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Mustafa

Ikken een perfect ingeburgerdeTurkseNederlander die in deWi-
bautstraat zijn groenten probeert te
verkopen. Hij werkt zeven dagen per
week van ’smorgens vroeg tot ’s
avonds laat, hij is altijd vriendelijk
en hij is slim: hij speelt in op de be-
hoeften van de klant en hij kent alle
regels. “Toen ik inNederland
kwam,” zegt hij, “hoorde ik van ie-
dereen dat er inNederland zoveel re-
gelswaren. Dat is goed, dacht ik. Ik
was heel blij hier.”
Maar sinds 2013 heeftMustafawal-

len onder zijn ogen. Het gaat slecht
met dewinkel. Door de verbouwing
van deWibautstraat konden de klan-
ten hem slecht bereiken. Bovendien
werd de straat zo aangepast, dat je
nu nietmeer je auto even bij de
buurtwinkel kunt neerzetten.
Mustafa had goede ideeën over hoe

het anders kon. Hij verzamelde
handtekeningen van zijn klanten en
stuurde die naar het stadsdeel.Maar
er kwamvande gemeente geen ant-
woord.
“Toen deweg opengebrokenwas,

waren er veel dagenwaarop ik niks
verdiende. Sommige vaste klanten
waren geweldig: zij kwamen vaker
en kochten extra boodschappen bij
me, omme te helpen.Maar van de
mensen van de gemeentewerd ik
helemaal gek. Ik ben zo vaak bij dat
Projectbureau geweest,maar ze zeg-
gen alleenmaar: ‘Ja, sorry, het is een
beetjemisgelopen.’ Nou, dat kun je
twee keer zeggen,maar na vijf keer
moet jewakker zijn geworden.”
En datmaakt hem zo kwaad, zegt

Mustafa. “De gemeente geeft regels
en diemoet je volgen.Maar ze volgen
hun eigen regels niet! Vandaag heb-

ben ze alweer zomaar de stoep open-
gebroken. Je hoort eigenlijk een brief
te krijgen van de gemeentewaarin je
op de hoogte gesteldwordt. Die grote
winkels verderop, deAlbert Heijn en
deKwikFit, ja, die krijgen een brief.
De gemeente kijkt naar de grote jon-
gens, en niet naarmij. Ze snappen
nietwat het voorme betekent als ze
de stoep openbreken.”
Ik vind het te gek voorwoorden dat

iemand alsMustafa, die het zo goed
doet dat hijmet zijn kleinewinkel
kan blijven bestaan naast deAlbert
Heijn tweehonderdmeter verderop,
zo schandaligwordt behandeld door
de gemeente. En daarom stuur ik zijn
verhaal naar de krant. In de hoopdat
er iemand luistert.

Annemieke Romeijn, Amsterdam

Decemberactie

December, de feestmaand, is een
duremaand. Supermarkten, en

zij niet alleen, buitelen nu al over el-
kaar heen omde gunst van de consu-
ment te verwerven. Je krijgt bij som-
mige de indruk, dat de komendewe-
ken vrijwel ieder product één euro
kost. Je zet de leverancier onder
druk, je brengt het gewichtwat terug,
je dwingt de consument ommaar
liefst drie kratten bier in één keer af
te nemen,met als gevolg, dat er nog
meer gezopenwordt, en succes is
verzekerd.
Totmijn verbazing is er nu ook een

decemberactie bij Ajax. Vrij vertaald
zou je kunnen zeggen: kaarten voor
drie duels halen, twee betalen.Mijn
reactie: hetmoet nu toch niet gekker
worden.Wat dacht u van een tand-
artsactie : drie kiezen trekken, twee
betalen.

Aart Stijntjes, Diemen

het laatste woord
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Bijdragen voor Het Laatste Woord kunt u sturen aan Het Laatste Woord,
Postbus 433, 1000 AK Amsterdam of aan hetlaatstewoord@parool.nl.
Bijdragen mogen niet langer zijn dan zeshonderd woorden. De redactie
behoudt zich het recht voor stukken in te korten.

Als er een schot
valt, sluit de
politie de rijen

Erisveel te doen omde
beoordeling van politie-
geweld. Er is nieuwe re-
gelgeving in demaak die
eenminder kwetsbare
positiemoet opleveren

voor agenten die hun vuurwapen
hebben gebruikt. De discussie spitst
zich nu toe op dewerking vanhet
strafrecht. Gaat het omde toetsing
van politiegeweld, danwordt er
strafrechtelijk gedacht.Maar het
strafrecht is niet demeest geschikte
weg ompolitieoptredens te beoorde-
len. Het tuchtrecht biedt daarvoor
beteremogelijkheden.
Het strafrechtelijk perspectief is te

beperkt: de vraag of een individu een
strafbaar feit heeft gepleegd, staat
centraal. De rol van de leiding en van
collega’s blijft buiten beschouwing.
De vraag of het optreden professio-
neelwas, komt niet aan de orde.
Er klevenmeer nadelen aanhet

strafrecht. Voor de politieman of
-vrouw is dit een langdurige lijdens-
weg van onzekerheid, die hemof

haar criminaliseert ongeacht de uit-
komst. Een vonnis levert geen inzich-
ten op die ten goede komen aanpro-
fessioneler optreden.
Daarbij doet het strafrecht geen

recht aan de verantwoordelijkheid
van de politieorganisatie ompolitie-
geweld te beoordelen. De leiding
wijst numet een beschuldigende
vinger naar de rechter, bijvoorbeeld
na de veroordeling van een Limburg-
se agent deze zomer.Maar aan gede-
gen toetsing vanhet eigen optreden
komt de politie zelf nu doorgaans
niet toe.
In plaats van vergaand aanhet

strafrecht te sleutelen, zienwij hier
een beter alternatief in het tucht-
recht. Het politietuchtrecht is veel
minder bekenddanbijvoorbeeld het
medisch tuchtrecht. Tuchtrecht kan
het strafrecht op een tweede plan zet-
ten.
Bij artsen komt het strafrecht pas in

beeld als er sprake lijkt te zijn van
een bewuste fout. Een van de voorde-
len vanhet tuchtrecht is dat de af-

doeningwordt afgestemdopde situ-
atie: een straf bij verwijtbaar optre-
den, in andere gevallen bijvoorbeeld
een opleidingsverplichting.Wanneer
het tuchtrecht voor politiemensen
een belangrijker positie zou krijgen,
dan is het strafrecht pas aan de beurt

wanneer er evident onrechtmatig is
opgetreden.
Het politietuchtrecht iswel aan een

opfrisbeurt toe. In zijn huidige vorm
biedt het slachtoffers teweinig soe-
laas,want er is geen klachtmogelijk-
heid. De tuchtrechtelijke procedure
is niet transparant, niet onafhanke-
lijk en onpartijdig en leidt niet tot ju-
risprudentie. De professionele toet-
sing en beoordeling zijn alleen ken-
baar voor de politieambtenaar zelf.
De organisatie leert er dan ook niet
van.
De tuchtrechtelijke proceduremoet

wel aan tenminste drie eisen vol-
doen: transparantie, openbaarheid
en onafhankelijkheid.
Transparantie: hetmoet duidelijk

zijn hoe de beoordeling vanhet poli-
tieoptreden plaatsvindt, op basis van
welke feiten, regels en professionele
voorschriften. De inhoudelijke be-
handeling van de zaakmoet in de
openbaarheid plaatsvinden. Tot slot
moet een onpartijdig collegemet on-
afhankelijke deskundigen een stem
hebben in het oordeel over het poli-
tieoptreden. Nu spreekt de korpschef
recht in het tuchtrecht.
In de huidige situatie kan de poli-

tieschutter in een gespleten positie
terechtkomen: van de organisatie
krijgt hij een pluim voor doortastend
optreden, terwijl het OpenbaarMi-
nisterie hemvervolgt en de strafrech-
ter hem schuldig verklaart. Dat is
voor niemand begrijpelijk.

Het strafrecht is niet demeest geschikteweg ompolitieoptredens
te beoordelen, betogenMagrete van der Steeg en Jaap Timmer.

Politiegeweld Tuchtrecht vaak beter dan strafrecht
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In de ban van de fiets
Hoe staat het met het fietsbeleid in Amsterdam
nu stallingen en fietspaden overvol raken en de
stad almaar drukker en drukker wordt? Is de
dictatuur van de fiets – het nummer één vervoers-
middel van de stad – doorgeslagen of moeten we
vooral koesteren dat Amsterdam zo’n fietsstad is?

 Zeeger Ernsting raadslid GroenLinks
 Marco te Brömmelstroet directeur Urban
Cycling Institute

 Rik Torn raadslid VVD
 Gerrit Faber Fietsersbond Amsterdam
 Thomas Koorn beleidsadviseur Verkeer
en Vervoer gemeente Amsterdam

Datum 17 november, 20.00 uur, De Balie
Entree: €10. €2,50 korting met deze bon
Kaarten aan de kassa of via www.debalie.nl

Presentatie: Tim Wagemakers (De Balie)
Roelf Jan Duin (Het Parool)

De ontvanger van de
sigaret tikt aan zijn pet
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et zekere regelmaat
begin ik aan een
boek over vergeten
gebaren. Gebaren

die vroeger gewoonwaren,
maar diewe nietmeer gebrui-
ken.
Ik geef een voorbeeld. Om ie-

mand te bedanken voor een be-
wezen dienst geef je hemeen si-
garet. De ontvanger van de siga-
ret tikt aan zijn pet (vergeten ge-
baar 1) en steekt hemvervolgens
achter zijn oor (vergeten gebaar
2). U zult hetmetme eens zijn,
een prachtig begin voor een
boek over vergeten gebaren.
Ander voorbeeld. Je hebt bij de

conducteur van deKikker of de
Blauwe Trameen kaartje ge-
kocht. Dat kaartjeword je ge-
acht tot het einde van de reis te
bewaren en omhet niet kwijt te
raken, vouw je het op en schuif
je het tussen trouwring en ring-

vinger (vergeten gebaar 3). Al-
weer een prachtig vergeten ge-
baar,maarmeteen dient zich
een probleemaandat ik ken van
de vorige keren dat ik aanhet
boek over vergeten gebaren ben
begonnen:meer vergeten geba-
renweet ik niet.
Mijn vader pakte tussen het

zilverpapier vandaan een siga-
ret uit het pakje Three Castles.
Daarna tikte hijmet het uiteinde
van de sigaret een paar keer op
het kartonnen doosje of op de
nagel van zijn duimomvervol-
gens het andere uiteinde van de
sigaret tussen zijn lippen te ste-
ken.Mooi,maar geen vergeten
gebaar, want ik ken iemanddie
dit nog doet. Gaat hij dood, dan
heb ik vier vergeten gebaren. De
vraag is of dat genoeg is.

GUUS LUIJTERS
kleingeluk@parool.nl

Een agent die
geschoten heeft,
krijgt soms van zijn
baas een pluim, en
van het Openbaar
Ministerie straf
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zilverpapier vandaan een siga-
ret uit het pakje Three Castles.
Daarna tikte hijmet het uiteinde
van de sigaret een paar keer op
het kartonnen doosje of op de
nagel van zijn duimomvervol-
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Een agent die
geschoten heeft,
krijgt soms van zijn
baas een pluim, en
van het Openbaar
Ministerie straf

Door tegen de strafrechtelijke toet-
sing aan te schoppen, loopt de poli-
tieleiding nuweg voor de eigen ver-
antwoordelijkheid omgeweld van
medewerkers zelf te evalueren, te
toetsen, te beoordelen en daar zo no-
dig consequenties aan te verbinden.
Alleen op diemanierwordt het
slachtoffer serieus genomen.
Leren van incidenten, kritische

zelfreflectie, dat iswatwijmogen
verwachten van de politie. Op dat
punt is de politie op ditmoment on-
voldoende geloofwaardig. De reflex
is datwanneer er een schot is geval-
len de rijen zich sluiten en de hele or-
ganisatie, de korpschef voorop, de
schutter steunt. Deze houding is niet

vol te houden in een samenleving die
kritisch kijkt naar uitingen van
macht en geweld. Verontschuldiging
zoeken in de hectiekwaarin politie-
mensenmoetenwerken, doet onvol-
doende recht aan de soms ingrijpen-
de gevolgen.
Het strafrecht kan alleen legitiem

op afstandworden gehoudenwan-
neer de politie zorgt voor een trans-
parante, openbare en onafhankelijke
toetsing van geweldgebruik en be-
reid is zo nodigmaatregelen te ne-
men. Een tuchtrechtelijke procedure
legt de verantwoordelijkheid voor
toetsing van politieoptreden daar
waar deze primair hoort: bij de poli-
tieorganisatie.
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A
ltijd balen voor de deel-
nemers vanWie is de
mol?: als ze niet naar
Bali of BuenosAires

gaan,maar naar een of ander re-
genachtig, koud oord. Dit jaar is
het DenHaag geworden, het
Binnenhof omprecies te zijn.
O,man:wat is deze rel rondom

de Commissie Stiekemgenieten.
Je ziet het voor je. SybrandBuma
die achter een laptop kruipt,met
zijn stemals voice-over: “Ik
denk dat Diederik deMol is. Bij
het afbreken van de sociale
voorzieningen gedroeg hij zich
ook al verdacht en bij de straf-
baarstelling van illegaliteit zat
hij de boel ronduit te sabote-
ren.”
Op Twitter konmen gister-

avond tot laat theorieënmet el-
kaar uitwisselen over verden-
kingen. “Ik dacht opeens: Arie
Slob is netweg…Nee…Het zal
toch niet?!”
De Commissie Stiekemklinkt

trouwensmeer als de naamvan
een parenclub in een lied van
AnnieM.G. Schmidt,maar is dus
de naamvoor een geheimover-
legclubje van onze fractievoor-
zitters. Geheim,maar nuwas er
dus een lek.
Voor de camera’s verscheen

Kamervoorzitter Anouchka van
Miltenburg, die alles uitlegde
zoalswe dat inmiddels van haar

gewend zijn: gedempt neuro-
tisch, alsof ze zojuist weer in een
ketelmet paniekremmerswas
gevallen.
Andere politici roken bloed.

Bram, de voormalig advocaat en
aspirant politicus, twitterde:
‘Wat een zooitje daar in politiek
DenHaag. Tijd omde boel
schoon te vegen!’ Hashtag: Voor
Nederland. Alsof Diederik Sta-
pel na een nieuwsbericht over
onderzoeksfraude aanbood de
eerlijkewetenschapweer hele-
maal op de kaart te gaan zetten.
Naar de uitkomst van de zaak

was iedereen alleen vrolijk be-
nieuwd. De collectieve opwin-
ding erover diende vooral als
troost. Het zijn tijdenmet veel
redenen omsomber teworden:
we lijken elkaar steedsminder
vaak nog te ontmoeten of über-
haupt tewillen ontmoeten.
Maar hoezeerwe elkaar ook

naar het leven staan, soms kun-
nenwe gebroederlijk even opge-
lucht ademhalen. Socialisten, li-
beralen, gelovigen, ongelovi-
gen, racisten, antiracisten,wat
we ook zijn:wij laten ons onze
kneuterigheid door niemand af-
pakken.
MagMemphis, een volwassen

voetballer, een hoed op?Nee,
zo’n hoed steekt zichtbaar bo-
ven hetmaaiveld uit. Mag een
publicist als BasHeijne verlan-

gen naar een groter verhaal in de
politiek in plaats van formaties
met kwartetspellen?Nee, dan
ben je volgensWouter ‘Dit land
kan zoveel beter’ Bos een salon-
populist.
FritsWester vanRTL twitterde

gisteravond: ‘…mogelijk het
grootste politieke schandaal in
decennia’.
Amerika hadWatergate, wij

hebben deAffaire Stiekem. Ik
verheugdeme gisteravond op
Twittermetwat anderen al op de
gelijknamige televisieserie van

deNPO.Met prachtige zinnen
als: ‘Wie heeft er god-ver-dom-
me ge-lekt?!’ en ‘Welke letter-
greep vanhetwoord stiekembe-
greep je niet, klootzak?!’ Slaan-
de deuren, spannendemuziek,
geschoolde acteurs die elke zin
uitspreken alsof ze eenwielklem
tussen hun kakenhebben.
Ja. DeAffaire Stiekemkwamei-

genlijk precies op het juistemo-
ment.
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Commissie Stiekem
klinkt als de naam
van een parenclub

Politie moet verantwoordelijkheid nemen om eigen geweld te toetsen. FOTO YOUTUBE

Jaap Timmer
is universitair
hoofddocent maat-
schappelijke veilig-
heid aan de Vrije
Universiteit Amster-
dam.

Magrete van
der Steeg
is advocaat in
politiezaken
te Deventer.


