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WAT GEBEURDE ER
BIJ DE NS?

Vorig jaar kregen 774 medewer-
kers van de Nederlandse Spoor-
wegen te maken met agressie of
g e we l d . Dat is 6,6 procent van het
personeel, rapporteert de NS. In 57
procent van de gevallen zou de oor-
zaak zwartrijden zijn.

In het verleden zijn mensen ver-
oordeeld voor geweld tegen trein-
personeel. In 2009, bijvoorbeeld,
kregen twee mannen allebei twee
jaar celstraf voor mishandeling van
een NS-conducteur. Eén van de
mannen schopte de conducteur te-
gen de adamsappel – hij werd ver-
oordeeld voor poging tot doodslag.

Dit gebeurde er de afgelopen
twee weken:

Donderdag 5 maart
In de nacht van donderdag op vrij-
dag wordt een 44-jarige hoofdcon-
ductrice van de NS ernstig mishan-
deld op station Hoofddorp. Ze loopt
breuken in haar gezicht op en moet
worden geopereerd.

Zaterdag 7 maart
Een conducteur wordt bespuugd en
in zijn buik geschopt als een passa-
gier in Helmond een boete krijgt
voor zwartrijden.

Maandag 9 maart
Treinmachinisten laten ‘s ochtends
om 9 uur hun tyfoons (treinclaxons)
afgaan uit protest tegen agressie te-
gen treinpersoneel. Bonden en
spoorwegen eisen onder andere
betere hulpverlening voor zwervers
en mensen met een psychische
stoornis – een groep die volgens
treinpersoneel steeds weer voor
overlast zorgt.

Woensdag 11 maart
Spoedberaad tussen de overheid,
NS-directie en vakbonden. Dit zijn
de afspraken:
- Op de twintig grootste stations (er
zijn 408 stations in totaal) komt een
stationsagent, die indien nodig ex-
tra collega’s kan oproepen.
- De toegangspoorten op stations
worden zo snel mogelijk gesloten,
om mensen zonder kaartje te weren.
- Het s t a t i o n sve r b o d , dat aan be-
paalde mensen kan worden opge-
legd, wordt vanaf mei ingevoerd,
iets eerder dan gepland.
- Er komt meer ca m e ra t o e z i c h t op
de stations.

Donderdag 12 maart
Op station Utrecht Centraal wordt
een 50-jarige man uit Den Dolder
aangehouden nadat hij een NS-me-
dewerker op zijn kaak heeft gesla-
gen. Op station Beilen bedreigt een
28-jarige man uit Midden-Drenthe
een conducteur. De man heeft geen
vervoers- en geen identiteitsbewijs
bij zich. Ook hij wordt aangehouden.

BAS TOOMS

AMSTERDAM. Zit je dan. In de trein. Sta-
rend naar je telefoon, koptelefoon op.
Even verderop zie je een medereiziger in
discussie gaan met de conducteur: hij rijdt
zwart en krijgt een boete. Scheldend en
handgebarend maakt hij duidelijk dat hij
het er niet mee eens is. En geeft de con-
ducteur een klap.

Je kijkt om je heen. Iemand filmt het
voorval, maar niemand schiet de conduc-
teur te hulp. Je denkt: ‘Moet ik wat doen?
Neeh, niet mijn probleem. De rest doet
ook niks. Straks krijg ik ook een klap.’

Jaarlijks krijgen 774 NS-medewerkers te
maken met geweld, volgens de NS.

Of neem deze week. Gisteren nog
maakte de NS bekend dat een 50-jarige
man is aangehouden die een NS-mede-
werker op zijn kaak had geslagen. Op sta-
tion Beilen bedreigde een 28-jarige man
een conducteur.

Na de zware mishandeling van een con-
ductrice, anderhalve week geleden, is ook
de politiek zich ermee gaan bemoeien. Er
komen maatregelen: extra camera’s, extra

agenten, dichte poortjes. Maar de conduc-
teurs willen méér.

Dat begon met een oproep op een
Facebookpagina, waarin een conducteur
forenzen vroeg zich normaal te gedragen.
Die oproep werd vervolgens verspreid.
Ook conducteurs zijn gewoon mensen die
niet van vertraging houden, staat erin te
lezen. En: naast je normaal gedragen, kun
je méér doen als iemand een conducteur
lastig valt.

Met de nadruk ‘kún je’, want het
gebeurt vaak niet. Waarom doen omstan-
ders vaak niks? Als een conducteur wordt
lastiggevallen, bij een scheldpartij op
straat, een handgemeen in een winkel:
meestal grijpt er niemand in. Trouwens, je
ziet het ook al bij reizigers onderling. Rei-
zigers die een stoel bezet houden met tas-
sen en naar luide muziek luisteren of pra-
ten in de stiltecoupé: iedereen ergert zich
er weleens aan, maar zeg je er ook iets
v a n?

Het verschijnsel dat niemand ingrijpt
heeft een naam: het ‘bystander effect’, of
in goed Nederlands: het passieve-
toeschouwerseffec t.

„In het kort betekent dat: omdat er veel
omstanders zijn, doet niemand iets”, zegt
Paul van Lange, hoogleraar sociale psy-
chologie aan de VU Amsterdam. Volgens
hem zijn er meerdere oorzaken voor dit
passieve gedrag van omstanders.

De spreiding van de verantwoordelijk-
heid. Hoe meer mensen aanwezig zijn bij
het incident, hoe minder verantwoorde-
lijk zij zich voelen. Iemand anders kan
toch helpen? En als het dan misgaat, hoef
je je ook niet schuldig te voelen. Want: die
ander deed ook niks.

De sociale invloed. Als er veel omstan-
ders zijn, kijkt iedereen naar elkaar. Wat
doen zij? Het gedrag van die anderen
bepaalt je eigen gedrag. Helpt niemand de
persoon die hulp nodig heeft? Dan is de
kans groter dat jij ook niks doet.

Publieke inhibitie. Dat is een moeilijke
term voor niet willen afgaan. Mensen wil-
len voor het oog van de massa niet voor
schut staan door in actie te komen terwijl
dat misschien helemaal niet nodig is. Bij
dat gevoel hoort ook dat je bang bent voor
kritiek als je helpt en het vervolgens toch
niet goed afloopt. Of je denkt dat een van

de anderen beter in staat is hulp te bieden
dan jij.
Drie mogelijke oorzaken en alle drie
komen ze erop neer dat hoe drukker het is,
hoe minder snel mensen geneigd zijn te
hulp te schieten. Er zijn studies die aanto-
nen dat als er maar één omstander is, de
kans op hulp van deze persoon op onge-
veer 75 procent ligt. Bij elke extra omstan-
der daalt de waarschijnlijkheid dat
iemand te hulp schiet.

En in een treincoupé zitten vaak meer-
dere personen. Hoeft een conducteur dan
niks van ons te verwachten? Jawel, zegt
Van Lange. „Er zijn wel degelijk mensen
die helpen.”

En die mensen helpen dan vaak ook
heel snel. „Dat komt doordat dit de men-
sen zijn die er niet over nadenken. Dan
handel je sneller.” Dat is wat ingrijpers zelf
ook aangeven. Deze mensen worden
gedreven door emotie. „Door empathie en
boosheid. Zij staan niet stil bij de moge-
lijke risico’s .”

Maar dat zijn de uitzonderingen. Is het
ook mogelijk iets te veranderen aan het
toeschouwerseffec t?

Al deze
mensen gaan
hem niet
helpen

Agressie in de trein Conducteurs worden in het
gezicht geslagen, bespuugd of in de buik geschopt,
vaak door zwartrijders. Intussen zit de trein vol
mensen die te hulp zouden kunnen
schieten. Waarom doen al die mensen dan niks?

Van Lange vindt het té makkelijk om te
zeggen: doe zelf eens wat. Maar er is wel
degelijk meer mogelijk, zegt hij, vooral als
mensen samen optrekken. „Kijk elkaar als
omstanders aan. Oogcontact is heel
b e l a ng r i j k .”

Mensen duiken namelijk in hun krantje
of hun telefoon om maar niet aangekeken
te worden of verantwoordelijkheid te voe-
len. „Door elkaar aan te kijken, kun je een
actie coördineren tegen de onruststoker.”
En daarmee de conducteur helpen, als je
het alleen niet aandurft.

Ook het slachtoffer kan op dat moment
iets doen, „hoewel hij of zij waarschijnlijk
bezig is met andere dingen”. Van Lange:
„Als het slachtoffer probeert één iemand
aan te spreken en om hulp te vragen, ver-
schaft dat duidelijkheid over de situatie.”
Dan is de kans groter dat er ingegrepen
wo rd t .

Nog een belangrijk wapen, volgens Van
Lange: de telefoon. „Als je niet durft in te
grijpen: bel de politie.” En hoewel het fil-
men van een conducteur die in elkaar
geslagen wordt niet de oplossing is, heeft
het wel een functie. „Niemand houdt

ervan om in zo’n situatie gefilmd te wor-
d e n .” En dus zal iemand zijn gedrag sneller
aanpassen, als hij gefilmd wordt. „En
anders dient het wel als bewijs.”

Daarom zijn de extra camera’s die opge-
hangen worden op de stations ook belang-
rijk. „Als je weet dat je gefilmd wordt,
denk je wel twee keer na voordat je je mis-
d r a a g t .” En: uit onderzoek van Van Lange
blijkt dat omstanders in aanwezigheid van
c amera’s sneller ingrijpen. Dubbele winst
dus.

En als dan de conducteur geholpen is,
door jou of door iemand anders, bied dan
een luisterend oor. Want, zegt Van Lange,
als iemand net slachtoffer is geworden
van geweld, dan zijn er vaak mensen die
nogmaals wegkijken. Het voelt vervolgens
voor die persoon alsof hij voor een tweede
keer slachtoffer is. „Vraag hoe het met
hem gaat.” Dat helpt bij het verwerken.
„Het kan jaren therapie schelen.”

De laatste tip is misschien een simpele,
maar wel een belangrijke. „Neem een keer
het initiatief, help iemand in nood. Je
voelt je daarna heel goed. Je hebt iets
gedaan waar je trots op kunt zijn.”

Vraag hoe het
met hem
gaat. Dat
helpt bij het
ver werken.
Het kan
jaren
t h e ra p i e
schelen
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