’), voor eeuwig aan zijn hoevenaars. En daarbij gaat 
het dan om het stuk land vanaf  ‘de rivier’ de Witsmeer 
(het latere Schagerwoud) tot aan de zoute zee, ‘behalve het 
terrein waarop ons huis gelegen is’. De precieze grenzen 
zullen met de hoevenaars worden afgesproken; in ieder 
geval zullen er buiten vallen zes roeden van de dijk ‘van-
wege de visserij en vanwege de aanvoer van water’, en het 
land van Hugo van Akersloot, dat aan hem is toegekend 
vanwege zijn inspanningen voor de dijk. Dat land was een 
halfline (een landmaat) groot.

De condities waarop de hoevenaars het land in erf-

1250
De overeenkomst tussen de abt van Egmond en zijn 
pachters te Schagen: een episode in het slepende 
conflict tussen Kennemers en Westfriezen?

In 1250 was het abdijland van de abdij Egmond te Schagen opnieuw bedijkt, na de verwoes-
tende dijkdoorbraak van november 1248. Lubbert II, de abt, gaf een deel daarvan in erfpacht 
aan de opwonenden en bepaalde de voorwaarden en regels voor de rechtspraak. Dat ge-
beurde in een tijd waarin er opnieuw oplaaiende spanningen waren tussen de Hollanders uit 
Kennemerland en de Westfriezen, zoals in 1256 zou blijken toen graaf Willem II door de 
Westfriezen werd gedood. In de oorkonde van abt Lubbert is van die spanningen geen 
sprake, behalve op het punt van het beslechten van conflicten. Hij wilde voorkomen dat men 
zijn recht ging halen in een lokaal Westfries proces, waarbij hij zelf buitenspel zou worden 
gezet. Voor het overige probeerde de abt te laveren in het lang slepende conflict, waar zijn 
abdij, gelegen als die was op de grens van de woongebieden van Kennemers en Westfriezen, 
bij betrokken was.

Marco Mostert
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pacht krijgen, zijn gunstig te noemen. Ze mogen het oude 
land binnen de aangegeven grenzen inzaaien waar dat 
mogelijk is, en ze mogen nieuwe brede en hoge dijken 
opwerpen en al het zo gewonnen land eveneens inzaaien 
– onder voorwaarde dat het klooster er geen schade door 
lijdt. Het klooster krijgt een forse pacht in natura (‘een 
vierde handvol’, dus 25%), zij het, dat van nieuw gewonnen 
land het eerste jaar geen pacht verwacht wordt.

Dan volgen verdere regelingen voor het gebruik van 
het land. Als iemand van de hoevenaars zonder kinderen 
sterft, dan zal de naaste bloedverwant zijn portie voor ge-
tuigen aanvaarden, en aan de abt een passende cijns ge-
ven ‘om zijn recht te erkennen’. De hoevenaars mogen het 
hun gegeven land niet verkopen of onderling uitwisselen 
zonder toestemming van de abt. Rond het meifeest mo-
gen ze hun vee niet weiden zonder toestemming van de 
abt. Mocht er aan zoutwinning worden gedaan, dan wor-
den de opbrengsten eerlijk gedeeld met de abt. Op Sint 
Maarten, 11 november, wordt de pacht geïnd. Als de abt of 
een van zijn opvolgers na overleg met de kloostergemeen-
schap zou besluiten om het land te verkopen, dan krijgen 
de hoevenaars als eerste de mogelijkheid tot kopen. En 
mochten anderen het land kopen, of het nu kloosterlin-
gen of leken zijn, dan moeten ze zich bij de koop verplich-
ten om de rechten van de hoevenaars te respecteren.

En tenslotte volgen regels over eventuele geschillen:

‘Tenslotte is door ons overeengekomen dat ieder ge-
schil (werra) of twist die ontstaat tussen onze hoeve-
naars moet worden bijgelegd (emendari) of beslecht in 
ons eigen huis te Schagen, en wie er ook maar iets 
heeft tegen iemand anders, moet een oordeel vragen 
van onze domeinbeheerder (villicus) in ons huis, en hij 
zal in diens aanwezigheid een schadevergoeding ont-
vangen volgens de uitkomst van het geschil. Maar als 
diezelfde domeinbeheerder de zaak te moeilijk vindt 
om zelf met onze hoevenaars te beslechten of om een 
schadevergoeding vast te stellen, moet de zaak die in 
het geding is worden uitgesteld tot onze komst, waar-
bij beide partijen de vrede en het bestand moeten ac-
cepteren. Maar als de zaak zo moeilijk ligt dat uitstel 
niet mogelijk is noch verwijl wordt geaccepteerd, dan 
moet onze domeinbeheerder met degenen die on-
derling twisten naar Egmond komen en daar zullen 
ze altijd een volledig oordeel en onderzoek van de 
billijkheid vinden of ik nu aanwezig of afwezig ben. 
Maar hij die in overtreding is en elders een oordeel 
zoekt, wie hij ook zij, hoewel hij alle rechtspraak (jus-
titia) volgens het oordeel (sententia) van de hoevenaars 
aldaar had kunnen vinden, zal geheel en al worden 
beroofd van ons land opdat niet wij en onze vrijheid 
(libertas) door een of andere kwaadwillige wordt be-
roofd van zijn recht.’

Afb. 1  Egmond was nadrukkelijk gelieerd met het huis van de Hollands graven. Dat was voor allen zichtbaar 
in het tympaan van de tweede stenen abdijkerk, die werd ingewijd in 1143. Het laat de heilige Petrus 
zien, gefl ankeerd door gravin Petronella (c. 1082-1144) aan zijn rechterzijde en haar zoon, de jonge 
graaf Dirk VI (1114-1157), aan zijn linkerzijde. Het tympaan wordt bewaard in het Rijksmuseum (Am-
sterdam).
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Het laatste stuk van de oorkonde is van belang voor het 
thema ‘orde en wanorde’, omdat de abt hier een poging 
doet om regels op te stellen voor die gevallen waarin 
de orde bedreigd wordt en de wanorde aan de deur kan 
kloppen. Het gaat daarbij niet alleen om geschillen die 
de domeinbeheerder van het klooster zelf kan afdoen, 
eventueel door advies in te winnen van de abt, maar ook 
om de juridische orde van het klooster en allen die daar-
onder vallen, in casu de hoevenaars bij Schagen. Als im-
mers een van hen zijn gelijk wil halen buiten het gerecht 
van domeinbeheerder, klooster en abt, dan is daarmee de 
vrijheid van het klooster, zijn privilege om in juridische 
aangelegenheden zijn eigen recht te laten gelden, in het 
geding. Onder die kloosterlijke vrijheid valt zelfs werra, 
een woord dat in het Middelnederlands, waar het als werre 
voorkomt, alles kan betekenen van verwarring en wan-
orde via ongenoegen en twist, beroering, onrust en letsel 
tot oorlog en strijd aan toe. We hebben geen reden om 
aan te nemen dat Lubbert zich hier het recht voorbehoudt 
om uitspraken te doen in zaken van oorlog; het woord 

kan hier het beste met ‘geschil’ worden vertaald. Wel is het 
mogelijk om het hierboven vertaalde deel van de oorkon-
de ‘op z’n Fries’ te lezen, en dan komen er wel degelijk ge-
welddadiger mogelijkheden in zicht om werra te duiden. 
Mogelijk heeft onze abt zich bij zijn woordkeuze wel laten 
inspireren door de vele gradaties van geweld die met wer-
ra geassocieerd kunnen worden. Zo er in 1250 geen staat 
van oorlog was in het grensgebied tussen Kennemerland 
en West-Friesland, dan kwam er langzamerhand toch een 
einde aan een relatief stabiele periode in de verhoudin-
gen tussen de Friezen en de overige Hollanders.

Deze oorkonde van abt Lubbert II van Egmond werd 
in het verleden behandeld vanuit verschillende gezichts-
punten. Stormvloeden en dijkenbouw, waterbeheersing, 
lijkt daarvan de belangrijkste te zijn. De geschiedenis van 
het klooster Egmond is daarmee verbonden, omdat het 
de kloosterlingen waren die hun bezittingen moesten be-
schermen om ze te laten renderen. Er lijkt echter nooit 
een poging te zijn gedaan om deze episode te bezien in 
het licht van de langdurige conflicten in het gebied, con-

Afb. 2  Ruïne van de abdij van Egmond, anno 1725, door Cornelis Pronk. Collectie Regionaal Archief Alkmaar.
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Marco Mostert | 1250

flicten waarin de Friezen een hoofdrol speelden. Probeer-
de abt Lubbert een juridische situatie te scheppen waarin 
zijn – Friese – hoevenaars minder snel geneigd zouden 
zijn om met geweld hun recht te halen? En bij wie hadden 
ze dat dan kunnen proberen? Wellicht bij de locale Friese 
juridische instellingen? Egmond was, zo vonden de mon-
niken niet ten onrechte, gelegen precies op de grens tus-
sen de invloedssfeer van de graaf van Holland en die van 
de Friezen. De graaf was zich bewust van zijn Friese wor-
tels en trachtte zijn in de voorgaande eeuwen grotendeels 
vergane gezag op Friese bodem te herwinnen. De Frie-
zen, en niet alleen die in West-Friesland, waren bezig hun 
identiteit te versterken, bijvoorbeeld door hun enigszins 
afwijkende rechtsgewoonten op te schrijven. De abt van 
Egmond was zich hiervan bewust en moest laveren tussen 
de rechten van zijn klooster, de claims van de Hollandse 
graven en de hernieuwde vrijheidszin van de Friezen.

De directe aanleiding voor de oorkonde van 1250 wa-
ren de herstelwerkzaamheden van de dijken na de storm-
vloed van 1248 geweest. 

‘Omstreeks het feest van St. Martinus waren er enor-
me stormen, en de vloed kwam zo hoog als geen van 
de toen levende stervelingen zich kon herinneren, 
aan alle kusten van de zee, vooral in het graafschap 
Holland, Vlaanderen, en Oost- en West-Friesland. 
Overal waren de dijken, die de zee moesten tegen-
houden, doorgebroken en ingestort, waardoor een 
zeer grote ellende was te zien aan verdronken koeien 
en schapen, terwijl mannen met hun kinderen en 
vrouwen ternauwernood konden ontkomen en op de 
dakbalken van hun huizen zaten, totdat zij door hun 
door medelijden bewogen buren meer dood dan le-
vend met schepen daarvandaan gehaald werden.’3 

Nieuws van dergelijke rampen drong door tot ver in 
Duitsland. Al in 1159/1160 stuurde Albrecht I van Bran-
denburg, die boeren zocht om zijn landen te ontginnen, 
boodschappers via Utrecht naar de getroffen gebieden 
met de bedoeling de berooide inwoners van Holland, 
Zeeland en Vlaanderen te lokken met het vooruitzicht op 

Afb. 3  De in de 13de eeuw aangelegde West-Friese Omringdijk slingert zich door het landschap. Foto door Frits van Eck.
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een beter leven. Dat lukte wonderwel.4

Dit was te Schagen maar een episode uit een serie van 
vele die tussen de 12de en 15de eeuw plaatsvonden. Lokaal 
was het inbreken van de Zijpe een ramp. Inkomsten die 
de abdij van Egmond aan het begin van de 13de eeuw be-
zat in een reeks nederzettingen, worden na de stormvloed 
van 1248 niet meer genoemd. Uit de namen van die uit de 
bronnen verdwenen nederzettingen kan worden afgeleid 

dat ze vooral aan de rand van het kwetsbare veen gezocht 
moesten worden.5 Het is duidelijk waarom er haast moest 
worden gemaakt met de herstelwerkzaamheden aan de 
dijken. Algemeen wordt aangenomen dat de werkzaam-
heden van abt Lubbert hebben geleid tot het opnieuw 
sluiten van de Westfriese zeedijk. En dan ligt het voor de 
hand om te denken dat het gaat om de Schagerdam of 
Vriesendijk, die overigens pas rond 1300 als voltooid kan 

Afb. 4   Dit is de eerste keur 
die de Brookmers 
hebben gekozen, 
namelijk dat hun ‘Red-
jeven [niet-landsheer-
lijke rechters] dingen 
[zittingen van het ge-
recht] zullen houden 
tot het einde van hun 
ambtsjaar’. Het begin 
van de Brookmerbrief 
zoals die voorkomt in 
handschrift Hannover, 
Niedersächsische 
Landesbibliothek, 
Sign. XXII, 1423, 
gecompleteerd in 
1345. In de Brook-
merbrief wordt onder 
meer de in het artikel 
genoemde woesting, 
het verwoesten van 
het huis, gedetailleerd 
besproken.
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Marco Mostert | 1250

nemaren ende die Vriesen hebben ontfaen van den abbet 
van Egmonde ende van den menen [algemene]  conuent al 
dat lant dat si hadden te Scaghen metten dike di daer toe 
behoret’, onder voorwaarde dat ze ten eeuwigen dage voor 
de dijk zullen zorgen.9 Dan zijn we bijna aan het eind ge-
komen van een halve eeuw krijgshandelingen die ervoor 
zouden zorgen dat West-Friesland defi nitief bij het graaf-
schap Holland zou worden getrokken. In 1248-1251 was de 
uitkomst van dit grote confl ict echter nog geenszins dui-
delijk. Wel zijn er aanwijzingen voor dat ook abt Lubbert 
II onderscheid maakte tussen Kennemers en Friezen, en 
dat er een gewelddadig confl ict sluimerde, kon hij een-
voudig opmaken uit de annalen die in zijn eigen klooster 
tot 1205 waren bijgehouden.10

gelden.6 Het werk dat in 1249 en 1250 werd gedaan was een 
kostbare onderneming, vandaar dat Hugo van Akersloot 
erbij betrokken werd. Abt Lubbert leende daarnaast voor 
het dijkonderhoud bij Hargen en Schagen 100 pond Hol-
lands van zijn broer Arnoud; op 19 april 1251 ziet hij zich 
genoodzaakt om deze schuld te voldoen middels belening 
met een aantal tienden in de buurt van het klooster.7 En op 
28 juni van datzelfde jaar probeert hij aan geld te komen 
door afspraken te maken met de hoevenaars van Pops-
woude die sterk doen denken aan de overeenkomst met 
de hoevenaars bij Schagen van een jaar eerder.8 Het mocht 
allemaal niet baten, want tegen het einde van de 13de 
eeuw gaf de abdij van Egmond haar bezit rond Schagen 
op. Op 16 juli 1291 verklaart gravin Beatrijs dat ‘die Ken-

Afb. 5   Het begin van de Zeventien Keuren 
in het oudst bewaard gebleven hand-
schrift, de Eerste Riustringer Codex, ca. 
1300. Foto: Oldenburg, Niedersächsi-
sches Staatsarchiv.
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Ronald de Graaf wijdt een hoofdstuk van zijn onvol-
prezen Oorlog om Holland 1000-1375 aan ‘De Westfriese 
guerrilla 1133-1297’.11 Hij ziet de stormvloed van 1248 als 
een keerpunt: achteraf betekende het het begin van het 
einde voor West-Friesland. Van 1132 tot 1198 waren er 
aanvallen over en weer geweest, en in 1254 laaide de strijd 
opnieuw op. Het zou tot 1297 duren. De Friezen waren 
anders georganiseerd dan de Kennemers. De Graaf schat 
dat ze ten hoogste 3.500 tot 4.000 man op de been konden 
brengen. Ze kenden waarschijnlijk geen lokale adel, en als 
er eens met de Hollandse graaf onderhandeld werd, dan 
gebeurde dat door het zenden van gevolmachtigden van 
de ‘gemeene bueren’. De Westfriezen vochten nooit langer 
dan één dag, omdat ze hun vee niet langer alleen konden 
laten. Tussen medio september en medio maart kwam 
het ze het beste uit om op krijgstocht te gaan. De Graaf 
noemt de manier van oorlogvoering van de Westfriezen 
die van de guerrilla. ‘Via ... treffen, verspreiden en ont-
wijken, wordt een tegenstander verliezen toegebracht en 
raakt hij gedemoraliseerd.’12 Ze maakten ook geen gevan-
genen. ‘Zoals bij echte guerrillastrijders was ... hun tac-
tiek ... zeer onridderlijk. Vanuit hinderlagen besprongen 
ze hun tegenstanders, terwijl ridders zich altijd met open 
vizier tegenover elkaar opstelden en pas daarna op elkaar 
inhakten.’13

Waar ging het in deze oorlog als een heidebrand om? 
Volgens de verhalende bronnen uit Egmond ging het 
erom, dat de Westfriezen ontrouw waren aan het grafelij-
ke gezag. De Hollandse graven waren oorspronkelijk dan 
wel graven van Friesland geweest, maar ze lieten zich in 
de 10de en 11de eeuw weinig aan het latere West-Friesland 
gelegen liggen. De lokale bewoners raakten verknocht aan 
hun gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid. Zij identi-
ficeerden zich meer met de Friezen aan gene zijde van het 
Vlie, zo lijkt het, dan met de van hun Friese wortels ver-
vreemde graven. ‘Toen Floris V het gebied weer aan zijn 
graafschap toevoegde in 1289 was het zelfs een vreemd 
land geworden, een nabuurstaat die veroverd werd.’14 Mis-
schien dat de Hollandse graven waren gestimuleerd in 
hun streven om hun gezag opnieuw te laten gelden door-
dat de stormvloeden het westelijke deel van het woonge-
bied van de Friezen afsneden van de gebieden in de huidi-
ge provincie Friesland. De graven konden zich bovendien 
minder intensief dan elders met de ontginningen van 
woeste gronden bezighouden. Het lijkt erop, dat in Zuid-
Holland het initiatief voor de ontginningen vanaf de 11de 
eeuw bij de graaf lag, die hiervoor locatores uit Vlaande-

ren en Brabant naar Zuid-Holland haalde. Hij verkreeg 
inkomsten uit deze ontginningen, en de rechten en plich-
ten van de kolonisten moesten ook geregeld worden. In 
West-Friesland waren de veenontginningen echter veel 
ouder, en hier lijkt het initiatief uitgegaan te zijn van de 
lokale Friese bevolking. Toen de graven van Holland zich 
actief met de ontginningen gingen bezighouden, was het 
overgrote deel van de venen in de noordelijke streken ten 
westen van de Vlie al in cultuur gebracht. Aangezien er 
geen sprake meer was van een wildernis, kon de graaf ook 
geen aanspraak meer maken op zijn rechten hierop.15 Hij 
kon zijn gezag alleen nog uitbreiden met geweld.

In het klooster te Egmond zag men deze ontwikkelin-
gen met lede ogen aan. Egmond was gelegen aan de grens 
tussen Kennemers en Friezen. Het was dan weliswaar het 
huisklooster van de Hollandse gravenfamilie, en men 
koos in het conflict – voor zover we de er geschreven wer-
ken kunnen geloven – consequent de zijde van de graaf, 
maar het klooster lijkt ook een rol gespeeld te hebben in 
de geloofsbeleving van de Friezen. Bovendien lieten de 
monniken zich zelf ook niet onbetuigd in ontginnings-
activiteiten aan de grenzen van Kennemerland en zelfs, 
zoals we hebben gezien, in het aangrenzende Westfriese 
gebied zelf.16 Een zekere begaanheid met het conflict 
blijkt uit een bekende passage uit de Annalen van Egmond, 
vermeld onder het jaar 1167: ‘In hetzelfde jaar is er in de 
plaats Egmond een lam geboren met één kop en een dub-
bel achterlijf, zes poten en twee staarten. Velen kwamen 
kijken en genoten van het schouwspel. En aangezien een 
voorteken iets pleegt te voorspellen of te betekenen, ge-
loofden sommigen dat de twee achterlijven van het lam 
betekenden dat het graafschap Holland in twee zeer ver-
schillende volken was verdeeld, Hollanders namelijk en 
Friezen, beide behorend bij één graaf, maar toch zeer vaak 
onderling verdeeld in vijandige tweedracht. En de grens 
tussen beide volken, en als het ware de scheidslijn, is de 
plaats Egmond, waar het monster van tweedracht en ver-
deeldheid ter wereld kwam, verdeeldheid die in die tijd 
zó groot was, dat wederzijds het ene volk niet zou aarzelen 
om het andere te beroven van het leven en alle bezittin-
gen, als de mogelijkheid zich aandiende.’17 Twee volken 
botsen te Egmond, aan de noordgrens van Kennemer-
land, op elkaar.

Toen abt Lubbert II in 1250 zijn pact met de hoeve-
naars van het klooster te Schagen op schrift stelde, was hij 
ongetwijfeld op de hoogte van de verschillen in juridisch 
opzicht tussen beide volken. Of hij er expliciet rekening 
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mee hield in zijn oorkonde staat nog te bezien. Het recht 
van de Friezen is overgeleverd in een relatief groot aantal 
teksten in het Oudfries. Van een aantal daarvan kan ver-
moed worden, dat ze vooraf werden gegaan door teksten 
in het Latijn, maar die zijn dan op een gegeven moment 
in het Oudfries vertaald.18 De oudste zijn de Zeventien 
Keuren en de Vierentwintig Landrechten,19 die in hun 
huidige vorm waarschijnlijk uit de eerste decennia van de 
13de eeuw stammen. Het gebruik van deze en de latere 
Friese juridische teksten voor ons onderzoek is echter 
problematisch, omdat de handschriften waarin die tek-
sten zijn overgeleverd steevast jonger zijn dan de teksten 
zelf.20 Zo dateert het oudste handschrift van de twee hier-
boven met name genoemde teksten pas van rond 1300.21 
Er is slechts één handschrift dat iets ouder is: het eerste 
Brokmer handschrift, dat uit het laatste kwart van de 13de 
eeuw stamt.22 We weten dus van welk geschreven recht de 
Friezen zich bedienden vanaf ongeveer 1300. Maar omdat 
veranderende omstandigheden konden leiden tot herzie-
ning van het recht kunnen we er niet zeker van zijn hoe 
het recht van de Friezen rond 1250 nu precies luidde.23 
Overigens kunnen we ons afvragen of de geschreven tek-
sten die we associëren met de zogenaamde ‘Friese vrij-
heid’ in oorsprong heel veel ouder geweest zullen zijn 
dan het einde van de 13de eeuw. Toen immers werden de 
Friezen, zowel in West-Friesland als verder naar het oos-
ten, serieus in hun ‘vrijheid’ bedreigd, en ontstond er een 
situatie waarin verklaringen voor het ontstaan van die 
vrijheid gezocht werden.24 En dan is er verder als tweede 
groot probleem dat geen van de handschriften uit West-
Friesland stamt.25

Toch is het interessant te kijken, in hoeverre er gelij-
kenissen bestaan tussen de regels over geschillen in de 
oorkonde van 1250 en de Oudfriese rechtsteksten. Het 
meest opvallende in Lubberts oorkonde is de dreiging 
aan het adres van degene ‘die in overtreding is en elders 
een oordeel zoekt’. Het ligt voor de hand om bij dat ‘el-
ders’ niet aan de grafelijke justitie te denken, maar aan de 
Friese procesgang.26 Bij geschillen kon men zijn toevlucht 
nemen tot een vete. De vroegmiddeleeuwse graven had-
den geprobeerd hier paal en perk aan te stellen, door zich 
als vertegenwoordigers van de koninklijke rechtspraak 
voor te doen. Vervolgens stelden zij hun eigen vertegen-
woordigers aan, die in hun naam recht moesten spreken. 
Wanneer, zoals in het geval van abt Lubbert, de grafelijke 
rechtspraak de facto was overgegaan op een geestelijke 
instelling, kon degene die aan het hoofd stond van zo’n 

instelling ervoor kiezen om de rechtspraak in eerste in-
stantie over te laten aan zijn vertegenwoordiger ter plaat-
se. Hier is dat de domeinbeheerder, die wordt aangeduid 
met villicus. Als iemand van de hoevenaars een geschil met 
een andere hoevenaar had, kon hij zijn zaak aanhangig 
maken bij de domeinbeheerder, en in geval die er niet uit 
kwam, kon de abt zelf als rechter optreden. Dat zou vol-
doende moeten zijn, maar kennelijk was het alternatief 
van het Friese recht een geduchte concurrent.

De procesgang in het Friese recht ging uit van de be-
tichting van de aangeklaagde door de aanklager op de 
zitting van het ding. Indien de aangeklaagde de aankla-
ger gelijk gaf, vond er genoegdoening plaats. Indien dat 

In hetzelfde 
jaar is er in de 

plaats Egmond 
een lam geboren 

met één kop en 
een dubbel 

achterlijf, 
zes poten en 

twee staarten
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niet gebeurde, dan kon men overgaan tot het zweren van 
een eed, waarbij men kon worden geholpen door eedhel-
pers, of tot een ordale (‘oordeel’). Hieraan kwam geen abt 
of diens plaatsvervanger te pas; het was een rechtsgang 
die zich aan de (afgeleide) koninklijke rechtspraak ont-
trok. Helemaal vervelend was het geweest, indien het ding 
overging tot een zogenaamde woesting, dat wil zeggen het 
platbranden van het huis van een van de partijen in het 
geschil. In de Brookmerbrief, die in de oudste van de twee 
overgeleverde redacties van rond 1250 stamt en gedetail-
leerde regelgeving voor het zojuist ontgonnen Brokmer-
land geeft, wordt het vernietigen van het huis van de red-

jeva, de niet-landsheerlijke rechter, geregeld.27 Uiteraard 
zouden dergelijke executietochten, zo die ook in West-
Friesland voorkwamen, de herstelwerkzaamheden aan 
dijken en verwoeste gebouwen niet ten goede komen.

We kunnen op zijn minst vermoeden dat abt Lub-
bert in zijn oorkonde van 1250 rekening heeft gehouden 
met de Friese rechtsgewoonten, en dat hij daarom zo 
fel gekant was tegen degenen die hun recht elders dan 
voor zijn ‘rechtbank’ zochten. De ingewikkelde situatie, 
waarin dijkdoorbraken en overstromingen, veranderende 
machtsverhoudingen door veranderende fysisch-geo-
grafische omstandigheden, een opflakkerend gevoel van 

Afb. 6  Links: Willem II, graaf van Holland en rooms-
koning. Antwerpse gravure uit 1578. Collectie: 
Rijksmuseum (Amsterdam).

Afb. 7  Midden: graaf Willem II wordt doodgeslagen 
door Friese boeren. Prent van Jan Luyken uit 
1698. Collectie: Rijksmuseum (Amsterdam). 

Afb. 8  Rechts: hun nederlaag tijdens de Slag bij 
Vronen (tegenwoordig St.-Pancras) van 1297 
betekende voor de Westfriezen het einde van 
hun onafhankelijkheid. Het dorp Vronen werd 
verwoest. Anonieme gravure gebaseerd op een 
oudere gravure van Reinier Persijn, 1650-1750. 
Collectie: Rijksmuseum (Amsterdam). 
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‘Friese’ vrijheid, en een hernieuwde grafelijke machts-
politiek samenkwamen, stelden de abt van Egmond voor 
nieuwe problemen. Enkele jaren later, in januari 1256, 
ging de graaf, Willem II, die ook koning van het Duitse 
rijk was en binnenkort een keizerskroning kon verwach-
ten, de infanterie te paard vooruit over het ijs richting 
Hoogwoud voor een strafexpeditie tegen de Friezen. Hij 
zakte met paard en al door het ijs, en werd door de lokale 
guerrilla’s gedood. Op 28 januari werd zijn lijk verstopt 
achter een haard in een boerderij te Hoogwoud. ‘O ver-
vloekt Friesland! Vanwaar kwam je deze waanzin, dat je de 
graaf van Holland, de koning van Duitsland, ja de voor-

vechter van de hele christenheid doodde, en wat meer is, 
je eigen heer ombracht?’, zo verzuchtte Wilhelmus Pro-
curator.28 Het was het begin van het einde voor de Friese 
onafhankelijkheid, want Willems zoon Floris V zou alles 
in het werk stellen om West-Friesland te pacificeren en 
de stoffelijke resten van zijn vader een herbegrafenis te 
geven te Rijnsburg, het vrouwenklooster dat in de func-
tie van Egmond als grafelijk klooster was gaan delen. Dat 
lukte. De Hollandse graaf had het conflict gewonnen, en 
zijn opvolgers zouden zich op Friesland aan gene zijde 
van het tot Zuiderzee geworden Almere gaan richten.29
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Inleiding
Veiligheid is een van de functies waarmee de moderne 
staat sinds het einde van de 18de eeuw zijn gezag legiti-
meerde en uitbreidde. Veiligheid heeft vanaf de periode 
van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring en de 
Franse Revolutie een tweeledige betekenis. Veiligheid be-
helst ‘securitas’, of sécurité, de bescherming door de staat 
– van persoon, middelen, eigendom en grondgebied (de 
Hobbesiaanse functie) – maar ook bescherming van indi-

viduen tegen willekeur en repressie van diezelfde staat (de 
inbreng van Locke). Veiligheid schept een begrip van een 
modern staatsgezag en creëert de moderne burger met 
onvervreemdbare rechten en plichten als subject, maar 
ook als object van dat staatsgezag.1 

Anders dan in Oostenrijk onder Metternich, in Pruisen 
of in Frankrijk was het centrale gezag in Nederland nooit 
zo sterk gefundeerd op macht, geweld en een cultuur van 

Beatrice de Graaf

Afb. 1  Britse satirische spotprent op het Congres van Wenen van 1815. 
Collectie: Bodleian Library (Oxford).

  Aan de linkerzijde: Napoleon staat met zijn voet op ‘A plan for 
the security of Europe’, hetgeen illustreert hoezeer ‘veiligheid’ 
een rol speelde, zowel in de buitenlandse als binnenlandse 
politiek. 

De ordeverstoorder in beeld
Praktijken van herkenning en registratie in de 
19de eeuw

In deze bijdrage staan we stil bij het veiligheidsbeleid van Willem I. Uitgelegd wordt hoe de 
bestuurlijke inrichting van een veiligheidsapparaat niet alleen gericht was op directe drei-
gingen, maar een structurele vorm van orde en ordening wilde toepassen. Welke centrale 
ideeën en technieken werden er binnen het jonge koninkrijk ontwikkeld om ordeverstoor-
ders in beeld te brengen? Wie of wat werden er als bedreiging ervaren? Betoogd wordt dat 
centrale praktijken van herkenning en registratie zich al in de vroege 19de eeuw begonnen af 
te tekenen en dat daarmee de scheidslijn tussen orde en wanorde werd bepaald.*
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onderwerping aan een ‘opperheerschappij’.2 Maar na de 
Franse tijd ontstond er ook in Nederland een begrip van 
‘nationale veiligheid’. ‘Sûreté’ was afkomstig uit de Franse 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen van 1789, 
en werd vrijwel letterlijk in de Nederlandse Verklaring van 
1795 en de Bataafse Staatsregeling van 1798 overgenomen.3 
Na de onafhankelijkheid van Nederland plaatste Willem 
Frederik Prins van Oranje Nassau daar het adjectief ‘nati-
onaal’ voor, waardoor veiligheid verschoof van individu-
eel recht naar handhaving van staatsgezag ten opzichte 
van in- en uitwendige veiligheid. ‘Nationale veiligheid’ 
stond niet in de grondwet, maar werd wel gebruikt, en 
behelsde een combinatie van veiligheid van grondgebied, 
bescherming van personen en eigendom, maar ook natio-
nale autonomie en verzet tegen onderdrukking.4 

Veiligheid werd vastgelegd in een codex van rechten en 
plichten van de burger ten opzichte van de moderne na-
tiestaat. Dit idee van nationale veiligheid als centraal ‘pro-
ject’ van moderniteit kwam, net zoals in andere landen 
op het Europese continent, tot stand onder invloed van 
de Napoleontische bezetting.5 We zullen in deze bijdrage 
zien hoe de bestuurlijke inrichting van een veiligheidsap-
paraat niet alleen gericht was op directe dreigingen, maar 
een structurele vorm van orde en ordening wilde toepas-
sen. Om op die manier de wanorde niet alleen reactief 
maar ook preventief in kaart te brengen en buiten te slui-

ten. In dit korte bestek wordt vooral nader stilgestaan bij 
ontwikkeling van centrale ideeën en technieken om orde-
verstoorders in beeld te brengen. Het zijn immers prak-
tijken van herkenning en registratie die de scheidslijn 
tussen orde en wanorde bepalen en die zich in de 19de 
eeuw zo duidelijk begonnen af te tekenen.6

Een nieuwe veiligheidsstaat
Centrale praktijken van herkenning en registratie zijn 
een hoeksteen van een modern, professioneel veiligheids-
beleid. Zo’n centraal bestuurde veiligheidsbureacratie 
kreeg vanaf het begin van de 19de eeuw ook in Nederland 
langzaam vorm, zoals blijkt uit de eerste staatsregelingen 
en grondwetten. De Staatsregeling voor het Bataafsche 
Volk van 1798 had al geproclameerd: ‘Het oogmerk der 
maatschappelijke vereeniging is beveiliging van persoon, 
leven, eer en goederen, en beschaaving van verstand en 
zeden’ (Artikel 1).7 In de grondwet van 1813 werden die pas-
sages herhaald.8 Ook in de grondwet van 1815 keerde de 
bescherming van persoon en goederen terug als oogmerk 
van de nieuwe staat. Artikel 4 luidt: ‘Allen die zich op het 
grondgebied van het Rijk bevinden, hetzij ingezetenen 
hetzij vreemdelingen, hebben gelijke aanspraak op be-
scherming van persoon en goederen’, een passage die in 
de grondwet van 1848 werd herhaald en ook in de versies 
van 1887 en 1972 behouden bleef, en pas in 1983 uit de 
constitutie verdween.9

Zo was veiligheid getransformeerd tot een staatstaak 
die werd verdedigd uit naam van het individu, of ten-
minste vanuit de gemeenschap van individuen. Bij de 
Griekse stadstaat ging het om het overleven van de polis. 
In de Italiaanse Renaissance en voor de fi losoof Niccolò 
Machiavelli betekende veiligheid de voortzetting van de 
heerschappij van de vorst. Voor Thomas Hobbes stond 
door de soevereine vorst afgedwongen orde centraal. 
Vanaf de Franse tijd werd het staatsgezag gelegitimeerd 
door de veiligheidszorg van de overheid voor de burgers 
die onder zijn jurisdictie vielen.10 Van echt statelijk veilig-
heidsbeleid in de Hobbesiaanse zin van het woord kan in 
Nederland pas vanaf de Bataafse Republiek en de daarop-
volgende Franse tijd worden gesproken. Die periode luidt 
eveneens het begin in van centrale registratie en herken-
ningspraktijken van personen. Dat is geen toeval. 

Want hoe verhoudt veiligheid zich tot herkenning en 
registratie? Veiligheid strekt zich uit over een bepaald ge-
bied of een bepaalde populatie. Het heeft betrekking op 
objecten die moeten worden beschermd, en subjecten die 

Afb. 2  Door de Kamer van Koophandel van Antwerpen geslagen me-
daille van Willem I uit 1815. Collectie: Rijksmuseum (Amster-
dam).
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als dreiging worden beschouwd. Herkenning en regis-
tratie zijn in beide gevallen noodzakelijk. Iemand moet 
worden herkend als behorend tot de populatie die be-
scherming geniet, inclusief zijn eigendommen. Maar er 
zijn dus ook personen die daarbuiten vallen, of die als 
gevaarlijk worden gezien. Het vaststellen en registreren 
van gevaar kan geschieden op basis van generieke eigen-
schappen: tot welke groep of nationaliteit behoort een 
persoon? Registratie van specifieke eigenschappen of 
gedragingen van een bepaald individu in een strafblad is 
ook mogelijk. Herkennen en registreren kan subjectieve 
vormen aannemen: via aktes, geloofsbrieven, getuigen of 
spionagerapporten. Maar er zijn ook objectiverende ma-
nieren mogelijk: met behulp van camera’s of biometri-
sche eigenschappen. 

Die laatste praktijken werden pas aan het einde van de 
19de eeuw ontwikkeld, maar in 1811 werd al wel de eerste 
‘Wet op de registratie’ aangenomen. Samen met de in-
voering van een nationale jurisdictie (de Code Napoléon, 
en het Crimineel Wetboek van 1809), dienstplicht en de 
belastingenwijzigingen plaatsten die ingrijpende hervor-
mingen het individu in een veel strakkere relatie tot over-
heid, grondgebied en nationaliteit.11 De groepen zwervers, 
‘vagebonden’, ‘zigeuners’, bastaardkinderen en overige 
buitencategorieën werden ingelijfd in het lichaam van de 
moderne staat. Identiteit werd een permanente categorie, 
en de registratie daarvan kwam los te staan van iemands 
kerkelijke staat, handelsactiviteiten, eigendomsover-
dracht of lichamelijke verplaatsing.12 Het ‘sociale con-
tract’ hield in dat burgers vanaf dit moment ongevraagd 
werden geregistreerd en aan gezag en geweldsmonopolie 
werden onderworpen.13 

De ordeverstoorders in beeld
In de loop van de 19de eeuw kwam de burger steeds ver-
der in beeld, niet alleen als ontvanger van welvaart en wel-
zijn, maar ook als verstoorder van de nieuwe orde. Net 
als Lodewijk Napoleon zagen Willem I en zijn minister 
van Justitie, C.F. van Maanen, binnenlandse subversie 
en radicalisme als een zeer serieuze ondermijning van 
de orde. De mal waarin de moderne natie werd gegoten 
was nogal dwingend. Jeroen van Zanten noemde het Ko-
ninkrijk onder Willem I een ‘liberale politiestaat’.14 Het 
napoleontische politiebestel bleef min of meer intact. De 
gewone politie, ‘Gemeene Police’ genoemd, werd zonder 
meer overgenomen. Zelfs de informanten van Napoleon 
in Frankrijk mochten in dienst blijven. Daarmee bleef 

ook de ‘Hooge Police’, vergelijkbaar met het huidige werk 
van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, gehandhaafd. 
Dat had ook alles te maken met het aanblijven van mi-
nister van Justitie Van Maanen, die zijn werk in de Franse 
tijd was begonnen en dat onder koning Willem I tot 1842 
naadloos voortzette. Vorst en minister zagen ‘nationale 
veiligheid’ nadrukkelijk als een kwestie van politieke ge-
hoorzaamheid aan de vorst. Na 1813 werd steeds duidelijker 
hoe de soeverein vorst (die pas in maart 1815 officieel ko-
ning werd) op het handhaven van de orde van zijn nieuwe 
eenheidsstaat gericht was. Samen met Van Maanen vaar-
digde hij een oproerwet uit en legde de pers aan banden. 
De kritische Van Hogendorp die het niet goed kon ver-
kroppen dat zijn liberale ideeën over het nieuwe Konink-
rijk om zeep werden gebracht en dat de koning zich feite-
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lijk boven de grondwet plaatste, werd ontslagen.15 
Procureur-generaal bij het Hoog Gerechtshof, A.W. 

Philipse, die als baas van de politie Willem I en Van Maan-
en in alles bijstond en de orders ijverig uitvoerde, ontwik-
kelde tal van geheime controlemiddelen, vooral gericht 
tegen personen of groepen die de orde van de eenheids-
staat ondermijnden. Aanvankelijk moesten de bonapar-
tistische Fransen in Nederland (onder wie de Franse con-
sul-generaal bij het Nederlandse hof zelf ) het ontgelden. 
De koning liet hen bespioneren, omdat hij vreesde dat ze 
voor de ‘veiligheid van den Staat gevaarlijk zouden kun-
nen zijn.’ Philipse had de koning in 1815 al trots ervan ver-
zekerd ‘dat de politie het zich nu meer bijzonderlijk ten 
pligt heeft voorgeschreven, om den publieken geest gade 
te slaan’.16 Zo stuurde hij zijn informaten naar toneelvoor-
stellingen van Franse gezelschappen in Amsterdam en 
Den Haag, om te kijken of hier geen bonapartisch extre-
misme, of Jacobijnse terreur werden verheerlijkt. Zogehe-
ten ‘cercles’, gesprekskringen aan huis werden ook op de 
voet gevolgd door agenten en informanten die hierover 
trouw bericht uitbrachten.

Die fixatie op radicale, subversieve, of Jacobijnse ele-
menten had te maken met de prille status van Nederland 
in het internationale systeem. Bij de oprichting van het 
koninkrijk op het Congres van Wenen had Metternich 
de Nederlandse gezant toegefluisterd dat Nederland het 
schoothondje van de mogendheden was. De enige reden, 
aldus met name de Pruisen en Oostenrijkers, voor de her-
oprichting en uitbreiding van de Verenigde Nederlanden 
was het feit dat de geallieerde mogendheden het konink-
rijk beschouwden als de cruciale schakel in de nieuwe 
verdedigingsketen tegen Frankrijk. Dat was niet alleen 
territoriaal of militair bedoeld. Ook in politiek opzicht 
zou Nederland een controlemacht tegenover Frankrijk, 
maar ook tussen Engeland en Pruisen moeten vormen. 
Dat betekende dus wel dat de Verenigde Nederlanden een 
toonbeeld van rust, orde en veiligheid dienden te zijn. 
Toen in 1815 allerlei Franse emigrés, radicale of juist zeer 
conservatieve, vanuit Brussel (de nieuwe hoofdstad) hun 
spotschriften tegen het herstelde Bourbon-bewind onder 
de nieuwe Franse koning Louis XVIII begonnen te ver-
sturen, reageerden met name de Pruisische en Oosten-

Afb. 3  Een bereden marechaussee uit de 
jaren 1830. De Marechaussee hield 
onder andere toezicht op het grens-
verkeer in de zuidelijke provincies. 
Collectie: Rijksmuseum (Amster-
dam).

Afb. 4  Deze Belgische spotprent op het 
ontslag Van Maanen in 1830 hield 
verband met diens felle vervolging 
van katholieke publicisten. Col-
lectie: Rijksmuseum (Amsterdam).
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rijkse ministers gebeten. De internationale druk nam pas 
af toen Willem nieuwe perswetten en restrictief vreemde-
lingenbeleid invoerde.17

Maar niet alleen Franse bonapartisten en emigrés (van 
wie nog aangenomen mocht worden dat zij als gevaar gol-
den, zo kort na Napoleons nederlaag), ook Nederlandse 

kritische geesten, journalisten en bewindslieden kregen 
te maken met het spionagenetwerk van Van Maanen en 
Philipse. Nationale veiligheid behelsde niet alleen de be-
scherming van het bestuur tegen kritische opmerkingen. 
Veiligheid werd ook in toenemende mate in culturele 
termen gegoten, als de bescherming van de publieke mo-

Afb. 5  Amsterdamse poli-
tieagenten omstreeks 
1860. Collectie: Neder-
lands Politiemuseum 
(Apeldoorn).
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zich uit in een paradigma van sciëntisme dat de burelen 
van de macht sindsdien niet meer heeft verlaten en dat 
kan worden samengevat als ‘meten is weten’. De volkstel-
lingen zijn al genoemd.21 

De bestuursrationaliteit van veiligheid drukte zich niet 
alleen uit in een gestage uitbreiding van het politie- en 
justitieapparaat22 en krijgsmacht, maar werd ook toegepast 
op het lichaam van de burger. Met de opkomst van de an-
tropometrie werd de burger niet alleen als individu maar 
ook als lichaam in kaart gebracht. Die techniek, die in 
1895 door de Rotterdamse commissaris Willem Voormo-
len naar Nederland werd gehaald en waarvoor hij samen 
met de bedenker ervan, Alphonse Bertillon, in 1896 een 
koninklijke onderscheiding ontving, was buitengewoon 
tijdrovend.23 Alle uitsteeksels, botten en lengtes moesten 
worden opgemeten en in een formulier met tientallen 
vakjes worden ingevuld. Dat duurde uren. Bovendien 

raal en goede zeden. Zo spande het ministerie van Justitie 
zich bijvoorbeeld actief in om landlopers op te pakken en 
hield ze misdragingen van ambtenaren, inclusief officie-
ren extra in de gaten.18 

Die culturele inkleuring van het begrip ‘veiligheid 
van de staat’ kreeg ook een religieus tintje. Willem I en 
Van Maanen waren voorstanders van een centraal geleide 
kerkpolitiek. Dat betekende, dat ze vooral de katholieke 
kerk in de gaten hielden. In de Franse Tijd waren welis-
waar alle religies gelijkgeschakeld voor de wet, maar de 
vorst was protestants en zag de katholieken toch als een 
vreemde eend in de bijt. Zijn belangrijkste zorg was de rol 
die de katholieke kerk, en in het bijzonder de katholieke 
geestelijken in het Zuiden, vervulden in de ontwikkeling 
en opbouw van ‘zijn’ nieuwe natie. Om zich een beter 
beeld van hun opvattingen en houding ten aanzien van 
het vorstelijk gezag en het nieuwe Nederland te vormen, 
gaf hij Van Maanen de opdracht inlichtingen te verzame-
len (‘renseignements’) over ‘verdachte’ activiteiten van ka-
tholieke geestelijken uit de zuidelijke provinciën. Daarbij 
kon het om inlichtingen over ‘de personen, de betrekkin-
gen, de gezinningen, de reputatie enz.’ gaan, in eigen land 
maar ook daarbuiten. Op aandringen van Van Maanen 
vaardigde Willem I zelfs een besluit uit dat voorzag in de 
registratie en ‘deportatie’ van geestelijken die opriepen tot 
ongehoorzaamheid aan de wet.19 Uiteindelijk liep het zo’n 
vaart niet, want de Willems ordenende aspiraties hielden 
geen gelijke tred met de terughoudendheid waarmee hij 
zijn politieagenten en informanten bezoldigde. 

Een reprise van deze strafrechtelijke maatregelen zien 
we ook in 1834 terug, bij de vervolging van de Afgeschei-
denen, de kleine groep orthodoxe protestanten die zich in 
die jaren van de staatskerk afkeerde. Dit keer maakte Wil-
lem I wel serieus werk van de strafrechtelijke vervolging 
en zelfs militair ingrijpen, ingegeven door het feit dat de 
Zuidelijke Nederlanden al in opstand waren gekomen, en 
dat de vorst er een opstand in het noorden, tegen ‘zijn’ 
protestantse volkskerk er niet bij kon hebben.20

Nieuwe praktijken van registratie en herkenning
Pas met de Industriële Revolutie en de bijbehorende 
schaalvergroting kon het veiligheidsnet breder en effec-
tiever over verstorende elementen worden uitgeworpen, 
en kon de orde ook administratief beter ‘gemanaged’ 
worden. Praktijken van herkenning en registratie werden 
gecentraliseerd en kregen een steeds belangrijker plaats. 
Bevolkingsgroei en industriële schaalvergroting drukten 

Afb. 6  Het opmeten van een rechteroor. Illustratie uit een Duitstalige 
verhandeling over antropometrische signalementen uit 1895. 
Bron: wikimedia.
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ging bij het herkennen van de maten dikwijls wat mis. 
De invoering van de dactyloscopie (vingerafdrukken) 

in de politiepraktijk rond 1900 maakte het al veel een-
voudiger om personen ontegenzeggelijk te herkennen en 
hun unieke kenmerken te registreren. Ook de fotografi e 
werd vanaf het einde van de 19de eeuw ingezet bij de re-
gistratie en herkenning vanuit veiligheidsoogpunt. Mis-
dadigers, anarchisten en socialisten werden opgemeten, 
gefotografeerd en op die manier als databestand opgesla-
gen en gecommuniceerd.24 Zo is in de geheime archie-
ven van het ministerie van Justitie een foto aan te treff en 
van de voortvluchtige Russisch-Amerikaanse anarchiste 
Emma Goldman, die in Nederland was gesignaleerd.25 
Deze foto was een trofee, opgestuurd door de politiecom-
missaris van Amsterdam die, ook al was de anarchiste al-
lang weer verder gereisd, daarmee kon aantonen dat zijn 
dienst modern en bij de tijd was, mee kon gaan in de tech-
nologische vaart der volkeren en op basis van quid pro quo 
met de grote diensten in Londen, Parijs en Berlijn aan 
tafel mocht zitten. 

Aan het einde van de 19de eeuw werd de veiligheids-
dreiging, en ook de noodzaak tot modernisering en pro-
fessionalisering van veiligheidsbeleid, steeds sterker ge-
voeld. Conservatieve Kamerleden zagen in het buitenland 
het ‘roode spook uit den afgrond opdoemen’. De opstan-
den in Parijs lagen nog vers in het geheugen en zaaiden 
angst voor communisme en socialisme. Onlusten en op-
standen, zoals het Palingoproer van 1886 in Amsterdam, 
waarbij 26 doden vielen, maakten duidelijk dat de orde ook 
in Nederland onder druk stond. Anarchistische aanslagen 
velden vanaf de jaren tachtig van de 19de eeuw staats-
hoofd voor staatshoofd. Tsaren, minister-presidenten, 
politiecommandanten en ministers waren niet veilig voor 
de golf van ‘dynamitards’ en anarchisten die Europa leken 
te overspoelen. De oprichting van de SDAP in 1894 zwen-
gelde de angst voor revolutie en klassenstrijd verder aan. 

Met verwijzingen naar die donkere wolken van revo-
lutie en politiek geweld die voor de Nederlandse grenzen 
geen halt zouden maken, drongen politiechefs en procu-
reurs bij de minister van Justitie op meer middelen aan. 
De Rijksveldwacht mocht nieuwe wapens, vaar- en voer-
tuigen aanschaff en. De Marechaussee mocht tussen 1889 
en 1896 haar manschappen van 363 naar 767 verdubbelen. 
Extra agenten, te paard, maar ook in burger en in het ge-
heim, werden tegen de arbeidersprotesten in het Noor-
den en Zuiden ingezet. Nederlandse agenten kregen toe-
stemming om in Londen, Parijs en Berlijn tips en trucs 
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over het ‘rondtrekkende misdadigerdom’, radicalen en 
anarchisten uit te wisselen. De Amsterdamse recherche 
zette een modern registratiesysteem op en hield dossiers 
van 1500 buitenlandse anarchisten bij en verzamelde zo 
veel mogelijk gegevens. De eerste biometrische identifi -
catietechnieken werden ingevoerd, zoals het systeem van 
‘antropologische signalementen’, gestandaardiseerde fo-
toherkenning van misdadigers mede gebaseerd op hun 
lichaamsafmetingen. De Tweede Kamer trok nog eens 
7500 gulden uit voor de oprichting van een korps gehei-
me politie.26

Naar buiten toe bleven de Nederlandse regeringen in 
deze periode de liberale visie op marginale veiligheid van 
de staat versus een maximale vrijheid voor de burger uit-
dragen (zeker wanneer die visie met uitlatingen in Pruis-
sen, Frankrijk of Rusland uit deze tijd vergelijken). Maar 
de liberale minister van Justitie W. van der Kaay, en zijn 
opvolger P. Cort van der Linden, zorgden in de praktijk 
voor een uitbreiding van toezicht en controle op de ‘alge-
meene en publieke veiligheid’ van staat en samenleving. 
Beide ministers vonden dat de veiligheidszorg niet pas 
geleverd moest worden op het moment van crisis of ge-
weld, maar al in een voorstadium. Vandaar dat meer ge-
heim agenten, een systeem van ‘vreemdelingentoezicht’ 
nodig was, waarin antecedenten van ‘meerdere of mindere 
gevaarlijkheid’ preventief in konden worden vastgelegd.

Toch bleef de technologie van registratie en herken-
ning in Nederland tot de periode van de Eerste Wereld-
oorlog nog achter bij de ontwikkelingen in het buiten-
land.27 De techniek was er al wel, maar die was te duur en 
vereiste te veel mankracht. Bovenal ontbrak de politieke 
wil of aanleiding om die nieuwe technologieën van regis-
tratie en herkenning op grote schaal te gaan toepassen. 
Pas in 1914 werd onder invloed van de dreigende Eerste 
Wereldoorlog het paspoort ingevoerd, om de eigen bur-
gers aan de grens te kunnen herkennen en buitenlandse 
spionage te voorkomen. Die herkenning werd mogelijk 
gemaakt door een omschrijving van de uiterlijke kenmer-
ken van de drager op het paspoort en door het toevoegen 

Afb. 7  Overzicht van lichaamskenmerken volgens het systeem van Bertillon 
zoals dat door de Parijse politie werd gebruikt voor identifi catiedoelein-
den. Bron: wikimedia.
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van een pasfoto. En na de revolutiepoging van Troelstra 
kreeg Nederland een echte inlichtingendienst, de in 1919 
opgerichte Centrale Inlichtingendienst die als verdeelsta-
tion van de door de politiediensten verzamelde gegevens 
functioneerde en aan de minister van Binnenlandse Za-
ken rapporteerde. 

Conclusie
In 1815 werd het Verenigd Koninkrijk door de omringen-
de Europese landen als een gerespecteerde juniorpartner 
in de vormgeving en consolidatie van het nieuwe collec-
tieve veiligheidssysteem beschouwd. Dat betekende ook 
dat het Koninkrijk mee moest gaan helpen de Europese 
‘tranquilité et la sûreté générale’ tegen nieuwe vormen van 
wanorde en revolutie te beschermen. Willem I omarmde 

die buitenlandse en binnenlandse veiligheidstaak volle-
dig en deed er alles aan de orde van zijn nieuwe eenheids-
staat te bewaken en beschermen. Voortbordurend op de 
wetten, bepalingen en structuren die al in de tijd van de 
Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland en tijdens de 
inlijving in Frankrijk waren gevormd, werkte hij samen 
met zijn minister Van Maanen aan een nieuwe, centrale 
veiligheidsstaat, waar de ordeverstoorder steeds beter in 
beeld werd gebracht. Wanorde was niet langer alleen een 
bedreiging van de lokale veiligheid van gilde, regent of 
baljuw, maar werd in de mal van een centrale bestuursra-
tionaliteit van veiligheid geduwd, met daarbij behorende 
nieuwe praktijken van herkenning en registratie. Zo kan 
ook de harde reactie en vervolging van orthodoxe gere-
formeerden in 1834 worden beschouwd vanuit de vrees 
van de vorst voor opstand en wanordelijkheden.28 Na 1848 
werd politieke ongehoorzaamheid aan de vorst vervangen 
door ondermijning van de orde van de democratische 
rechtsstaat. De grote uitdagingen van het anarchisme en 
de radicale sociale protesten en onlusten aan het einde 
van de 19de eeuw zorgden voor een versnelde overname 
en invoering van nieuwe technologieën van herkenning 
en registratie. 

We kunnen kortom concluderen dat de burger in de 
19de eeuw enerzijds steeds omvangrijker in beeld werd 
gebracht, met behulp van foto’s, persoonsbewijzen en een 
centraal systeem van informanten en registratie. Dat gold 
nog wel voornamelijk voor ordeverstoorders, die als ca-
tegorie werden gemonitord (vreemdelingen, landlopers, 
socialisten, radicale orthodoxen). Anderzijds was dit so-
ciale contract als veiligheidsproject slechts een beschei-
den onderneming wanneer we het vergelijken met de in-
spanningen van de overheid op het gebied van onderwijs 
of armenzorg. Praktijken van herkenning en registratie 
vanuit veiligheidsoogmerk werden gedurende de gehele 
19de eeuw en tot aan de jaren negentig van de 20ste eeuw 
alleen onder druk van externe veiligheidsdreigingen of 
door een vreemde bezetter doorgevoerd. Zonder die exo-
gene druk ontbrak de politieke overtuiging en de bereid-
heid bij de bevolking om mee te gaan in een versnelling 
en uitbreiding van herkennings- en registratiepraktijken 
en bleef de herkenning en registratie van ordeverstoor-
ders een bescheiden onderneming op de achtergrond.29

De burger werd 
in de 19de eeuw 
enerzijds steeds 
omvangrijker 
in beeld 
gebracht
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De eerste helft van de jaren tachtig was verreweg de meest 
gewelddadige periode in de naoorlogse, Nederlandse ge-
schiedenis.1 Protest tegen de ontruiming van gekraakte 
panden en tegen kernenergiecentrales mondden steevast 
uit in veldslagen met de politie. Op 30 april 1980, de dag 
waarop koningin Beatrix werd ingehuldigd, veranderde 
de Amsterdamse binnenstad in een slagveld. Op allerlei 
plekken raakten groepen protesterende jongeren en pe-
lotons Mobiele Eenheid telkens weer met elkaar slaags. 
In februari 1981 ontruimde de grootste politiemacht uit 
de Nederlandse geschiedenis met fors geweld een rij wo-
ningen in Nijmegen ten behoeve van een parkeergarage. 
Bij alle betrokkenen, vooral natuurlijk de demonstranten 
en het politiepersoneel, lieten de confrontaties diepe in-
drukken na. Kort na de belangrijkste clashes verschenen 
offi  ciële evaluatiestudies van het politieoptreden en de-
den ook vertegenwoordigers van de protestbewegingen in 
eigen bladen, boeken en zelfs fi lms verslag van hun kijk 
op de gebeurtenissen. Dertig jaar later, nu ook relevante 
archieven toegankelijk zijn en de eerste historici zich over 
het tijdvak buigen, kunnen de gebeurtenissen in een bre-
der verband en een ruimer perspectief worden geplaatst 
en kan naar verklaringen worden gezocht. Hieronder zal 
ik betogen dat de geweldsexplosie het best kan worden 

begrepen als het gevolg van de ongelijktijdige doorwer-
king van culturele veranderingen die eind jaren zestig op 
gang waren gekomen. In de politie drongen de nieuwe 
opvattingen en de nieuwe mentaliteit later door dan el-
ders, op een moment dat in de politiek en de samenle-
ving al een kentering had plaatsgevonden. Die verlate 
introductie zou een stempel drukken op de afwikkeling 
van de gewelddadigheden. De omgangsvormen waarmee 
de jeugdige vernieuwers in de eerste helft van de jaren 
zeventig het maatschappelijk leven naar hun hand had-
den weten te zetten, stelden de politie tien jaar later in 
staat om greep te krijgen op de nu desintegrerende ver-
nieuwingsbeweging en om het met de instorting gepaard 
gaande geweld betrekkelijk eff ectief in te dammen. 

Begin jaren zestig kwam de Nederlandse samenle-
ving, terwijl het welvaartspeil snel steeg, in beweging. 
Ordeverstoringen leidden niet meer alleen tot irritatie 
en herstel van de dagelijkse gang van zaken maar ook tot 
waardering, imitatie en duurzame verandering. Jonge-
ren ontdekten in de muziek en de fi lm, vaak van Ameri-
kaanse origine, een nieuwe jeugdcultuur, onttrokken zich 
rumoerig aan paternalistische gezinsverhoudingen en 
verzuilde instellin gen en gingen fervent nieuwe, postma-
terialistische waar den uitdragen. In 1965 en 1966 kwam 

De politie en de gewelds-
explosie begin jaren tachtig

De eerste helft van de jaren tachtig was verreweg de meest gewelddadige periode in de 
Nederlandse naoorlogse geschiedenis. Krakersrellen, demonstraties tegen kernwapens, 
blokkades van kerncentrales leidden tot de inzet van veel politiepersoneel. In deze bijdrage 
wordt belicht hoe het mogelijk was dat ondanks de felle confrontaties juist in deze periode 
een nieuwe, op de-escalatie gerichte aanpak van het grootschalige politieoptreden tot 
ontwikkeling kwam. Als verklaring wordt aangedragen de verlate introductie in de politie van 
ideeën en omgangsvormen die zich elders in samenleving reeds vanaf eind jaren zestig 
hadden verbreid.

Guus Meershoek
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Amsterdamse jeugd in scherp conflict met de politie: het 
huwelijk van kroonprinses Beatrix werd ernstig verstoord 
en in juni 1966 werd de stad het toneel van grote rellen. 
De autoriteiten rekenden dat de politieleiding aan en ver-
zetten zelf snel de bakens. Een goede bestuurder verstond 
de tekenen des tijds, zo heette het.2 De overheidsfinan-
ciën maakten het bovendien mogelijk om aan veel van de 
nieuwe wensen en verlangens tegemoet te komen. Ver-
groting van het welzijn leek het panacee en werd de nieu-
we bestuurlijke richtlijn. Dit doel diende nog wel, zoals 
in de wederopbouwtijd gebruik was geworden, planmatig 
te worden bereikt, maar in de formulering van het beleid 
was ruimte voor participatie van de betrokkenen. Zo be-
antwoordde het bestuur tevens aan de roep om inspraak 
die op veel terreinen van het maatschappelijk leven klonk 
en zo hoopte het ook de oproerige jongeren te apaiseren. 
Toch kwam het nog vaak tot conflicten in de vorm van 
demonstraties en bezettingsacties. Daarbij trokken de 
activisten meestal aan het langste eind. Als dat niet het 
geval was, zoals bij de ontruiming van de psychiatrische 

instelling Dennendal in 1974 en de aanleg van een me-
trolijn door de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt in 1975, 
ontstond grote opschudding. Niettemin leken de teloor-
gang van de verzuilde samenleving en de opening naar de 
wereld onstuitbaar.3

De confrontatie met de protesterende jeugd bekwam 
de politie slechter. Rond 1960 waren in de organisatie 
enkele jonge vernieuwingsgezinde officieren opgestaan 
waaronder de jeugdige Nijmeegse hoofdcommissaris 
Frans Perrick. Zij omarmden een reeds in Engeland en 
de Verenigde Staten florerend professioneel ideaal waarin 
wetshandhaving het doel was, de recherche en de ver-
keersdienst centraal stonden en veel verwacht werd van 
autosurveillance en de computer. De vernieuwers hadden 
echter een blinde vlek voor ordehandhaving. Midden ja-
ren zestig heersten op dat werkveld nog opvattingen die 
stoelden op ervaringen uit de jaren dertig en de Duitse 
bezettingstijd.4 Vandaar ook de onbesuisde reactie op 
het protest van de Amsterdamse jongeren. Voor de ver-
nieuwers was dat mistasten een pijnlijke verrassing. Dat 

Afb. 1 De Mobiele Eenheid eind jaren zeventig. Collectie: Nederlands Politiemuseum (Apeldoorn).
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de Amsterdamse korpschef op staande voet werd ont-
slagen, de burgemeester het veld ruimde en de regering 
vervolgens buitenstaanders, de commissie Enschede, het 
politieoptreden liet onderzoeken, ervoeren zij als een 
aantasting van hun professionele waardigheid. De pro-
minente vernieuwer Perrick zag in het activisme van de 
jeugd bovenal een aantasting van het gezag, signaleerde 
een toename van de criminaliteit en vreesde een politise-
ring van het politiewerk. De enige uitweg voor de politie 
uit alle ellende zag hij in een terugkeer naar de rol van 
neutraal instrument van het bevoegd gezag.5 Vanuit de-

zelfde overtuiging stelde de nieuwe Amsterdamse burge-
meester, voormalige minister van Justitie Ivo Samkalden, 
de hoofdstedelijke politie onder strakke, centrale leiding. 
Welwillender tegenover de nieuwe tijdgeest waren alleen 
de Haagse hoofdcommissaris Kees Peijster, die onder 
meer op grote schaal vrouwen in dienst nam, en zijn Gro-
ningse collega Karel Heijink.6

In beide ontwikkelingen was 1977 een keerpunt. In de 
voorafgaande vier jaar was Nederland geregeerd door het 
kabinet Den Uyl, een uitgesproken progressieve regering 
die beantwoordde aan veel van de verwachtingen van de 

Afb. 2  Scherpschutters in een 
hoogwerker tijdens 
de ontruiming van de 
Prins Hendrikkade in 
Amsterdam in 1980. 
Collectie: Nederlands 
Politiemuseum (Apel-
doorn).
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maatschappijvernieuwers maar de laatsten gaandeweg 
ook was gaan teleurstellen. Het streefde naar eigen zeg-
gen naar een eerlijke verdeling van macht, kennis en in-
komen maar stond machteloos tegenover de zogeheten 
oliecrisis in de economie, liet de politie een einde ma-
ken aan het experiment in Dennendal, had een minister 
van Justitie die vrouwen hardnekkig het recht op abortus 
ontzegde en trad met militair geweld op tegen jonge Mo-
lukse treinkapers. In 1977 won Den Uyl de verkiezingen 
maar hij verloor de kabinetsformatie. Nederland kreeg 
een rechts kabinet, zonder sociaaldemocraten. De rege-
ringswisseling sloot aan bij een omslag in de publieke 
opinie. Oplopende werkloosheid wekte pessimisme: het 
bericht over de ontwikkeling van de zogeheten neutro-
nenbom leek de Koude Oorlog te doen herleven. Onder 
jongeren ontstond de punkbeweging die afscheid nam 
van alle illusies, het adagium ‘no future’ uitdroeg en zelf-
redzaamheid predikte.7

Terwijl in politiek en samenleving aldus in 1977 een 
einde kwam aan de geest van de jaren zestig en de bijko-
mende optimistische dadendrang, werden deze toen pas 
vaardig over de politie. Als startpunt kan worden gezien 

het uitbrengen van het rapport Politie in Verandering, kort 
voor de verkiezingen. Drie jaar eerder had de minister 
van Binnenlandse Zaken de politieleiding verzocht om 
te berekenen met hoeveel manschappen de politie moest 
worden uitgebreid om haar taak naar behoren te kunnen 
uitvoeren. Voor die eervolle opdracht hadden korpschefs 
als Heijink hun oogappels onder een nieuwe generatie of-
ficieren naar voren geschoven. Deze hadden echter, een-
maal aan de slag, een eigen draai aan de taak gegeven en 
kwamen nu met de boodschap dat de politie niet meer 
personeel nodig had maar de eigen organisatie diende 
te veranderen. De politie moest hun inziens aansluiting 
zoeken bij de snel veranderende samenleving, de starre 
interne hiërarchie inruilen voor soepele, functionele ver-
houdingen, medezeggenschap invoeren en het personeel 
in teamverband in buurten alle politiezorg laten verlenen. 
De bestaande sterkte zou dan volstaan.8 De opdrachtgever 
en zijn opvolger waren not amused. Onder generatiegeno-
ten van de opstellers in de politie, die zich dagelijks be-
kneld voelden door een starre hiërarchie, sloeg de oproep 
tot verandering echter wel aan.

Ondertussen waren de jaren zeventig in vergelijking 

Afb. 3  Een bereden agent in het 
nauw gebracht tijdens de 
Kroningsrellen van 1980 
in Amsterdam. Collectie: 
Nederlands Politiemuseum 
(Apeldoorn)

Afb. 4  De poster op de muur il-
lustreert dat de confrontatie 
tussen politie en krakers een 
duidelijke ideologische di-
mensie kende. Foto gemaakt 
tijdens de Piersonrellen in 
Nijmegen van februari 1981. 
Collectie: Nederlands Politie-
museum (Apeldoorn).
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met de roerige tweede helft van de jaren zestig relatief 
rustig.9 In 1971 waren er rellen in de Stieltjesstraat in Den 
Haag, een jaar later in de Afrikaanderbuurt in Rotterdam 
en in 1975 in de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt, maar die 
bleven eenmalig en beperkt in tijd en omvang. Veel aan-
dacht trokken in 1973 de gijzeling van de Franse ambassa-
deur in Den Haag en in 1975 en in 1977 de gijzelingsacties 
en treinkapingen van jonge Molukkers. Dat waren harde 
acties, zelfs ongekend hard voor Nederlandse verhoudin-
gen, en deze vergden de inzet van veel politiepersoneel. 
Dat verrichtte echter vooral monotone bewakingstaken, 
iets wat niet werd gezien als zinvol politiewerk. In het 
ambtelijk overleg werd eind jaren zeventig zelfs serieus 
overwogen om de politie van die taken te ontheffen en de 
mobiele eenheden af te schaffen.10

In 1980 deden zich onverwacht opnieuw grootschalige 
rellen voor, allereerst in Amsterdam. Daar hadden in de 
voorafgaande jaren vrij veel jongeren, die bijvoorbeeld in 
de stad wilden studeren en moeite hadden woonruimte 

naar hun zin te vinden, hun toevlucht gezocht in panden 
die in het kader van de beginnende stadsvernieuwing 
waren verlaten. Dit fenomeen kwam in de publieke be-
langstelling te staan toen krakers die hun intrek hadden 
genomen in drie leegstaande, kolossale panden aan de 
Keizersgracht, weigerden gehoor te geven aan een rech-
terlijk bevel deze te verlaten. De burgemeester aarzelde 
om de politie de gebouwen te laten ontruimen, uit vrees 
slachtoffers te maken. Eind februari, aan het begin van 
het weekend, heroverden krakers ook nog eens met fors 
geweld een door de politie ontruimd kraakpand aan de 
Vondelstraat, verdreven de politie uit de omgeving en 
wierpen in de omliggende straten barricades op. Twee 
dagen lang heerste in het stadsdeel anarchie. Direct na 
het weekend maakten politie en marechaussee echter met 
zwaar materieel de straten weer vrij.11 Vervolgens wees al-
les er op dat de eind 1979 aangekondigde inhuldiging van 
de nieuwe vorstin op 30 april niet zonder conflicten zou 
verlopen. Omdat agenten in de Vondelstraat ernstig letsel 
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hadden opgelopen, schafte de Amsterdamse korpsleiding 
in allerijl in Canada voor de eigen mobiele eenheden, de 
zogeheten parate pelotons, ijshockey-kleding aan.12

Op 30 april 1980 liep de situatie inderdaad volledig uit 
de hand. Al aan het begin van de ochtend bracht ongeco-
ordineerd politieoptreden tegen een symbolische kraak-
actie de in de voorafgaande weken opgelopen spanning 
tot een uitbarsting. De Mobiele Eenheden en de bereden 
politie hadden niet meer de veronderstelde afschrikken-
de werking op demonstranten. Overal in de stad raakten 
politie-eenheden verstrikt in kleine en grote veldslagen. 
Rond de Dam, waar in de Nieuwe Kerk de plechtigheid 
plaats vond, moest een regen van stenen worden getrot-
seerd. Ook ditmaal liepen veel ME’ers ernstig letsel op.13 
Direct na deze Kroningsrellen begon de Amsterdamse 
politieleiding stelselmatig kraakpanden te ontruimen. 
Met fors geweld en bijzondere technische middelen, zoals 
hoogwerkers bij de ontruiming van gekraakte luxe appar-
tementen aan de Prins Hendrik kade, werd pand na pand 
ontzet. De in omvang nog groeiende kraakbeweging ver-
zette zich krachtig maar zonder succes. De ontruimings-
acties vergden veel van het politiepersoneel. 

De schok die de Kroningsrellen in het nationale be-

stuur teweeg brachten, schiep een stevig draagvlak voor 
herziening van het grootschalig politieoptreden. De ge-
beurtenissen werden geëvalueerd en er kwam geld voor 
betere bescherming van het ME-personeel. Het initiatief 
voor een nieuwe aanpak van de grootschalige ordehand-
having kwam niet van het bestuur of de politieleiding 
maar van generatiegenoten van de auteurs van het rap-
port Politie in Verandering die daadwerkelijk leiding gaven 
aan het ME-optreden en van hun veelal radeloze bevoegd 
gezag en van hun korpschefs alle handelingsvrijheid kre-
gen. Kort na de zomer van 1980 belegden zij in Warnsveld 
een conferentie om zo’n aanpak te bedenken.14 Bron van 
inspiratie waren opvattingen die anderhalf jaar later door 
de Amsterdamse sociaalgeograaf Gerhard Dijkhuis ver-
woord zouden worden in de studie Niet alleen met stok een 
steen. Inzichten, ontleend aan alternatieve Amerikaanse 
gezinstherapieën, paste hij toe op relsituaties. Hij leerde 
de politieofficieren welke vormen van vijandigheid en 
agressie de politie bij demonstranten kon ontmoeten, 
welke opwellingen en aanvechtingen om zich eveneens 
voluit in de strijd te werpen hun eigen manschappen 
konden krijgen en hoe zij zelf met juiste interventies op 
het juiste moment zulke conflicten konden doorbreken 
en de-escaleren.15 Als gunstig voorbeeld fungeerde het po-
litieoptreden bij een massale demonstratie tegen de ul-
tracentrifugefabriek in Almelo in maart 1978 die dankzij 
contact met de demonstranten, voorlichting van het pu-
bliek en een terughoudende opstelling van de ME vreed-
zaam was verlopen. Met die inzichten en dat voorbeeld 
konden de politieofficieren uit de voeten omdat zij bereid 
waren ruimte te bieden aan de vaak niet veel jongere de-
monstranten om hun boodschap publiek te maken. Zij 
meenden dat planmatig diende te worden opgetreden, 
op basis van tevoren verzamelde informatie over de de-
monstranten, een draaiboek en een tevoren afgesproken 
bejegeningsprofiel. De leiding diende in handen te zijn 
van een ervaren staf.16 

Inmiddels kwam het ook buiten Amsterdam herhaal-
delijk tot forse confrontaties van de politie met demon-
stranten, krakers en andere actievoerders. In februari 1981 
verschansten krakers zich in een reeks gekraakte wonin-
gen aan de Piersonstraat in Nijmegen die het gemeen-
tebestuur wilde afbreken ten gunste van een parkeerga-
rage. De lokale politieleiding wist zich met de situatie 
geen raad. Kort voor de geplande ontruiming stroomden 
politie en marechaussee toe. Jonge politieofficieren van 
elders namen de leiding over en stelden inderhaast een 

De in omvang 
nog groeiende 
kraakbeweging 
verzette zich 
krachtig maar 
zonder succes

 Holland 2015-1 binnenwerk.indb   28 03-03-15   10:40



Guus Meershoek | De politie en de geweldsexplosie begin jaren tachtig

29  

draaiboek op maar dat kon niet voorkomen dat het tot 
gewelddadige confrontaties kwam. Een week later zag de 
gemeenteraad tot ergernis van alle betrokkenen af van de 
bouw van de garage. Een half jaar later kwam het in de Be-
tuwe tot een nieuwe gewelddadige confrontatie. Daar had 
de anti-kernenergiebeweging een blokkade van de kern-
centrale bij Dodewaard georganiseerd. Een jaar eerder 
had zij vijftienduizend mensen met hetzelfde doel op de 
been gebracht maar die actie was al na een dag verregend. 
Nu kwamen maar liefst veertigduizend demonstranten 
opdagen die dagenlang stand hielden, maar ook met fors 
politiegeweld werden geconfronteerd. Na afloop werd in 
Arnhem tegen dat geweld gedemonstreerd. Ook vanuit de 
politiegelederen klonken nu openlijk kritische geluiden.

Toch kwam de nieuwe aanpak van het grootschalig po-
litieoptreden ondertussen wel stapsgewijs van de grond. 
Bij de ontruiming van het Amsterdamse kraakpand De 
Grote Wetering eind 1980 waren voor het eerst aanhou-
dingseenheden geformeerd: agenten in burger die groeps-
gewijs gewelddadige krakers probeerden te arresteren. Bij 
een nieuwe demonstratie tegen de ultracentrifugefabriek 
in Almelo een half jaar later was de leiding van het poli-
tieoptreden in handen van een commandant met een staf 
en werd optreden volgens een vooraf, door het bevoegd 
gezag vastgesteld draaiboek. In november 1981 leidde de 
hoofdstedelijke politie een massale demonstratie tegen 
kernwapens planmatig in goede banen. De politie ging 
nu vaak vooraf informatie verzamelen over de doelein-
den en achtergronden van de demonstranten. Ook was er 
aandacht voor de uitrusting van de leden van de mobiele 
eenheden. Zij kregen een witte helm, rieten schilden en 
beschermende kleding.17 Deze vernieuwingen maakten 
geen eind aan de gewelddadigheden maar stelden de po-
litie wel in staat doortastender op te treden en het geweld 
te beheersen. Dat bleek bijvoorbeeld in september 1982 
bij de ontruiming van het bos van Amelisweerd dat ac-
tievoerders bezet hielden uit protest tegen de aanleg van 
een snelweg. De zwaarste confrontatie volgde een maand 
later toen de politie het zwaar verdedigde Amsterdamse 
kraakpand Lucky Luijk bij verrassing ontruimde. Het 
bestuur had zich vooraf verzekerd van de steun van de 
publieke opinie door het pand voor jongerenhuisvesting 
te bestemmen. De te laat toegesnelde krakers richtten na 
afloop uit woede overal in de stad vernielingen aan. Het 
verlies aan steun van de publieke opinie bracht binnen de 
kraakbeweging een discussie op gang of niet tot vreedza-
mere vormen van actievoeren moest worden overgegaan.18

De vreedzame delen van de kraak- en anti-kernenergie-
beweging werden gesterkt door de opkomst van een mas-
sale protestbeweging tegen kernwapens. De laatste kreeg 
een forse impuls toen de NAVO in juni 1983 de aangeslo-
ten landen waaronder Nederland verzocht om op vlieg-
bases kruisraketten te plaatsen. In oktober protesteerde 
een half miljoen mensen in Den Haag vreedzaam tegen 
zo’n regeringsbesluit. Radicale actievoerders richtten 
daarop bij de vliegbasis Woensdrecht, waar naar vermoed 
de kernwapens zouden worden opgeslagen, naar Engels 
voorbeeld een tentenkamp op als teken van verzet. Ook 
werd de basis enkele malen door massaal toegestroomde 
demonstranten hermetisch van de buitenwereld afgeslo-
ten. Het kamp, dat bijna twee jaar zou blijven bestaan, 
werd bovendien een uitvalsbasis voor allerlei acties el-
ders in het land. Door goed contact te onderhouden met 
de kamperende actievoerders, hun ruimte te geven hun 
boodschap publiekelijk uit te dragen en ook de andere 
vernieuwingen aan te wenden slaagde de plaatselijke poli-
tie er in om het protest in vreedzaam vaarwater te houden. 

Midden jaren tachtig waren de protestbewegingen 
over hun hoogtepunt heen maar het verlies aan aanhang 
ging met name gepaard met een verharding van de ra-
dicalere delen. Dit kwam in het bijzonder tot uiting in 
de verpauperde Amsterdamse Staatsliedenbuurt waar 
krakers een belangrijk deel van de woningdistributie in 
handen hadden en zo de renovatie van de buurt blok-
keerden. Inmiddels begonnen generatiegenoten van de 
auteurs van Politie in Verandering door te dringen in korps-
leidingen. In Amsterdam werd een van hen chef van het 
district Staatsliedenbuurt. Hij zette daar een wijkteam 
op en trachtte met de nieuwe, de-escalerende aanpak de 
controle over de buurt te herwinnen. Na de eerste succes-
sen kwam het in oktober 1985 bij de ontruiming van een 
kraakpand tot een harde confrontatie. Na afloop overleed 
een van de gearresteerde krakers, de 23 jaar oude Hans 
Kok, in een politiecel, het eerste en enige dodelijke slacht-
offer in deze jaren. Woedende publieke reacties volgden, 
maar deze konden de neergang van de kraakbeweging niet 
stuiten. Veel eerder versnelden zij deze. In het volgende 
jaar werden in de buurt ruim honderd panden vreedzaam 
ontruimd zodat ook daar de stadsvernieuwing op gang 
kon komen. Rond deze tijd werden de ME-opleidingen 
op nieuwe leest geschoeid waarmee de omslag in de aan-
pak van het grootschalig politieoptreden werd voltooid.19

De eerste helft van de jaren tachtig was niet alleen de 
meest gewelddadige periode in de naoorlogse Nederland-
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se geschiedenis maar ook een tijd waarin het grootschali-
ge politieoptreden de meest ingrijpende verandering on-
derging. Opmerkelijk is dat die omslag geen verharding 
inhield, wat gezien de zware belasting van het politieper-
soneel zou kunnen worden verwacht, maar een flexibili-
sering. Het personeel kreeg een betere uitrusting maar 
het werd niet ontmenselijkt. In plaats van op snel con-
trole verkrijgen over het slagveld werd de politiestrategie 
gericht op het contact leggen met de demonstranten, hun 
ruimte bieden hun boodschap uit te dragen en, als het 
toch uit de hand liep, planmatig optreden.20 Die aanpak 
bleek effectief. De bijzondere transformatie van het groot-
schalig politieoptreden werd gedragen door een nieuwe 
generatie politieofficieren die veel vrijheid kreeg van de 
eigen superieuren die zelf niet wisten hoe met de rellen 
om te gaan. Terwijl deze officieren de prettige ervaring 
opdeden de eigen opvattingen te kunnen verwerkelijken, 

het initiatief te kunnen nemen en voorbereid te kunnen 
optreden, verbreidde zich in de protestbewegingen juist 
het gevoel in het nauw te zijn geraakt. De fatalistische 
houding die zich vanaf 1977 over een spraakmakend deel 
van de jeugd had verbreid, was wel een voedingsbodem 
voor een eigentijdse jeugdcultuur maar stond politie- 
handelen in de weg. Het was voor sommigen een bron 
voor gewelddadig verzet maar dat geweld werd steeds ef-
fectiever ingedamd. Nadat halverwege de jaren tachtig de 
kraakbeweging leek bedwongen en het aantal rellen danig 
verminderde, drongen dezelfde politieofficieren naar de 
topfuncties in de politiekorpsen door en maakten vanuit 
die posities een begin met de invoering van het gebieds-
gebonden politiewerk waarvan het rapport Politie in Veran-
dering de blauwdruk had verstrekt. Daarmee bereikten de 
jaren zestig ook hun voltooiing in de politie.

Afb. 5  De gewelddadige confrontaties van de 
jaren zeventig en tachtig met krakers 
en andere activisten deden de politie 
zich voortdurend bezinnen op verbe-
tering van de ME-uitrusting. Collectie: 
Marechausseemuseum (Buren). 
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Vanaf de 12de eeuw maakten in West-Europa oeroude tradi-
ties van bloedwraak en weergeld geleidelijk plaats voor door 
staten gemonopoliseerde strafrechtsystemen. Tot dit proces 
van staatsvorming behoorde dat vorsten ertoe overgingen 
wetten te laten opstellen en afkondigen, functionarissen te 
machtigen toe te zien op naleving en zorg te dragen voor 

   Beeldessay

‘Tot handhaving 
van de rust, en 
beteugeling van 
kwaadwilligen.’
Politionele orde-
handhaving in de 
Hollandse 
geschiedenis
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rechtspraak en tenuitvoerbrenging van eventuele straff en. 
Dit wil zeker niet zeggen dat dit door staten gesanctioneer-
de strafrecht overal gelijktijdig zijn intrede deed; unifor-
miteit was meestal ver te zoeken, terwijl eigenrichting nog 
lange tijd bleef bestaan en op veel plaatsen van de politiële 
rol van de staatsmacht überhaupt weinig merkbaar was. Zo 
bleven in Holland, ondanks de instelling van meerdere bal-
juwschappen, tijdens de late middeleeuwen gewelddadige 
privévetes voorkomen waarbij overheden niet meer deden 
dan sussen of reguleren.1

In het sterk geürbaniseerde Holland van de 17de en 18de 
eeuw speelden, naast door de steden aangestelde jus-
titiële functionarissen en bewakers, schutterijen een 
centrale rol in de ordehandhaving. Deze instellingen, 
die gewoonlijk nauw waren verbonden met stadsbe-
sturen, bestonden uit gevestigde burgers uit de sociale 

middengroepen die zich eigen wapens konden veroorlo-
ven. De schutterijen liepen wacht, hielpen zo nodig de stad 
te verdedigden en traden op bij ordeverstoringen, zoals al 
dan niet door politieke motieven ingegeven plunderingen 
van regentenhuizen door ‘het grauw’. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat de schutterijen niet altijd gehoorzaam waren 
aan de stedelijke machthebbers en met hun drinkgelagen 
soms zelf de openbare orde verstoorden.2

Overheden in de vroegmoderne tijd trachtten de open-
bare orde preventief te bevorderen door middel van gefor-
maliseerde, met ceremonie omgeven, ostentatieve tenuit-

Afb. 1  ‘Het korporaalschap van kapitein Reinier Reael en luitenant 
Cornelis Michielsz. Blaeuw’, ook wel ‘De magere compagnie’ 
van Frans Hals en Pieter Codde uit 1637. Een groepsportret 
van de Amsterdamse voetboogschutters. Collectie: Rijksmu-
seum (Amsterdam).
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Afb. 2  In 1664 werd het 18-ja-
rige Deense meisje Elsje 
Christiaens op de Dam in 
Amsterdam aan de wurgpaal 
ter dood gebracht omdat zij 
haar hospita had doodgesla-
gen. Het moordwapen hangt 
naast haar aan de paal op het 
galgenveld Volewijck, waar 
haar lichaam na de executie 
werd geplaatst om ‘van de 
locht en ‘t gevogelte verteerd 
te worden’. Tekening door 
Rembrandt van Rijn. Collec-
tie: Stadsarchief Amsterdam.

Afb. 2  In 1664  werd het 18-ja-
rige Deense meisje Elsje 
Christiaans op de Dam in 
Amsterdam aan de wurgpaal 
ter dood gebracht omdat zij 
haar hospita had doodgesla-
gen. Het moordwapen hangt 
naast haar aan de paal op het 
galgenveld Volewijck, waar 
haar lichaam na de executie 
werd geplaatst om ‘van de 
locht en ’t gevogelte verteerd 
te worden’. Tekening door 
Rembrandt van Rijn (Collec-
tie: Stadsarchief Amsterdam).
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voerbrenging van schand- en lijfstraff en, en eventueel zelfs 
met executies. Door straff en te voltrekken op centraal ge-
legen plekken in de stad, veelal vóór het stadhuis, maakte 
men bewoners en bezoekers duidelijk wat de eventuele con-
sequenties waren van normoverschrijdend gedrag. Bijzon-
der illustratief voor deze preventieve functie was het bestraf-
fen van de lichamen van zelfmoordenaars; deze werden aan 
een galg gehangen of anderszins aan de elementen en de 
aaseters prijsgegeven. Om dezelfde reden kenden veel ste-
den een galgenveld. Buiten de muren was aan de doorlo-
pende weg of aan het water een terrein ingericht waar de 
lichamen van geëxecuteerden aan een galg of een staak, in 
een kooi of op een horizontaal rad werden geplaatst totdat 
de resten vanzelf naar beneden kwamen.3

Tijdens de Franse Tijd (1795-1813) werd Nederland tot een 
eenheidsstaat gemaakt. Stedelijke en gewestelijke autono-
mie werd sterk ingeperkt ten faveure van de centrale macht 
en er kwamen nationaal geldende wetten die waren afge-
leid van een grondwet. De Fransen introduceerden centraal 

Afb. 3  In de 17de en 18de eeuw hadden steden 
nachtwakers in dienst. Deze nachtwakers 
waren afkomstig uit de lagere klassen en 
ontvingen slechts een karig loon. Prent 
uit ongeveer 1800. Collectie: Nederlands 
Politiemuseum.

Afb. 4  Foto van een agent van het Amsterdamse 
politiekorps. Het uniform, dat dateert 
uit 1840, is gebaseerd op dat van de in 
1829 opgerichte Metropolitan Police van 
Londen. Dit is waarschijnlijk de oudste 
bewaard gebleven foto van een politie-
agent in Nederland. Collectie: Nederlands 
Politiemuseum.
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Afb. 5  De Rijksveldwacht anno 1860. Hoewel civiel van karakter volgde de Rijksveldwacht voor wat betreft 
uitrusting en bewapening de Marechaussee. De sabel en de karabijn met bajonet stelden de rijksveld-
wachters in staat met veel geweld op te treden. Collectie: Nederlands Politiemuseum.
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aangestuurde politieorganen die toezagen op de naleving 
van deze wetten, zoals de gendarmerie en de douane. Deze 
organen waren mede bedoeld om de repressieve greep van 
de staat op de maatschappij te vergroten. Na de aftocht van 
de Fransen handhaafde Willem I de gendarmerie, zij het on-
der de naam Koninklijke Marechaussee. Na de Belgische Af-

scheiding opereerde dit militaire korps alleen in Limburg, 
Noord-Brabant en Zeeland, terwijl elders gemeentelijke 
korpsen actief waren. Omdat op veel plaatsen boven de 
grote rivieren het politietoezicht tekortschoot, richtte de re-
gering in 1856 de Rijksveldwacht op. Er bestonden nu feite-
lijk twee rijkspolitieorganisaties naast elkaar; die in het zui-
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Afb. 6  Een affi  che van M. 
Thomassen uit 1918, 
uitgegeven door de 
Nederlandse Bond 
voor Vrijwillige Bur-
gerwachten, bedoeld 
om het revolutie-
gevaar te helpen 
bezweren. Collectie: 
Haags Gemeentear-
chief.
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den was militair van aard, de andere civiel. In verband met 
hevige sociale onrust in de noordelijke provincies ging de 
regering er in de jaren 1870-1890 toe over de Marechaussee 
naar het noorden en oosten uit te breiden. De bereden en 
met sabels en karabijnen uitgeruste marechaussees konden 
met veel meer geweld optreden tegen stakers en demon-
stranten dan de onbereden rijksveldwachters.4

Tussen 1917 en 1920 werd de marechaussee opnieuw 
uitgebreid, nu naar het westen van het land. Door een cor-
don van brigades te vestigen rondom Amsterdam en Den 
Haag hoopten de autoriteiten voldoende mankracht achter 
de hand te hebben om in geval van grootschalige onge-

regeldheden snel de openbare orde te kunnen herstellen. 
Mede uit angst voor een machtsgreep uit linkse hoek ging 
de regering er in 1919 ook nog eens toe over het korps Poli-
tietroepen op te richten. Dit orgaan verschafte de overheid 
een nieuw militair machtsmiddel in het geval van acute re-
volutiedreiging en was daarnaast bedoeld om politietaken te 
verrichten binnen het leger en voor de grensbewaking. De 
politiële bijstandsverlening was aldus sterk gemilitariseerd. 
De marechaussees en politietroepers aarzelden niet militair 
geweld te gebruiken bij het neerslaan van ernstige onlusten, 
getuige hun optreden tijdens het Jordaanoproer van 1934.5

Tijdens de Duitse bezetting werd de politie sterk uitge-

Afb. 7  Het korps Politietroepen levert militaire bijstand tijdens ongeregeldheden in de Rotterdamse wijk 
Crooswijk in 1934. Met een spandoek waarschuwden de politietroepers het publiek vooral direct te ver-
trekken. Uiteindelijk viel tijdens de rellen één dodelijk slachtoffer te betreuren. Collectie: Marechaus-
seemuseum.
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breid en het politiebestel stapsgewijs gecentraliseerd. Van-
wege haar militaire karakter koos de bezetter aanvankelijk 
de Marechaussee als nucleus van de nieuwe organisatie. De 
Duitsers trachtten de politie ideologisch te hervormen door 
middel van vernieuwde opleidingen, door nationaalsocialis-
ten versneld te promoveren en door politieke tegenstanders 
weg te zuiveren. Als gevolg van dit beleid, en ook door verre-

Afb. 8  De Telegraaf van 1 mei 1943. 
Naar aanleiding van de april-mei 
stakingen, die waren uitgebroken 
nadat de bezetter bekend had ge-
maakt dat de in 1940 vrijgelaten 
Nederlandse krijgsgevangenen 
in daadwerkelijke gevangenschap 
moesten terugkeren, kondigde 
het Duitse gezag het zogenaam-
de standrecht af. De Duitse 
politie mocht nu zonder waar-
schuwing met scherp schieten op 
vermeende samenscholers. Col-
lectie: Marechausseemuseum.

Afb. 9  Agenten van de Amsterdamse 
gemeentepolitie schieten 
tijdens het Jordaanoproer met 
scherp op mensen die zich op 
de hogere etages achter de 
ramen bevinden. Zij werden 
zelf met pispotten, dakpannen, 
trottoirtegel, kachelstoven en 
andere projectielen bekogeld. 
Uiteindelijk vielen er vijf doden 
en 56 zwaargewonden. Collectie: 
Nederlands Politiemuseum.
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gaande intimidatie, slaagde de bezetter erin de politieorgani-
satie dienstbaar te maken aan haar doeleinden. Nederlandse 
politieagenten gebruikten repressief geweld tegen de eigen 
bevolking en speelden een belangrijke rol bij de vervolging 
van de joden. Hoewel zeker niet de hele politie de nieuwe 
orde toegedaan was geweest en menig agent verzetsdaden 
had gepleegd, liep de reputatie van de politie zware scha-
de op. In de ogen van velen was de politie ‘fout’ geweest.6 

De culturele revolutie van ‘de lange jaren zestig’ bracht 
de autoriteiten in een lastig parket. Provo stelde de hië-
rarchische gezagsverhoudingen nadrukkelijk ter discussie 
door openlijk gezagsdragers en handhavers te tarten. De 
Amsterdamse politie wist aanvankelijk niet anders te reage-

ren dan met geweld en voelde zich vervolgens miskend door 
de imagoschade die dit haar bleek te bezorgen. In de jaren 
zeventig worstelde de politie met de vraag hoe zij moest 
omgaan met het feit dat haar gezag niet langer vanzelfspre-
kend was, zij door sommige groepen vijandig tegemoet ge-
treden werd en haar ordehandhavend optreden nauwlettend 
werd gevolgd door een kritisch publiek van krantlezers en 
televisiekijkers.7 

Begin jaren tachtig vond bij ontruimingen van kraakpan-
den een aantal zeer gewelddadige confrontaties plaats tus-
sen de politie en krakers. Volgens sommige commentatoren 
deden deze denken aan een ‘burgeroorlog’. In ieder geval 
kende de confrontatie ook een duidelijke ideologische di-

40 

Afb. 10  Tijdens de ongeregeldheden in Amsterdam in 1966 zette de Gemeentepolitie agenten te paard in om 
de orde te herstellen. Collectie: Nederlands Politiemuseum.
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mensie. Veel politieagenten en marechaussees hadden aan-
vankelijk wel begrip voor het activisme van de krakers, maar 
gingen zich door de geweldsescalatie steeds meer zien als 
de hoeders van de openbare orde, de strijders die de maat-
schappij beschermden tegen ‘asociaal tuig’. De krakers en 
hun sympathisanten gingen zichzelf juist beschouwen als 
voorvechters van een nieuwe, rechtvaardigere orde; zij na-
men het in hun perceptie op tegen ‘militaristen of SS’ers’.8

Vandaag de dag handhaaft of herstelt de politie de open-

bare orde zoveel mogelijk met gebruik van zogenoemde 
non-lethale wapens. Door gedoseerd geweld toe te passen, 
probeert men enerzijds de sterke arm te vormen waar de 
politieke en bestuurlijke autoriteiten zo nadrukkelijk be-
hoefte aan hebben, terwijl men anderzijds tegemoet tracht 
te komen aan een gezagskritische, goed geïnformeerde 
maatschappij die repressief of arbitrair geweld niet of nau-
welijks accepteert.

Afb. 11  De activisten van Provo 
stelden de hiërarchische 
gezagsverhoudingen in de 
maatschappij en de geweld-
dadige ordehandhaving door 
de Amsterdamse politie aan 
de kaak. Collectie: Interna-
tionaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis.
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‘Handhaven van recht en orde’: het zijn de woorden 
waarmee staten zich van hun harde kant laten zien. Maar 
gaat het ze echt om het recht? ‘De orde herstellen’ klinkt 
nog wat grimmiger. Het zijn de woorden waarmee in de 
geschiedenis van de afgelopen twee eeuwen staten een in-
terventie in andere landen hebben gerechtvaardigd wan-
neer wanordelijkheden waren uitgebroken, soms aange-
sticht door dezelfde staat die pretendeert de orde te komen 
herstellen. 

Tot degenen die zo’n type orde voor ogen stond, be-
hoorde Carl Schmitt (1888-1985). Zijn ‘konkretes Ord-
nungsdenken’ legde alle macht bij een autoritaire staat, 
die straff end zou kunnen optreden tegen verraad van het 
volk, zonder zich te storen aan rechtsstatelijke vereisten zo-
als een vooraf kenbare strafbepaling; vergelding moest de 
plaats innemen van resocialisatie.1 Zo’n soort ordenings-
denken keert zich altijd tegen de medemenselijkheid; het 
stoort zich niet aan rechten van de mens en beginselen 
van rechtszekerheid en proportionaliteit. Het krijgt kansen 
wanneer mensen die beter moeten weten, daar onverschil-
lig tegenover staan. Mijn vader, een overlevende van de 
Holocaust, deed in 1947 een scherpe observatie over zulke 
juristen: ‘deren Ehrfurcht vor der Allmacht des Staates im 
selben Maße zum Rechtspositivismus hinstrebte, wie zug-
leich der neue Mythos des 20. Jahrhunderts zum Irrati-
onalen tendierte und insoweit vom Rechtspositivismus 
wegführthe, um im Chaos zu enden.’2 Met zinspelingen 
markeerde hij dat niet ‘orde’ maar wanorde, chaos en rech-
teloosheid de bittere vruchten waren van wat de – ook met 
elkaar in confl ict gekomen – ideologen van het kwaad, Carl 
Schmitt en Alfred Rosenberg, wilden legitimeren.

Het verlangen naar orde staat in een rechtsstaat onder 
democratische controle. Orde is niet meer, zoals in ou-

dere politieke theorieën, het werk van een macht die aan 
een bovenmenselijke oorsprong wordt toegeschreven, maar 
mensenwerk dat aan de eisen van medemenselijkheid moet 
voldoen. Orde is op zijn best het resultaat van een proces 
van voortdurende herordening, die mensen in dialoog met 
elkaar volbrengen. Dat is ook de betekenis van orde in een 
vrije economie: het ‘Ordoliberalismus’, dat neoliberale eco-
nomische theorieën rond de eeuwwisseling overboord had-
den gezet. Wederom was wanorde – zoals de chaos op de fi -
nanciële markten – daarvan het resultaat.

Het register van de uitgaven van Nederlandse wetstek-
sten heeft geen trefwoord ‘orde’; alleen het traditionele 
woordenpaar ‘openbare orde’ heeft nog betekenis gehou-
den. Het wordt in verschillende contexten gebruikt en duidt 
op zoiets als het geregeld verloop van maatschappelijke 
processen, naar de eisen van wet en recht. In strijd met de 
‘openbare orde’ is bijvoorbeeld het toepassen van een bui-
tenlandse rechtsregel die principieel met het eigen rechts-
stelsel in strijd is, bijvoorbeeld polygamie. Het recht tot 
vereniging mag volgens artikel 8 van de Grondwet worden 
ingeperkt als dat nodig is ‘in het belang van de openbare 
orde’, bijvoorbeeld het bevorderen van pedofi lie of terroris-
tische activiteiten. Als in de straten van een stad (of, wat in 
Nederland iets vaker voorkomt, rond een voetbalstadion) 
grote groepen mensen gebouwen of mensen belagen en 
zich niets meer van de politie aantrekken, noemen we dat 
ook een ‘verstoring van de openbare orde’. Burgemeesters 
zijn dan bevoegd om de politie met geweld, bijvoorbeeld de 
wapenstok, te laten optreden om de orde te herstellen. Gaat 
het echter om geweld dat door enkelingen wordt toegepast, 
dan is dat we geen verstoring van de openbare orde, maar 
criminaliteit waartegen de politie onder gezag van het open-
baar ministerie optreedt. Dat is de hoofdregel.

Een democratische rechtsstaat werkt dus ordenend, maar 
legt geen orde op buiten het proces van democratische, aan 
grondrechten gebonden besluitvorming om. Juist zo wint 
ordening door het recht aan overtuigingskracht, en vermijdt 
ze wanorde en onrecht.

COLUMN
Ernst Hirsch Ballin

Recht en orde

Ernst Hirsch Ballin is hoogleraar Nederlands en Europees 
constitutioneel recht aan Tilburg University en rechten van 
de mens aan de Universiteit van Amsterdam.

Illustratie Maarten Streefl and.
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Minte Kamphuis

Illustraties Maarten Streefl and

In 1972 verscheen het kookboekje Eten van Moeder Aarde. Re-
cepten voor voedingsbewuste mensen. Het was het jaar waarin 
het rapport van de Club van Rome werd gepubliceerd. Hier-
in werd duidelijk gemaakt wat de gevolgen waren van de 
economische groei voor het welzijn van de wereld, dier en 
mens.

Het voorgaande decennium had zich gekenmerkt door 
uitbundige economische groei en grote maatschappelijke 
veranderingen. Jongeren waren in opstand gekomen tegen 
de generatie van hun ouders en ze hadden geprotesteerd, 
gedemonstreerd en gebouwen bezet. Het was een chaoti-
sche, wanordelijke periode.

Het rapport van de Club van Rome maakte niet direct 
een eind aan de periode van verandering, ze voegde er een 
nieuwe richting aan toe. In plaats van op zoek te gaan naar 
uitbreiding van de productie suggereerde het rapport dat 
kleinschaliger produceren met minder afval de toekomst 
was – omdat anders de olie en andere hulpbronnen bin-
nen afzienbare tijd op zouden zijn. Om de aarde te redden, 
moest er anders geleefd worden.

De gedachtegang werd geprojecteerd op alle aspecten 
van het leven, en ook op het koken en eten. Macrobiotisch 
– makrobiotisch, zoals het toen werd geschreven – koken 

raakte ‘in’. Biologisch en lokaal geteelde 
plantaardige ingre-
diënten vormden de 
basis van deze op 
Oosterse fi losofi eën 
gestoelde etensleer. 
In Eten van Moeder 

Aarde konden geïnteresseerden recepten vinden om de 
wereld te verbeteren door middel van groenten.

Vegetarisch eten was in de jaren zeventig natuurlijk 
niet nieuw, maar de (relatief ) brede belangstelling ervoor 
wel. Extra aantrekkelijk was dat de auteur gebruik maakte 
van nog relatief onbekende ingrediënten als olijven en olijf-
olie. Er volgden dan ook meer boeken in de reeks Moeder 
Aarde, bijvoorbeeld over vegetarisch Frans koken. In het oor-
spronkelijke boekje zijn allerlei recepten terug te vinden die 
tegenwoordig weer heel hip zijn, met name in veganistische 
kringen. Hier een recept voor macaronisalade met groenten 
en kwark, te maken met de echte ouderwetse
elleboogjesmacaroni. 

Ingrediënten voor 4 personen:
350 gram macaroni, 1 groene paprika, 2 biologische mid-
delgrote uien, 3 tot 4 eetlepels zwarte olijven, 1 volle eetlepel 
gedroogde dille (biologisch), 4 volle eetlepels kwark, fl inke 
scheut biologische olijfolie, 1 eetlepel mosterdzaad of fi jne 
mosterd, 1 eetlepel biologische honing, sap van een halve ci-
troen, versgemalen zwarte peper en zout, klein beetje knof-
lookpoeder.

Kook de macaroni in zout water goed gaar. Snijd de 
paprika in blokjes. Meng de macaroni met de paprika en 
voeg de 2 gesnipperde uien, de olijven in plakjes en de dille 
toe. Maak een dressing van de kwark, olie, mosterd, honing, 
citroensap, peper en zout, en knofl ookpoeder. Meng de 
dressing met de macaroni en de groenten en laat de sma-
ken intrekken. 

Lekker met een kopje biologische kruidenthee.

 

In de Uitsmijter worden geschie de nis 

en koken met elkaar ver bonden. Deze 

keer: Eten van Moeder Aarde. 
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kringen. Hier een recept voor macaronisalade met groenten 
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