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29VERSO

Schoudercamera, instabiel. Nacht. Een snelwegparking;  
agenten in oranje fluohesjes; een agent schijnt met 
een zaklamp naar zijn voeten. Achtergrond: schijnsel 
in het struikgewas, geparkeerde bestelwagens.

Schoudercamera. Een agent spreekt in zijn walkie- 
talkie. De lucht heeft een geelgroene kleur. Een 
agent schijnt met een zaklamp in de lens en in het 
groene struikgewas. Achtergrond: politiewagens, 
mobilhomes.

Luchtbeeld door drone, zwart-wit. Andere beeld- 
verhouding. Een auto vertrekt; vrachtwagens; op- en 
afritten. Amorfe grijstinten.2 Zwarte stippen bewegen, 
als mieren.3 Onderaan het beeld data in monotype:
D:407m|576I50|AUTO|40MHz|22,8V.

Schoudercamera. Een agent met een fluo-oranje band 
ter hoogte van zijn biceps en een zaklamp wijst naar 
de struiken.

Schoudercamera. Een tweede agent wandelt met een 
zaklamp richting struiken en een groen hek.

Close-up, stabiel beeld. Een agent met een bril praat in 
een walkietalkie, zijn gezicht verlicht door een licht-
bron buiten beeld. De agent verplaatst zich niet.6

Schoudercamera, instabiel. Agenten in het struikgewas 
met zaklampen, schijnend.

Zwart-witte dronebeelden. Zwarte stippen lopen  
alleen of in duo. Suggestie van een strategie.  
Data: D:400m|576I50|AUTO|40MHz|22,6V.

Schoudercamera. Een cameraman volgt twee  
silhouetten, afgetekend tegen de geelgroene lucht.

Dronebeelden, zwart-wit. Choreografie van zwarte  
stippen in duo. Ze maken een cirkelbeweging en 
drijven een grijze vlek, betekenend: een bos,8 in het 
nauw. D:409m|576I50|AUTO|40MHz|22,6V.

Close-up, stabiel. Een agent met een bril praat in  
een walktietalkie naast een agent met een hoofd-
lamp (uit). Hun gezichten belicht door een lichtbron 
buiten beeld.

Een schoudercamera volgt een agent die in het middel- 
hoge struikgewas stapt, zoekend met een zaklamp. 

Fragment (39:30–42:30) uit de tweede aflevering  Fragment (39:30–42:30) uit de tweede aflevering  
van het programma van het programma De LuchtpolitieDe Luchtpolitie, uitgezonden  , uitgezonden  

op VTM op 30 september 2019.op VTM op 30 september 2019.11

[Een continu aanwezige ruis en een doffe beat die 
geleidelijk aan scheller wordt; het ritme is snel, als 
in: de hartslag van een jogger]

[Off-screen-stem, vervormd door walkietalkie. Licht 
Antwerps accent] ‘3-600 hier. We hebben die zonet 
richting de bus zien vluchten.’

[Walkietalkiestem] ‘Hier staat overal een draad langs 
de zijkant, dus ik vermoed dat die terug richting parking 
gaan.’4

‘Da’s ginder.’
[Zwaar Antwerps accent] ‘Richting parking, dan  
komen die subiet hier misschien wel uit.’

[Beat intensifieert, als in: joggend in een afgesloten,  
galmende ruimte]

‘Roger.5 Dus eenheden aan de parking: goed uitkijken.’  
[licht Antwerps accent]

‘Roger.’

[Iemand schreeuwt – onverstaanbaar; geluid van een 
walkietalkie die aan- of uitgezet wordt]

[Walkietalkiestem, schreeuwend] ‘Halt, politie!’

[Monotone, diepe synthesizertonen beginnen de beat te 
begeleiden]7

[Schreeuwend] ‘Halt, politie!’

[Geritsel van personen die door het gras rennen]

[Vrouwenstem roept – onverstaanbaar] ‘Ja?!’

[Walkietalkiestem] ‘Er komen daar nog steeds mensen 
uit de bosjes, dus daar zit nog steeds volk.’9, 10

‘Ja, Roger.’

[De beat valt weg. Monotone, hoge synthesizertoon]

‘Pas op voor de autostrade, he!… Ginder lopen ze.’

39:30

40:00
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De lucht is vaalgeel. De agent schijnt links van de 
camera, de camera draait naar links. De camera 
zoomt schokkerig in. Tussen de struiken verschijnt 
kortstondig een scherp beeld van iemand die over de 
parking rent.

Zwart-witte dronebeelden, maar de grijstonen zijn geïn-
verteerd. Twee witte stippen, betekenend: individuen, 
rennen richting de snelweg tussen zwarte vrachtwagens  
met witte wielen.11, 12, 13 Auto’s en vrachtwagens 
scheuren over de weg. Een bruusk in- en uitzoomen 
op de witte stippen die met de dronecamera gevolgd 
worden en aan de rand van de snelweg komen door 
over een vangrail te springen en langs het drukke 
verkeer lopen. De eerste witte stip wacht op de tweede 
witte stip en duwt die voor zich uit. De nu eerste 
van de twee stippen steekt de snelweg van 2x(3 
baanvakken+1 pechstrook)+middenberm over16 voor 
een aanstormende vrachtwagen. De nu tweede witte 
stip aarzelt en keert terug en steekt na de vracht-
wagen over en klautert en springt over obstakels en 
tussen rijdende auto’s en de twee stippen zijn samen 
en klimmen op een berm. Geen data.

Beeld van een druk kruispunt met felle, gesatureerde 
kleuren. Een jonge, witte vrouw in een grijze auto. 
Close-ups van toestellen. Tekst verschijnt over de 
gekleurde beelden. ‘8-zone massagezetel’ – ‘Nieuw 
MBUX-multimediasysteem’ – ‘High-performance 
led-koplampen’. Het beeld wordt zwart. Tekst: ‘Stay 
in your comfort zone.’

Beelden van explosies. Een bom wordt opgegraven. 
Handen besturen een console. Schepen. Straaljagers. 
De camera zoomt uit en toont de voorgaande beelden, 
afgespeeld op schermen achter een jonge, witte vrouw 
met smartphone, in een winkelstraat. Mozaïek met 
portretten van o.a. een piloot en gecamoufleerde sol-
daat. Beeld van militairen in een hangar met een heli-
kopter. Tekst: ‘Defensie. Uw toekomst. Onze missie.’

Talking head. Een pratende man van middelbare 
leeftijd met baard, zittend in een cleane hangar met 
op de achtergrond, vaag, een helikopter, met op zijn 
uniform een symbool met vleugels met daarrond 
‘25 YEARS AIR SUPPORT UNIT’. De naam op het 
kenteken is onleesbaar gemaakt. Caption: ‘Koen, 
Camera operator’.

Dronebeeld. D:394m|1080I60|AUTO|40MHz|21,6V.

Dronebeeld, ingezoomd, schuine hoek. Negen grijze  
silhouetten wandelen achter elkaar op de midden-
berm tussen 2x(3+1) baanvakken.

Schoudercamera. Twee agenten met elk een hoofd-
lamp (uit), hun gezichten belicht door een scherm, 
opgesteld in de kofferruimte van een bestelwagen.  
Ze kijken naar de beelden. Een agent met een hoofd-
lamp (uit) schudt het hoofd, betekenend: afkeuring/
onbegrip/ongeloof/meewarigheid.18, 19

[Walkietalkiestem] ‘Ze lopen richting de snelweg, richting 
de snelweg.’

[Ritmische lage noten vervangen de langgerekte hoge 
noot. Geruis]

[De beat wordt geherintroduceerd bij de hoge noot, 
maar scheller, en wordt luider, als in: iemand mept 
op iets metaalachtigs]14, 15

[Cimbaal]

[Het ritme verandert naar een veel hoger tempo, met 
dezelfde synthesizerklanken, als in: niet de hartslag 
van de jogger, maar die van de 400 meter-loper]

[Hoge, korte tonen]

[Walkietalkiestem] ‘Er wordt al getoeterd door voorbij- 
rijdende vrachtwagenchauffeurs.’

[De beat valt weg. Een andere grondtoon]

[Instrumentale, slepende muziek met strijkers.]

[Instrumentale, opzwepende muziek met strijkers en  
piano] [voice-over] ‘Je beseft het misschien niet maar 
er zijn mannen en vrouwen die voortdurend waken over 
jouw veiligheid, met veel inzet en overtuiging. Zo kan 
Tessa net als ieder van jullie haar toekomst vol vertrouwen  
tegemoet zien. Wij engageren ons, 24 u/dag, 7 dagen/
week. Defensie. Uw toekomst. Onze Missie.’

[Heldere stem, geen achtergrondgeluid, licht 
Antwerps/Kempisch accent] ‘De autostrade, euhm, de 
snelheid waarmee een voertuig zich verplaatst is enorm 
en als ge dat oversteekt, dat kunt ge niet inschatten.’ 
[Zelfde stem] ‘Dus ja dan zie je eigenlijk hoe wanhopig 
dat die mensen zijn en hoe weinig dat die mensen te 
verliezen hebben.’17

° [Zelfde stem] ‘Ja, op zo’n moment denk je van dat daar 
maar geen accidenten gebeuren.’

[Walkietalkiestem] ‘Negen man in totaal is juist de snel-
weg overgestoken. Ze zitten nu in de middenberm. Over.’

‘Middenberm daar, ja, inderdaad.’
[Walkietalkiestem] ‘Ze lopen richting tankstation Q8.’

41:00
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Schoudercamera. De camera volgt agenten die door 
het struikgewas rennen en over obstakels springen, 
hun ruggen belicht door een lamp op de camera of 
een agent met een zaklamp buiten beeld.

Dronebeelden. Witte stippen met benen, betekenend: 
personen met benen, rennen doorheen het gras langs 
een vrachtwagen terwijl twee andere witte stippen, 
betekenend: agenten, uit een auto springen en de 
eerste twee gebeende witte stippen volgen. Langs de 
andere zijde komen twee andere witte stippen aan-
rennen, betekenend: jacht. Geen data.

Talking head. Een pratende man van middelbare 
leeftijd zonder baard, in een cleane hangar met op 
de achtergrond, vaag, een vliegtuig, met een uni-
form met het logo met vleugels met ‘25 YEARS 
AIR SUPPORT UNIT’ en een onleesbaar gemaakte 
naam boven ‘FLIGHT MANAGER’. Caption: ‘Jan, 
Dronepiloot’.

Dronebeelden. Twee witte stippen rennen over 
2x(3+1) rijstroken en een middenberm, struikelend, 
en raken verwijderd van elkaar, gevolgd door witte 
stippen die de 2x(3+1) baanvakken en middenberm 
niet oversteken en wachten aan de parkingzijde. 
De beeldkleur verdonkert met uitzondering van een 
lichte cirkel die de tweede witte stip accentueert, 
betekenend : een vluchtende persoon geraakt achterop 
en krijgt televisieaandacht.23 De tweede, omcirkelde 
stip valt op de derde rijstrook van de linkse (3+1) 
rijrichting en de eerste witte stip, betekenend: een 
vluchtende persoon, is al aan de overkant en steekt 
de afrit over. De achterophinkende witte stip is nu 
op de tweede van de (3+1) rijstroken en struikelt 
opnieuw en een auto raast voorbij en wijkt uit, raakt 
bijna de nog steeds omcirkelde stip die recht tracht 
te kruipen en op handen en voeten zit en een vracht-
wagen racet rakelings voorbij en geen data onder-
aan het scherm.24

Dronebeelden. Een witte stip ligt op een grijs vlak, 
betekenend: een vluchtende persoon viel in het midden 
van de snelweg met auto’s en vrachtwagens die voorbij- 
rijden tegen 120 km/u of 70 km/u op minder dan  
een meter, en kruipt recht en hinkt achter de voorbij-
gesnelde vrachtwagen naar de berm en springt naar 
de kant en valt een derde keer en de dronebeelden 
zoomen bruusk in terwijl een nieuwe truck de witte 
stip nadert, betekenend: een tot drie maal toe gevallen 
persoon wordt ingesloten door vrachtwagens, agenten, 
drones en beelden,25 en er wordt gestrompeld door  
de niet-gesnoeide struiken en de vrachtwagen zwermt 
uit en raakt bijna de benen van de witte stip die  
omcirkeld in de berm belandt, betekenend: een bevende  
persoon die angstig en doodvermoeid de overkant 
ternauwernood bereikt en nu rillend door de struiken 
kruipt met televisieaandacht.

Schoudercamera. De camera achtervolgt agenten met 
zaklampen die andere mensen achtervolgen. Het 
beeld is voornamelijk zwart met tinten groen.

[Walkietalkiestem] ‘Niemand gaat op de snelweg, he. 
Niemand op de snelweg.’

[Geruis in de achtergrond; een langgerekte, lage 
synthesizertoon]

[Voice-over, helder] ‘Voordat we tussengekomen zijn 
werd op de autostrade in onze richting een vak afgeslo-
ten en hebben we de snelheid verlaagd naar 70 km/u. 
We waren daarop voorzien. Dat was geregeld.’
[Zelfde stem] ‘Dan kunt ge maar één ding hopen, dat is 
dat ge geen ongeluk filmt, dat ge niet iets filmt dat ge 
niet wilt zien.’20: 21, 22

[Soundtrack wordt luider en intenser, effecten toe- 
gevoegd. De oorspronkelijke beat is terug. Het ritme 
intensifieert en wordt scheller]

[Cimbaal]

[Ritme intens, als in: een jogger na een 
marathoninspanning]

[Cimbaal]

[Snel luider wordend en dan stiller wordend 
geluidseffect]

[Geruis, effecten, beat, als in: iemand gaat met een 
hamer of een metalen staaf helemaal tekeer op al wat 
hij kan vinden]

[Cimbaal]

[Hoge, korte toon]

[Geschreeuw]
‘Hey! Staan blijven! Staan blijven! Politie!’
[Geluid van beweging door het hoge gras]
‘Staan blijven!’

41:30

42:00
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[Geschreeuw – onverstaanbaar]

[Geruis, continu, en doffe snelle beat]

[Mannenstem, geschreeuw – onverstaanbaar, continu]

[Geschreeuw]

[Ruis en beat zwellen aan en worden schel]

‘Ja, mannen!’

‘Stay down, he.’26

Schoudercamera. De camera volgt een agent die  
tussen vrachtwagens loopt en met een zaklamp  
onder de voertuigen schijnt.

Schoudercamera. Agenten schijnen met zaklampen in 
ongesnoeid gewas.

Close-up. Het spiedende gezicht van een agent die 
door struiken wandelt en zoekt.

Point-of-view-shot met bodycam met het zicht van (de 
borst van een) agent met een zaklamp in de ene 
hand en met de andere hand wijzend naar een donker 
silhouet met witte schoenen en iets roos op de rug, 
liggend in foetushouding tussen het gebladerte in het 
schijnsel van de zaklamp in de nacht op een snelweg-
parking – niet bewegend.

11
Het fragment is te bekijken Het fragment is te bekijken 
op VTM Go en op de site van op VTM Go en op de site van 
Het Laatste NieuwsHet Laatste Nieuws bij de  bij de 
aankondiging van de afleve-aankondiging van de afleve-
ring (‘Schokkende beelden in ring (‘Schokkende beelden in 
De Luchtpolitie’). Zowel De Luchtpolitie’). Zowel Het Het 
Laatste NieuwLaatste Nieuws als VTM maken s als VTM maken 
deel uit van mediagroep DPG deel uit van mediagroep DPG 
Media. De website van de politie Media. De website van de politie 
kondigde het programma als kondigde het programma als 
volgt aan: ‘Niets ontsnapt aan volgt aan: ‘Niets ontsnapt aan 
de politie-ogen in de lucht. In de de politie-ogen in de lucht. In de 
vijfdelige reeks vijfdelige reeks De LuchtpolitieDe Luchtpolitie  
volgt een reportageteam de volgt een reportageteam de 
Luchtsteun van de Federale Luchtsteun van de Federale 
Politie (DAFA). De kijkers zien Politie (DAFA). De kijkers zien 
alles door de ogen van het alles door de ogen van het 
team zelf’ (team zelf’ (www.depolitie.be, www.depolitie.be, 
23/09/2019). De medewerking 23/09/2019). De medewerking 
aan de reeks wordt vervolgens aan de reeks wordt vervolgens 
gekaderd als een manier om gekaderd als een manier om 
agenten te rekruteren.agenten te rekruteren.

2 2 
Voorafgaand aan het fragment Voorafgaand aan het fragment 
becommentarieert een agent de becommentarieert een agent de 
eerste, vage dronebeelden: ‘Dat eerste, vage dronebeelden: ‘Dat 
is precies zoals bij de echo van is precies zoals bij de echo van 
mijn vrouw.’ mijn vrouw.’ 

33
Tijdens de voorafgaande drone- Tijdens de voorafgaande drone- 
prospectie van het terrein ziet prospectie van het terrein ziet 
een operator contouren en een operator contouren en 
introduceert de troop van het introduceert de troop van het 
dierlijke, die vooruitloopt op de dierlijke, die vooruitloopt op de 
troop van de jacht (en ook past troop van de jacht (en ook past 
binnen een ruimere discur-binnen een ruimere discur-
sieve tendens waarbij migratie sieve tendens waarbij migratie 
benoemd wordt in natuurlijke, benoemd wordt in natuurlijke, 
niet-menselijke beeldspraak niet-menselijke beeldspraak 
als ‘stromen’ en ‘golven’): ‘Zijn als ‘stromen’ en ‘golven’): ‘Zijn 
dat beesten? Of… Moeilijk te dat beesten? Of… Moeilijk te 
zien, hé. Ja, daar ook. Jaja, daar zien, hé. Ja, daar ook. Jaja, daar 
zit iets, ja.’ Even later worden zit iets, ja.’ Even later worden 

dronebeelden getoond van drie dronebeelden getoond van drie 
galopperende paarden. galopperende paarden. 

44
De combinatie van luchtbeelden De combinatie van luchtbeelden 
en hekken doet denken aan de en hekken doet denken aan de 
begindagen van de luchtfoto-begindagen van de luchtfoto-
grafie. 6 september 1864: Nadar grafie. 6 september 1864: Nadar 
stijgt op met een ballon in stijgt op met een ballon in 
Brussel om luchtfoto’s te nemen. Brussel om luchtfoto’s te nemen. 
Om het toegestroomde publiek Om het toegestroomde publiek 
op afstand te houden, worden op afstand te houden, worden 
dranghekken geplaatst – dranghekken geplaatst – bar-bar-
rières Nadarrières Nadar, in België nadien , in België nadien 
verbasterd tot ‘nadars’. Nadar, verbasterd tot ‘nadars’. Nadar, 
die de eerste luchtfoto (vanuit die de eerste luchtfoto (vanuit 
een ballon) realiseerde, blikt een ballon) realiseerde, blikt 
inin Quand j’étais photographe Quand j’étais photographe  
(s.d.) terug op zijn onderneming. (s.d.) terug op zijn onderneming. 
Hij zag direct twee mogelijke Hij zag direct twee mogelijke 
toepassingen voor de luchtfoto-toepassingen voor de luchtfoto-
grafie, de ene kadastraal, de an-grafie, de ene kadastraal, de an-
dere militair-strategisch. Nadar dere militair-strategisch. Nadar 
beschrijft wat hij zag: ‘travaux de beschrijft wat hij zag: ‘travaux de 
géants, labeurs de fourmis’ (76). géants, labeurs de fourmis’ (76). 
Bij het opstijgen ervaart hij een Bij het opstijgen ervaart hij een 
gelukzalig gevoel, ‘échappé aux gelukzalig gevoel, ‘échappé aux 
affreux tourments de la persé-affreux tourments de la persé-
cution et de la calomnie’ (75). cution et de la calomnie’ (75). 

55
Engelstalig uitgesproken. Niet Engelstalig uitgesproken. Niet 
de naam van een agent.de naam van een agent.

66
Eigen aan het gebruik van de Eigen aan het gebruik van de 
drone is de asymmetrische ver-drone is de asymmetrische ver-
houding tussen de partijen, die houding tussen de partijen, die 
een oeroude ballistische wens een oeroude ballistische wens 
doet uitkomen: macht tentoon doet uitkomen: macht tentoon 
kunnen spreiden zonder zelf kunnen spreiden zonder zelf 
kwetsbaar opgesteld te worden.kwetsbaar opgesteld te worden.

77
Tijdens de briefing voorafgaand Tijdens de briefing voorafgaand 
aan ‘de actie gericht tegen aan ‘de actie gericht tegen 
het fenomeen transmigratie’ het fenomeen transmigratie’ 
(codenaam: Hypothese Hotel) (codenaam: Hypothese Hotel) 

worden de verzamelde agenten worden de verzamelde agenten 
ingelicht over het feit dat er ingelicht over het feit dat er 
onlangs wapens en inbraakma-onlangs wapens en inbraakma-
teriaal gevonden zijn bij ‘gewone teriaal gevonden zijn bij ‘gewone 
transmigranten’. Aula; gecon-transmigranten’. Aula; gecon-
centreerde gezichten; geprojec-centreerde gezichten; geprojec-
teerde foto met drie messen en teerde foto met drie messen en 
een meetlat. een meetlat. 

88
In Allan Sekula’s kritische In Allan Sekula’s kritische 
analyse van de luchtbeelden analyse van de luchtbeelden 
die Edward Steichen liet maken die Edward Steichen liet maken 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
benadrukt de auteur de wijze benadrukt de auteur de wijze 
waarop die beelden betekenis waarop die beelden betekenis 
genereren. De beelden moeten genereren. De beelden moeten 
geïnterpreteerd worden, maar geïnterpreteerd worden, maar 
dat gebeurt op een eendui-dat gebeurt op een eendui-
dige, bijna mechanische wijze: dige, bijna mechanische wijze: 
‘Here, information was not so ‘Here, information was not so 
much exchanged as much exchanged as directeddirected; ; 
meaning, severely constrained, meaning, severely constrained, 
was a means to an immediate was a means to an immediate 
material end. “Reading,” as it material end. “Reading,” as it 
was ideally defined, consisted was ideally defined, consisted 
of a mechanical coding of the of a mechanical coding of the 
image’ (Sekula, ‘Steichen at image’ (Sekula, ‘Steichen at 
War’, in: War’, in: Photography Against Photography Against 
the Grainthe Grain, 2016, 36). De ab-, 2016, 36). De ab-
stracte dronebeelden worden stracte dronebeelden worden 
geduid – beeld en vertoog zijn geduid – beeld en vertoog zijn 
verweven. Betekenis ontstaat op verweven. Betekenis ontstaat op 
een strakke, lineaire manier: een een strakke, lineaire manier: een 
grijze vlek,grijze vlek, betekenend: betekenend: een bos,  een bos, 
betekenendbetekenend: een schuilplaats,: een schuilplaats,  
betekenendbetekenend: menselijke aanwe-: menselijke aanwe-
zigheid, zigheid, betekenendbetekenend: actie.: actie.

99
Hoewel de drones in het ge- Hoewel de drones in het ge- 
transcribeerde fragment ingezet transcribeerde fragment ingezet 
worden in een politionele worden in een politionele 
setting, is de drone afkomstig setting, is de drone afkomstig 
uit een militaire (oorspronke-uit een militaire (oorspronke-
lijk Israëlische) context. In lijk Israëlische) context. In A A 

Theory of the Drone Theory of the Drone (2015) stelt (2015) stelt 
Grégoire Chamayou dat het pa- Grégoire Chamayou dat het pa- 
radigma van oorlogsvoering radigma van oorlogsvoering 
door de drone ingrijpend wijzigde.  door de drone ingrijpend wijzigde.  
Een conflict steunt niet langer Een conflict steunt niet langer 
op het model van het duel, maar op het model van het duel, maar 
op dat van de jacht. Anders dan op dat van de jacht. Anders dan 
bij deelnemers aan een duel, bij deelnemers aan een duel, 
verschillen de strategieën van verschillen de strategieën van 
de jager en de prooi. Bovendien de jager en de prooi. Bovendien 
verandert de drone de geo-verandert de drone de geo-
grafie van de confrontatie: de grafie van de confrontatie: de 
confrontatie vindt niet plaats confrontatie vindt niet plaats 
binnen een afgebakende zone, binnen een afgebakende zone, 
maar is mobiel, want volgt de maar is mobiel, want volgt de 
prooi waarheen die ook vlucht. prooi waarheen die ook vlucht. 
Zie ookZie ook Simple as ABC Simple as ABC, het ar-, het ar-
tistieke onderzoek dat Thomas tistieke onderzoek dat Thomas 
Bellinck voert naar migratie.Bellinck voert naar migratie.

1010
De mechanische interpretatie De mechanische interpretatie 
die Sekula blootlegt vindt plaats die Sekula blootlegt vindt plaats 
binnen een militaire, tactische binnen een militaire, tactische 
context, maar verandert wan-context, maar verandert wan-
neer Steichens foto’s later ge-neer Steichens foto’s later ge-
hercontextualiseerd worden als hercontextualiseerd worden als 
museale kunstobjecten, waarbij museale kunstobjecten, waarbij 
een niet minder problematische een niet minder problematische 
esthetiserende en humanise-esthetiserende en humanise-
rende interpretatie ontstaat: ‘it rende interpretatie ontstaat: ‘it 
might be possible to have one’s might be possible to have one’s 
war and enjoy it too’ (2016, war and enjoy it too’ (2016, 
46). Ook de dronebeelden uit 46). Ook de dronebeelden uit 
De Luchtpolitie De Luchtpolitie veranderen qua veranderen qua 
statuut: van politiebeelden naar statuut: van politiebeelden naar 
televisiebeelden. De mecha-televisiebeelden. De mecha-
nische, manicheïstische code nische, manicheïstische code 
van de beelden blijft echter van de beelden blijft echter 
behouden – ze steunen ook in behouden – ze steunen ook in 
televisiecontext op een narra-televisiecontext op een narra-
tieve structuur van ‘goed-slecht’ tieve structuur van ‘goed-slecht’ 
– en wordt in zeker opzicht zelfs – en wordt in zeker opzicht zelfs 
versterkt, wanneer ze ingezet versterkt, wanneer ze ingezet 
worden als rekruteringsmiddel.worden als rekruteringsmiddel.
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1111
Door de abstracte aard van de Door de abstracte aard van de 
beelden is het moeilijk mensen beelden is het moeilijk mensen 
van objecten, maar ook mensen van objecten, maar ook mensen 
van elkaar te onderscheiden. van elkaar te onderscheiden. 
Sekula, die het heeft over Sekula, die het heeft over 
Steichens luchtfoto’s, ziet een Steichens luchtfoto’s, ziet een 
conflict tussen de schaal van conflict tussen de schaal van 
de beelden en het verlangen de beelden en het verlangen 
van de toeschouwer: er is een van de toeschouwer: er is een 
dunne grens tussen de  dunne grens tussen de  
(on)zichtbaarheid van de men-(on)zichtbaarheid van de men-
selijke figuren en hun anonimi-selijke figuren en hun anonimi-
teit. Dat zorgt er volgens Sekula teit. Dat zorgt er volgens Sekula 
voor dat er alleen een mislei-voor dat er alleen een mislei-
dend en simplistisch verhaal dend en simplistisch verhaal 
kan ontstaan: gaat het om een kan ontstaan: gaat het om een 
gevecht? Zijn de menselijke gevecht? Zijn de menselijke 
figuren vijanden? Net zoals figuren vijanden? Net zoals 
bij het bekijken van Steichens bij het bekijken van Steichens 
beelden, is de kijkervaring bij beelden, is de kijkervaring bij 
De Luchtpolitie De Luchtpolitie gebaseerd op gebaseerd op 
zowel een humane als voyeu-zowel een humane als voyeu-
ristische reflex, en dat ondanks ristische reflex, en dat ondanks 
het feit dat de beelden in grote het feit dat de beelden in grote 
mate abstract blijven: ‘Herein mate abstract blijven: ‘Herein 
lies the pathos of one sort of lies the pathos of one sort of 
estheticized reading. The image estheticized reading. The image 
consumer experiences a kind of consumer experiences a kind of 
cognitive dissonance in having cognitive dissonance in having 
been caught between the false been caught between the false 
power and the impotence of the power and the impotence of the 
pornographic spectator. On the pornographic spectator. On the 
one hand, the aerial viewpoint one hand, the aerial viewpoint 
contributes to an illusion of contributes to an illusion of 
power and knowledge; on the power and knowledge; on the 
other, little can be known and other, little can be known and 
whatever happened has happe-whatever happened has happe-
ned’ (Sekula 2016, 45). Voor de ned’ (Sekula 2016, 45). Voor de 
toeschouwer – niet alleen de toeschouwer – niet alleen de 
dronepiloot, maar ook de kijker dronepiloot, maar ook de kijker 
van van De LuchtpolitieDe Luchtpolitie – is het  – is het 
moeilijk uit te maken wie agent moeilijk uit te maken wie agent 
is en wie opgejaagde. Bovendien is en wie opgejaagde. Bovendien 
lijkt het ook onmogelijk om lijkt het ook onmogelijk om 
een onderscheid te maken een onderscheid te maken 
tussen de verdachten. Bezien tussen de verdachten. Bezien 
vanuit het perspectief van de vanuit het perspectief van de 
drone vervalt het onderscheid drone vervalt het onderscheid 
dat eerder in de aflevering van dat eerder in de aflevering van 
De Luchtpolitie De Luchtpolitie aangekondigd aangekondigd 
wordt, namelijk dat tussen de wordt, namelijk dat tussen de 
geviseerde mensensmokke-geviseerde mensensmokke-
laar en de transmigranten. Dat laar en de transmigranten. Dat 
onderscheid lijkt enkel onderscheid lijkt enkel na de na de 
interventieinterventie gemaakt te kun- gemaakt te kun-
nen worden. Bovendien wordt nen worden. Bovendien wordt 
een ander onderscheid zelfs een ander onderscheid zelfs 
niet benoemd, namelijk of het niet benoemd, namelijk of het 
überhaupt om transmigranten überhaupt om transmigranten 
gaat (en niet om bijvoorbeeld gaat (en niet om bijvoorbeeld 
vluchtelingen – het onderscheid vluchtelingen – het onderscheid 
dat een legale basis biedt om dat een legale basis biedt om 
op te treden tegen de geïllegali-op te treden tegen de geïllegali-
seerde transmigrant). seerde transmigrant). 

12 12 
Ook Chamayou benadrukt Ook Chamayou benadrukt 
het paradoxale statuut van de het paradoxale statuut van de 
drone, waarbij het onderscheid drone, waarbij het onderscheid 
tussen verdachten en niet-ver-tussen verdachten en niet-ver-
dachten vervalt, omdat het dachten vervalt, omdat het 
toestel, door zijn aanwezigheid, toestel, door zijn aanwezigheid, 
de aard van de confrontatie de aard van de confrontatie 
ingrijpend verandert. Zonder ingrijpend verandert. Zonder 
een rechtstreekse confrontatie een rechtstreekse confrontatie 
en een duidelijke tegenstelling, en een duidelijke tegenstelling, 
zoals in een klassiek duel, is zoals in een klassiek duel, is 
iedereen een verdachte: ‘It is iedereen een verdachte: ‘It is 
rather as if one were using an rather as if one were using an 
extremely powerful microscope extremely powerful microscope 
whose visualization techniques whose visualization techniques 
deactivate the phenomenon it deactivate the phenomenon it 
is supposed to be observing’ is supposed to be observing’ 
(2015, 144).(2015, 144).

13 13 
De resolutie van luchtbeelden is De resolutie van luchtbeelden is 
geen louter technisch gegeven. geen louter technisch gegeven. 
Eyal Weizman heeft het over Eyal Weizman heeft het over 
‘the geopolitics of resolution’ en ‘the geopolitics of resolution’ en 
de wijze waarop die ‘the thres-de wijze waarop die ‘the thres-
hold of visibility’ bepaalt. Het hold of visibility’ bepaalt. Het 
gaat, zeker bij satellietbeelden, gaat, zeker bij satellietbeelden, 

om een politieke en strategische  om een politieke en strategische  
beslissing, stelt hij, waarbij pu-beslissing, stelt hij, waarbij pu-
bliek toegankelijke beelden een bliek toegankelijke beelden een 
lagere resolutie hebben dan de lagere resolutie hebben dan de 
beelden die in een militaire con-beelden die in een militaire con-
text beschikbaar zijn. De lagere text beschikbaar zijn. De lagere 
resolutie van publiek toegan-resolutie van publiek toegan-
kelijke beelden maakt het bijna kelijke beelden maakt het bijna 
onmogelijk om de effecten van onmogelijk om de effecten van 
drone-aanvallen te achterhalen drone-aanvallen te achterhalen 
((ForensisForensis, 2014, 371)., 2014, 371).

14 14 
De soundtrack lijkt zo in te spe-De soundtrack lijkt zo in te spe-
len op de oorspronkelijke bete-len op de oorspronkelijke bete-
kenis van het woord ‘drone’: een kenis van het woord ‘drone’: een 
uitgesponnen, niet-variërende uitgesponnen, niet-variërende 
enkele noot, zoals die gemaakt enkele noot, zoals die gemaakt 
wordt door een insect, en meer wordt door een insect, en meer 
bepaald een dar… bepaald een dar… 

15 15 
… en haakt met het meppende … en haakt met het meppende 
ritme ook talig in op de andere ritme ook talig in op de andere 
beelden. Waar de monotone beelden. Waar de monotone 
noot het overzicht van de noot het overzicht van de 
drone, als een spiedend insect, drone, als een spiedend insect, 
versterkt, creëert het heftige versterkt, creëert het heftige 
slagwerk een associatie bij het slagwerk een associatie bij het 
grondwerk – een grondwerk – een klopklopjacht.jacht.

16 16 
Anders dan andere politiebeel-Anders dan andere politiebeel-
den, die focussen op identiteit den, die focussen op identiteit 
en identificatie, focussen de en identificatie, focussen de 
dronebeelden op dronebeelden op bewegingenbewegingen  
die afwijken van wat doorgaat die afwijken van wat doorgaat 
als normaal. ‘Images are scan-als normaal. ‘Images are scan-
ned in order to pick out, amid ned in order to pick out, amid 
masses of activity, events that masses of activity, events that 
seem pertinent to the focus on seem pertinent to the focus on 
security. These are detecta-security. These are detecta-
ble because of their anomaly ble because of their anomaly 
or irregularity. Any behavior or irregularity. Any behavior 
that diverges from the web of that diverges from the web of 
habitual activities may indicate habitual activities may indicate 
a threat’ (Chamayou 2015a threat’ (Chamayou 2015,, 42).  42). 
Het oversteken van een snelweg Het oversteken van een snelweg 
geldt als een verdachte bewe-geldt als een verdachte bewe-
ging. Tijdens de briefing wordt ging. Tijdens de briefing wordt 
gemeld dat in de voorafgaande gemeld dat in de voorafgaande 
maanden ‘900 bewegingen’ maanden ‘900 bewegingen’ 
werden vastgesteld.werden vastgesteld.

17 17 
Dit eerste interview biedt een Dit eerste interview biedt een 
narratief tegengewicht voor narratief tegengewicht voor 
de harde en abstracte actie-de harde en abstracte actie-
beelden. De dronepiloot buigt beelden. De dronepiloot buigt 
zich over de psychologie en zich over de psychologie en 
beweegredenen van de mensen beweegredenen van de mensen 
die hij filmde en verschijnt zo die hij filmde en verschijnt zo 
als empathisch en menselijk. als empathisch en menselijk. 
Chamayou duidt een ander Chamayou duidt een ander 
dominant psychologisch effect dominant psychologisch effect 
aan, waarbij drones niet zozeer aan, waarbij drones niet zozeer 
toelaten om zicht te krijgen op toelaten om zicht te krijgen op 
de psychologie van de gefilm-de psychologie van de gefilm-
den, maar de psychologie bepa-den, maar de psychologie bepa-
len: het besef van de aanwe-len: het besef van de aanwe-
zigheid van een drone leidt tot zigheid van een drone leidt tot 
een panoptische situatie waarbij een panoptische situatie waarbij 
het besef van een continue, het besef van een continue, 
potentiële zichtbaarheid leidt potentiële zichtbaarheid leidt 
tot een ‘psychic imprisonment’ tot een ‘psychic imprisonment’ 
(Chamayou 2015, 45).(Chamayou 2015, 45).

1818  
Het tegenovergestelde is Het tegenovergestelde is 
zichtbaar in een fragment net zichtbaar in een fragment net 
voorafgaand aan het begin voorafgaand aan het begin 
van de actie. De drone toont van de actie. De drone toont 
silhouetten bij ‘een veldkappel-silhouetten bij ‘een veldkappel-
leke’: ‘transmigranten’ knielen leke’: ‘transmigranten’ knielen 
er om te bidden voor een er om te bidden voor een 
goede reis, becommentariëren goede reis, becommentariëren 
de verzamelde agenten de de verzamelde agenten de 
beelden glimlachend (beelden glimlachend (beteke-beteke-
nend:nend:  herkenning, goedkeuring, herkenning, goedkeuring, 
meewarigheidmeewarigheid). Chamayou duidt ). Chamayou duidt 
het zicht dat een drone biedt als het zicht dat een drone biedt als 
het alziende ‘eye of God’ (2015, het alziende ‘eye of God’ (2015, 
337). De veldkapel functioneert 337). De veldkapel functioneert 
vanaf dan als oriëntatiepunt vanaf dan als oriëntatiepunt 
voor de dronepiloten.voor de dronepiloten.

1919  
Chamayou spreekt over een Chamayou spreekt over een 
effect van ‘moral buffering’ effect van ‘moral buffering’ 
bij dronepiloten: door de lage bij dronepiloten: door de lage 
resolutie van de beelden en de resolutie van de beelden en de 
hoge mate van abstractie, de hoge mate van abstractie, de 
gefilterde aard van de per-gefilterde aard van de per-
ceptie, en de asymmetrie met ceptie, en de asymmetrie met 
betrekking tot wie wat kan zien, betrekking tot wie wat kan zien, 
ontstaat een morele afstand tot ontstaat een morele afstand tot 
wat waargenomen wordt (2015, wat waargenomen wordt (2015, 
119).119).

2020  
Tweede interview dat een Tweede interview dat een 
rustmoment en narratief tegen-rustmoment en narratief tegen-
gewicht biedt. De paradoxale gewicht biedt. De paradoxale 
uitspraak laat zich op vele ver-uitspraak laat zich op vele ver-
schillende manieren lezen. schillende manieren lezen. 

21 21 
Het statuut van de uitspraak Het statuut van de uitspraak 
verandert, afhankelijk van verandert, afhankelijk van 
de context. De politie wil de context. De politie wil 
geen ongeval zien. Binnen de geen ongeval zien. Binnen de 
context van het tv-programma context van het tv-programma 
De Luchtpolitie De Luchtpolitie is veeleer het is veeleer het 
omgekeerde waar: het fragment omgekeerde waar: het fragment 
steunt op cliffhangers, in de steunt op cliffhangers, in de 
vorm van mogelijke ongeval-vorm van mogelijke ongeval-
len waarnaar vooruitgewezen len waarnaar vooruitgewezen 
wordt en die de opbouw van het wordt en die de opbouw van het 
fragment bepalen. Een ongeval fragment bepalen. Een ongeval 
vindt niet plaats en wordt dus vindt niet plaats en wordt dus 
niet getoond, maar is narratief niet getoond, maar is narratief 
gesproken steeds impliciet aan-gesproken steeds impliciet aan-
wezig. De rol van de dronepiloot wezig. De rol van de dronepiloot 
is in dat opzicht ambigu. Anders is in dat opzicht ambigu. Anders 
dan de beelden gemaakt door dan de beelden gemaakt door 
de televisieploeg die de actie de televisieploeg die de actie 
op de grond volgt (de schouder-op de grond volgt (de schouder-
camera’s), zijn de dronebeelden camera’s), zijn de dronebeelden 
die te zien zijn in die te zien zijn in De Luchtpolitie De Luchtpolitie 
identiek aan de beelden die ge-identiek aan de beelden die ge-
maakt zijn en gebruikt werden maakt zijn en gebruikt werden 
door de politie tijdens de actie. door de politie tijdens de actie. 
De dronepiloot is, met andere De dronepiloot is, met andere 
woorden, op het moment dat hij woorden, op het moment dat hij 
als agent beelden maakt, ook als agent beelden maakt, ook 
beelden aan het maken voor beelden aan het maken voor 
een televisieprogramma.een televisieprogramma.

22 22 
De LuchtpolitieDe Luchtpolitie, gemaakt door , gemaakt door 
het productiehuis dat ookhet productiehuis dat ook  
Helden van hierHelden van hier maakte, maakte,  baadt baadt 
in heroïek, met stoere muziek, in heroïek, met stoere muziek, 
ruige beelden en flitsende ruige beelden en flitsende 
montages die aan actiefilms montages die aan actiefilms 
doen denken. De heroïek doen denken. De heroïek 
van de dronepiloot wordt, in van de dronepiloot wordt, in 
militaire context, echter vaak militaire context, echter vaak 
gecontesteerd. De dronepiloten gecontesteerd. De dronepiloten 
lopen zelf geen fysiek gevaar, lopen zelf geen fysiek gevaar, 
in tegenstelling tot troepen op in tegenstelling tot troepen op 
de grond. De mentale weerslag de grond. De mentale weerslag 
van hun acties maakt heroïek van hun acties maakt heroïek 
echter terug mogelijk: ‘Although echter terug mogelijk: ‘Although 
they do not risk their bodies they do not risk their bodies 
in those operations, they do in those operations, they do 
risk their mental health. […] By risk their mental health. […] By 
shifting what is sacrificed from shifting what is sacrificed from 
the physical plane to the mental, the physical plane to the mental, 
such a redefinition would make such a redefinition would make 
it possible to restore to drone it possible to restore to drone 
operators their lost share of her-operators their lost share of her-
oism’ (Chamayou 2015, 103).oism’ (Chamayou 2015, 103).

2323  
Deze bewerking van het beeld Deze bewerking van het beeld 
markeert een abstracte beweging.  markeert een abstracte beweging.  
Het lijkt echter niet de politie Het lijkt echter niet de politie 
die dit beeld bewerkte, maar de die dit beeld bewerkte, maar de 
televisieploeg in postproductie. televisieploeg in postproductie. 
Voor de wijze waarop de politie Voor de wijze waarop de politie 
door de eeuwen heen fotografie door de eeuwen heen fotografie 
inschakelde om verdachten en inschakelde om verdachten en 
criminelen te identificeren, zie criminelen te identificeren, zie 
bijvoorbeeld Allan Sekula’s ‘The bijvoorbeeld Allan Sekula’s ‘The 
Body and the Archive’ (1986) Body and the Archive’ (1986) 
en John Taggs en John Taggs The Burden of The Burden of 
Representation Representation (1988).(1988).

24 24 
Het gebruik van drones kan Het gebruik van drones kan 
geduid worden als een element geduid worden als een element 
van wat Eyal Weizman ‘the poli-van wat Eyal Weizman ‘the poli-
tics of verticality’ noemt, waarbij tics of verticality’ noemt, waarbij 
een staat (Israël geldt als het een staat (Israël geldt als het 
uitgelezen voorbeeld) haar con-uitgelezen voorbeeld) haar con-
trole niet uitoefent op de grond, trole niet uitoefent op de grond, 
maar in de lucht. Georges Didi-maar in de lucht. Georges Didi-
Huberman benoemt diezelfde Huberman benoemt diezelfde 
verticaliteit als de stereotiepe verticaliteit als de stereotiepe 
wijze waarop vluchtelingen in wijze waarop vluchtelingen in 
beeld worden gebracht, zowel in beeld worden gebracht, zowel in 
populaire media als in zoge-populaire media als in zoge-
naamd kritische films als die van naamd kritische films als die van 
Ai Weiwei (Didi-Huberman, ‘From Ai Weiwei (Didi-Huberman, ‘From 
a high vantage point’, 2018).a high vantage point’, 2018).

25 25 
De drones leggen niet enkel de De drones leggen niet enkel de 
bewegingen vast op beeld, maar bewegingen vast op beeld, maar 
sturen sturen die bewegingen ook. die bewegingen ook. 
Voorafgaand aan dit fragment Voorafgaand aan dit fragment 
stelt een geïnterviewde dronepi-stelt een geïnterviewde dronepi-
loot: ‘De transmigranten kennen loot: ‘De transmigranten kennen 
de drone zeker als middel. We de drone zeker als middel. We 
zien dat tijdens acties. Je ziet zien dat tijdens acties. Je ziet 
aan de reactie van mensen dat aan de reactie van mensen dat 
ze direct weten wat dat is, hoe ze direct weten wat dat is, hoe 
laat het is en wat ze moeten laat het is en wat ze moeten 
doen om weg te geraken.’ De doen om weg te geraken.’ De 
dronebeelden kunnen, in Harun dronebeelden kunnen, in Harun 
Farocki’s woorden, gezien wor-Farocki’s woorden, gezien wor-
den als ‘operative images’ (die den als ‘operative images’ (die 
bij Sekula ‘instrumental images’ bij Sekula ‘instrumental images’ 
heten), beelden die geen object heten), beelden die geen object 
representeren, maar die deel representeren, maar die deel 
zijn van een operatie. ‘Here, zijn van een operatie. ‘Here, 
vision is a vision is a sightingsighting: it serves : it serves 
not to represent objects but to not to represent objects but to 
act upon them, to target them’ act upon them, to target them’ 
(Chamayou 2015, 114). Later in (Chamayou 2015, 114). Later in 
de aflevering zenden de drones de aflevering zenden de drones 
laserstralen uit. Die hebben, laserstralen uit. Die hebben, 
volgens de piloten, een recht-volgens de piloten, een recht-
streeks effect: politiehonden streeks effect: politiehonden 
volgen de laserstraal instinctief, volgen de laserstraal instinctief, 
zoals een kat een laserstraal zoals een kat een laserstraal 
volgt in een huiskamer. De volgt in een huiskamer. De 
causaliteit is troebel, en hint causaliteit is troebel, en hint 
op de op de regisserende rol regisserende rol van de van de 
drone: worden de vluchtende drone: worden de vluchtende 
mensen in beeld gevat omdat ze mensen in beeld gevat omdat ze 
vluchten, of vluchten ze omdat vluchten, of vluchten ze omdat 
ze gevat worden in beeld?ze gevat worden in beeld?

26 26 
De actie wordt afgeblazen De actie wordt afgeblazen 
wanneer de batterijen van wanneer de batterijen van 
de afstandsbediening van de de afstandsbediening van de 
drones leeg zijn. Eindbeelden: drones leeg zijn. Eindbeelden: 
twee agenten wandelen uit het twee agenten wandelen uit het 
struikgewas en beklagen zich struikgewas en beklagen zich 
over de menselijke uitwerpselen over de menselijke uitwerpselen 
waarin ze trappen. waarin ze trappen. 
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