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“(A)sociale controle”
“Op de Welterstraat 
is vanochtend al twee 
keer een verdachte 
grijze Volkswagen 
Passat gezien met een 
Belgisch kenteken. De 
wagen zou herhaalde-
lijk langzaam door de 
straat zijn gereden en 
de inzittenden – twee 
Oost-Europees uit-
ziende heren – zouden 
hun ogen goed de kost hebben gege-
ven.” Een dergelijk bericht verscheen 
onlangs in de ‘buurtapp’; de digitale 
evolutie van de buurvrouw achter de 
geraniums. 

Omdat de politie structureel te kampen 
heeft met een gebrek aan “capaciteit”, 
wordt er steeds vaker een beroep op de 
burgers gedaan om een oogje in het zeil 
te houden. Bij het constateren van on-
raad, dient de politie te worden gebeld. 
Het stelt mij in elk geval gerust dat, 
wanneer ik van huis ben, mijn buren 
en buurtgenoten een oogje in het zeil 
houden.

In sommige buurten in Nederland is 
de ‘buurtapp’ inmiddels uitgegroeid 
tot een georganiseerde burgerwacht, 
inclusief  dagelijkse patrouilles. Het is 
een ontwikkeling die door de overheid 
goed in de gaten wordt gehouden. De 
vraag is immers of  zij een legitiem ver-
lengstuk van onze blauwe beschermen-
gelen zij of  een ongewenst gevolg van 
het voortdurende bezettingsprobleem 
bij diezelfde organisatie?

Sociale controle betekent niet het orga-
niseren van een buurtwacht of  knok-
ploeg. Ongetwijfeld heeft u het verhaal 
in de krant gelezen van de woningover-
val in Arnhem vorige week. De bewo-
ner van de woning ging met een auto 
achter de inbreker aan en reed hem zo-

danig klem dat hij het 
niet kan navertellen. 
Opsporing of  wraak? 
De rechter zal er over 
moeten oordelen en 
dat de overijverige bur-
ger wordt veroordeeld 
vanwege doodslag kan 
ik op dit moment zeker 
niet uitsluiten.   

Het is in beginsel al-
leen de overheid die met de wet in de 
hand geweld zo nodig met geweld mag 
beantwoorden. Een burger mag een be-
trapte inbreker wel in burgerarrest ne-
men in afwachting van de komst van de 
politie. Het is elke burger immers toe-
gestaan om een persoon die op heter-
daad bij het begaan van een strafbaar 
feit wordt betrapt, zelf  aan te houden. 
Als dat noodzakelijk is kan er enig ge-
weld worden toegepast, maar de kans 
dat de aanhoudende burger daarbij uit 
de bocht vliegt is zeker niet irreëel.

Hoewel ik absoluut een voorstander 
ben van het actief  benaderen van ver-
dachte personen, is mijn ervaring dat 
opportunistische criminelen het hazen-
pad al nemen op het moment dat zij 
merken dat ze “gezien” zijn. Een tik op 
de neus, deuk in de auto of  erger leidt 
voor alle betrokkenen doorgaans alleen 
maar tot meer trammelant 

Mijn advies aan u; houdt de buurt ‘rus-
tig’ in de gaten met pen en papier, maak 
zoveel mogelijk foto’s en bel 0900-8844. 
Mocht het onverhoopt toch tot een ge-
welddadige confrontatie komen met 
kwaadwillende boeven en moet u zich 
zelfs voor uw handelen verantwoorden 
bij de rechtbank; belt of  Appt u mij ge-
rust!  

Mr. G.G.J. Geerlings
 


