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tekst vraagt om zorgvuldige lezing. 

 

  

                                                           
1 In alfabetische volgorde: Karlijn Baalman, Miriam Barendse, Stan Duijf, Naomi 

Hoekstra, Liesbeth Huyzer, Rob van Kan, Jan Nap (coördinatie), Frank Paauw, Carlijn 
Plancken, Joren Polhuijs, Erik van de Sandt, Jeroen van Vugt en Leo Wallage. 
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Synopsis 

De huidige samenleving vraagt veel van de politie. De 

veiligheidsvraagstukken zijn ingewikkeld, de politiek is veeleisend en 

het publiek is mondig en divers. De Nationale politie is één 

organisatie, maar niet per se één identiteit. Het is een huis met vele 

kamers. Zij zoekt – zoals veel organisaties – naar haar positie in een 

sterk veranderende wereld. Neem alleen al de digitalisering met 

haar venijnige kanten. Er is het risico dat de politie louter 

meebeweegt met de ontwikkelingen in criminaliteit, veiligheid en 

samenleving. Zij wordt dan zelf onderdeel van de turbulentie. Bij 

voorkeur opereert ze vanuit een zelfbewuste positie die rust en 

gezag uitstraalt. Dat kan alleen op basis van een gemeenschappelijk 

gedeelde en door burgers ervaren identiteit. In het kort ziet deze er 

als volgt uit. De politie geeft samen met andere partijen vorm aan de 

morele ruimte van de samenleving en heeft een gezagspositie in de 

normering daarvan. Het is de bron van haar bestaansrecht en de 

uiterste consequentie van haar handelen. Deze kernfunctie is 

richtinggevend voor actuele keuzes qua inzet, houding en werkwijze. 

Een essay over de immanente betekenis van de politieorganisatie in 

een complexe context. 
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I De kernfunctie van de politie 

1. Wat de kwestie eigenlijk is 

De politie is een wereldwijd fenomeen. Toch is zij in de huidige vorm 

nog maar zo’n twee eeuwen oud. Als organisatie is de politie 

ontstaan in relatie met de natiestaat: een begrensd geografisch 

gebied met eigen wetgeving. Die gaat onder andere over 

geweldsgebruik; de politie kreeg het binnenlandse monopolie 

daarop. De functie van de politie is ouder en ook breder.2 De 

nachtwacht die Rembrandt schilderde is een voorbeeld van een 

politiefunctie van lang geleden. Ook in deze tijd zijn er politie-

achtige functies – denk aan de FIOD, gemeentelijke handhavers 

(Boa’s) of particuliere beveiligers. Maar als organisatie is de politie 

uniek, met haar uniformen en bewapening – het bestaan ervan is zo 

ingeburgerd dat ze niet meer weg te denken is. Zij spreekt tot de 

verbeelding. Veel mensen wilden als kind ‘politie worden’. Het zijn 

er in Nederland gelukkig velen die die wens weten te realiseren.3  

In Nederland is het vertrouwen in de politie hoog (70% van de 

bevolking geeft aan veel vertrouwen te hebben).4 Volgens de 

vooraanstaande criminoloog Jan van Dijk heeft Nederland zelfs een 

van de best presterende korpsen ter wereld.5 Toch is de 

politieorganisatie voor de samenleving geen rustig bezit, net zomin 

als het vertrouwen in haar gegarandeerd is. Dat is internationaal het 

geval (‘defund the police’), maar ook in Nederland is er kritiek op 

vooringenomenheid en ineffectiviteit. Bovendien zijn er incidenten 

van corruptie en onbetrouwbaarheid. De behoefte aan een 

beschouwing over de positie en identiteit van de politie komt vooral 

voort uit de veranderde omstandigheden van het politiebedrijf. Dat 

vraagt om nieuwe keuzes en om een hernieuwd begrip van zijn 

legitimiteit. Dit essay is onderdeel van een proces van reflectie op de 

rol van de politie in de 21ste eeuw. 

Dat de wereld sterk in verandering is, klinkt als een cliché. Maar 

clichés zijn er nooit voor niets. Hoogleraar transitiemanagement Jan 

Rotmans (2014) spreekt zelfs van een ‘verandering van tijdperk’ (in 

plaats van een tijdperk van veranderingen). Nu zullen de generaties 

voor ons dat ook wel hebben gevonden, maar er is toch veel voor te 

zeggen om de huidige situatie zo te bekijken. Vooral de 

consequenties van de digitalisering zijn groot. Deze heeft het 

maatschappelijk speelveld totaal veranderd. We zien daarenboven 

                                                           
2 De Engelsen spreken van policing, als het om de politiefunctie gaat. 
3 De huidige politieorganisatie kent circa 62.000 medewerkers op basis van 55.000 

fte –circa 40.000 personen zijn executief politieagent. 
4 Voor de Tweede kamer is dat bijvoorbeeld 36%, voor de pers 30%, voor banken en 
bedrijven 40%. 
5 Hij zette daarvoor onder andere de gegevens van de International Victim Survey, 
de Gallup’s Law and Order Index 2015 en de World International Security and Police 
Index 2016 op een rij - alleen beschikbaar als power point presentatie. 
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internationale onrust, migratiebewegingen en sociale versplintering. 

De snelle en onvoorspelbare veranderingen maken dat veel 

organisaties nadenken over hun positie – voor zichzelf en in relatie 

tot hun omgeving. Het gaat om hun identiteit, hun bestaansrecht: 

‘waar zijn we eigenlijk van?’ En waarvan dus niet? Simpele vragen, 

maar niet eenvoudig te beantwoorden. 

De maatschappelijke onrust van vandaag, aangewakkerd door de 

coronacrisis, maakt de vraag naar positie en identiteit van de politie 

nog urgenter. Juist van de politie verlangt men duidelijkheid. Men 

wil dat zij handelt – doelgericht optreden is immers haar kracht. 

Simplistische beelden voeren daarbij vaak de boventoon: boeven 

vangen; orde handhaven. Maar politiewerk is zoveel meer dan dat. 

Bovendien zijn de veiligheidsvraagstukken van deze tijd vaak net zo 

complex als de samenleving zelf. Digitale criminaliteit is bijvoorbeeld 

een van de nieuwe vraagstukken, met grote consequenties voor de 

politie. Zij doet zich voor in een virtuele werkelijkheid die relatief 

ongeregeld is. Daarin zijn nationale grenzen min of meer 

betekenisloos. Wat betekent dit voor de rol van de politie? Ik kom er 

in paragraaf 6 uitgebreid over te spreken. 

Dit essay heeft tot doel de identiteit van de politieorganisatie 

diepgaand te doordenken – op basis van wetenschappelijke 

literatuur en ervaringskennis. Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van 

de inzichten (soms op papier) van de leden van de klankbordgroep. 

Het gaat om een positiebepaling in zowel inhoudelijke als 

organisatorische zin. Die bepaalt de aard en organisatie 

(prioritering!) van de werkzaamheden - van hoog tot laag. 

Uiteindelijk doortrekt de vraag ‘waar zijn we van?’ de gehele 

organisatie van de politie. Kort gezegd: een complexe 

maatschappelijke context, met nieuwe veiligheidsvraagstukken, 

vraagt om een herijking van de identiteit van de politie, ook ten 

opzichte van andere partijen. Dit essay heeft de waarheid niet in 

pacht, maar beoogt wel bij te dragen aan een politie die er blijvend 

toe doet – what matters in policing!?6 Wat is de kernfunctie van de 

politie en wat valt daaruit af te leiden voor de huidige situatie? 

  

                                                           
6 Zie het gelijknamige boek van Auke van Dijk, Frank Hogewoning en Maurice Punch 
uit 2015. Het won de publicatieprijs van de Stichting Maatschappij en Veiligheid.  
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2. Hoe je positie en identiteit kunt bepalen 

De politie heeft een traditie van strategische positiebepaling - denk 

aan de nota’s Politie in verandering van 1975 en Politie in 

ontwikkeling van 2005. Ook in het kader van de Nationale Politie zijn 

over dit onderwerp diverse nota’s geproduceerd. Onlangs verscheen 

een conceptversie van een nieuwe visienota Politie in beweging. Dat 

alle drie de titels eindigen op -ing is niet toevallig: de politie is nooit 

af. Er dienen zich steeds weer nieuwe omstandigheden aan. Er 

wordt heel wat gefilosofeerd over de positie en identiteit van de 

politie.7 Daar zijn ook goede redenen voor: het gaat om de veiligheid 

van burgers, om het geweldsmonopolie, om de legitimiteit van de 

overheid en om geld, heel veel geld. De politie doet er maar beter 

aan zich vaak en diepgaand te bezinnen op haar functie, wil ze haar 

gerespecteerde positie behouden.  

Ook internationaal zijn positie en identiteit onderwerp van debat. In 

het oog springt een lopend strategisch programma van The Police 

Foundation in Londen. Het zoekt de missie van de politie voor de 

21ste eeuw. Oxford-criminoloog Ian Loader schreef een 

achtergrondessay over de methoden om tot een ‘missie’ van de 

politie te komen. Hij onderscheidt vier werkwijzen. Om te beginnen 

kun je proberen de missie historisch af te leiden. Dan gaat het 

bijvoorbeeld over de principes van Sir Robert Peele uit 1829 – hij 

was de founding father van de London Metropolitan Police Force. 

Peele benadrukt vooral het belang van een goede relatie met 

burgers. Dat principe is onverkort relevant, maar behoeft 

actualisering en schiet tekort om de breedheid van missie en functie 

van de politie te vatten.  

Je kunt ook empirisch analyseren wat de politie dagdagelijks8 doet. 

Er zijn hele lijsten aangelegd van werkzaamheden van 

politieagenten.9 Die worden vaak gebruikt om tot prioritering te 

komen, maar dat blijkt uiteindelijk een onmogelijke opgave te zijn. 

Want op grond waarvan ga je dan beslissen? Er moet een criterium 

zijn dat boven de praktijk uitstijgt. De meest gebruikte methode om 

tot een missie te komen is volgens Loader normatief: wat zou de 

politie behoren te zijn en wat zou ze moeten doen? Het nadeel van 

deze methode is dat het dan al gauw politiek wordt en het 

simplisme de overhand neemt (‘boeven vangen’). Zeker in 

                                                           
7 Wat hierbij opvalt is dat het wetenschappelijke programma rond de politie klein is 
(bijvoorbeeld in vergelijking de gezondheidszorg en ook met andere landen). 
Onlangs werd wel zonder veel ruchtbaarheid een meerjarig onderzoeksprogramma 
voor onderzoek naar de ‘effectiviteit van de politie’ vergund aan het Nederlands 
Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving. 
8 Dagdagelijks is een favoriete term van politieagenten – het benadrukt het 
actiegericht karakter van hun werk, hier en nu. 
9 Vanuit de Vu telden we maar liefst 101 verschillende taken van de wijkagent (Van 
Steden e.a., 2014). 
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verkiezingstijd zijn ronduit gênante slogans te horen, waar de politie 

alleen maar last van heeft (‘meer toezicht, minder tuig’).  

Ian Loader onderscheidt ten slotte een interpretatieve methode, 

waarbij je probeert te begrijpen wat de politiefunctie in wezen 

inhoudt. Hoewel je dit nooit helemaal los kunt doen van de andere 

methoden, biedt het wel de mogelijkheid dichter bij de kernfunctie 

van de politie te komen. Ik hanteer in dit essay deze vierde 

methode. Loader vertrekt zelf vanuit het inzicht dat iedereen recht 

heeft op veiligheid. Iedere burger is gelijk voor de wet en dient als 

zodanig ook te worden beschermd door de wet. Daarbij speelt de 

politie een centrale rol. Dan gaat het dus over de verhouding tussen 

de politie als organisatie, de behoefte aan veiligheid en de 

democratische inbedding daarvan. Veiligheid is volgens Loader een 

‘public good’, zelfs een ‘existentiële’ aangelegenheid: het gaat om 

het recht er te mogen zijn.  

Loader redeneert dan door naar een rol van de politie die smal is en 

diep, in plaats van breed en oppervlakkig. De politie moet naar zijn 

idee niet alles willen doen en niet ‘te preventief’ willen zijn. Zij moet 

prioriteit leggen bij het adequaat reageren als ze gevraagd wordt. 

Een universele, eerlijke en effectieve response op een roep om 

aandacht en hulp van de politie is de lakmoesproef voor goed 

politiewerk. Loader wijst daarbij nadrukkelijk op het ‘provisorische 

karakter’ van deze reactie. De politie handelt bij problemen waarvan 

de oorzaak meestal haar mogelijkheden te boven gaat. Hij spreekt in 

dat verband van ‘the tragic quality of policing’.10 De politie past met 

andere woorden een zekere terughoudendheid in haar ambities de 

samenleving vorm te geven.11 Het is een belangrijk inzicht waar ik 

later op zal terugkomen. Maar bedoel ik eigenlijk met het begrip 

kernfunctie?  

  

                                                           
10 Conform het beroemde ‘tragic quality of punishment’ van David Garland (1996): 
straffen helpt niet, maar we kunnen niet zonder. 
11 Dit sluit aan bij de opvatting van burgers in de focusgroepen die de Police 

Foundation organiseerde: ‘when it came to deciding what the police specifically 

should do, they felt compelled to limit this to what was ‘crime-related’ or ‘just the 

immediate crisis’.
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3. Redeneren vanuit de kernfunctie 

Het mag duidelijk zijn: dit essay past bescheidenheid – er is al zoveel 

gezegd en geschreven. Het heeft vooral tot doel om bij te dragen 

aan de gedachtenvorming binnen de politieorganisatie; het moet de 

verbeelding prikkelen. Het kan misschien een rol gaan spelen in het 

politieonderwijs en misschien zelfs bijdragen aan een nieuwe, meer 

formele positiebepaling. Bescheiden dus, maar wel met ambitie 

gaan we op zoek naar de kernfunctie van de politieorganisatie. In de 

Nederlandse traditie van soul searching bij de politie zien we een 

mix van Ian Loaders methoden. Over het algemeen komt eerst de 

maatschappelijke analyse en een overzicht van veiligheidsopgaven, 

en dan volgt van daaruit een ‘missie’. Dit essay draait de volgorde 

om. Ik stel eerst de interpretatieve vraag naar ‘de kernfunctie’ van 

het politiewerk. Waar stuit je op als je alles afpelt? En relateer deze 

in deel II aan de uitdagingen van deze tijd.  

Het woord ‘kernfunctie’ is dus van belang - die bestaat onafhankelijk 

van de maatschappelijke context.12 Zij ligt als ‘immanente betekenis’ 

in de praktijk van het werk besloten. Zoals het schaakspel zijn eigen 

logica kent, ongeacht de setting, de spelers en het spelverloop. Het 

is die immanente betekenis waar spelers het voor doen, het geeft 

hun richting. Het idee om te kijken naar de kernfunctie van 

praktijken komt van de filosoof Alisdair MacIntyre (1983), die zich 

daarvoor beroept op Aristoteles. De wijze waarop praktijken werken 

onthullen hun kernfunctie. Dat wil zeggen, zij laten zich leiden door 

de actuele omstandigheden, maar doet dat vanuit een gegeven 

bestaansrecht. Een actuele variant van dat idee heb ik uitgewerkt in 

De improvisatiemaatschappij (2011). De huidige 

netwerkmaatschappij (‘complex zonder richting’) veronderstelt een 

nieuwe manier van ordening en organisatie. Deze is – zo luidt mijn 

conclusie – het resultaat van de permanente afstemming op 

anderen en de omgeving. Maar dan wel vanuit duidelijke rollen.  

Improvisatie werkt alleen als sprake is van zowel structuur als 

spontaniteit, van organisatie en vrije ruimte, van regulering en 

intuïtie. Het samenspel vraagt dus juist in zijn onvoorspelbaarheid 

om duidelijke identiteiten: de pianist moet niet op de trompet willen 

toeteren. Vanuit die ‘kernfuncties’ wordt in de samenwerking 

muziek gemaakt. Een improvisatiemaatschappij kent een 

institutionele structuur met duidelijke identiteiten. Maar zij vraagt 

tegelijk om wendbaarheid, samenwerking, veerkracht, vertrouwen 

in elkaar, kunnen omgaan met onvoorspelbaarheid, licht adaptief 

leiderschap – dan gaat het goed. Het zijn de termen uit de wereld 

van training en coaching, maar het belang van structuur en identiteit 

                                                           
12 Het gaat hierbij dus niet om de kerntaken (dat betreft de concrete 
werkzaamheden); het gaat ook niet om de politiefunctie, die ook andere 
organisaties kunnen worden vervuld. Het gaat om de kernfunctie van de 
politie-organisatie: wat is ons bestaansrecht?  
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wordt daar vaak vergeten. Juist in onvoorspelbare situatie moet je 

weten waar je voor staat. Wendbaarheid vraagt paradoxalerwijze 

om houvast. 

In een improvisatiemaatschappij komt het erop aan de kernfunctie 

helder te hebben om van daaruit vernieuwend met andere partijen 

te kunnen werken – dat is hier de redenering. Maar wat is die 

kernfunctie? Ik geef een voorbeeld van een ander domein: het 

onderwijs – dat gaat in zijn kern om overdracht van kennis, waarden 

en normen van de ene persoon op de andere, van de oudere 

generatie op de volgende – ook al is de context totaal veranderd.13 

Ander voorbeeld, zorg: uiteindelijk gaat dat om hulp bij lijden. Of 

neem sociale huisvesting: betaalbaar wonen in een leefbare 

omgeving. Natuurlijk valt er te twisten over hoe en wat en wanneer, 

maar in de kern niet over het waarom. Daar zijn we het over eens, 

of zouden dat moeten zijn. Meestal praten we er niet over, omdat 

we het wel zo’n beetje aanvoelen; bij de politie heet dat gevoel 

‘blauw’; maar dat is nog geen kernfunctie.14 

Als er een gezamenlijk beeld is van de kernfunctie, dan kan de 

politie voorkomen dat ze met alle winden mee gaat waaien. Ze moet 

weten waar ze voor staat om te kunnen afstemmen op andere 

spelers in de samenleving. In de rijstebrijberg aan papers, 

strategienotities, visiestukken en rapporten over de politie klinkt 

een zekere modegevoeligheid door. Zo lezen we bijvoorbeeld over 

gebiedsgerichte, informatiegestuurde, probleemgestuurde en 

ontwikkelingsgerichte politie – respectievelijk GGP, IGP, PGP en 

OGP. Dat kan niet allemaal tegelijk en toch zijn ze alle vier relevant 

als je de kern van het politiebedrijf wilt begrijpen. Zoals het 

schaakspel erom vraagt zo goed mogelijk gespeeld te worden, zo is 

de politie gericht op ‘goed politiewerk’ (Nap, 2018). In de volgende 

paragraaf waag ik me aan de bepaling van de kern daarvan.  

                                                           
13 De leerling kan immers overal kennis opdoen en de didactiek voegt zich 
daarnaar: meer begeleiding dan lesgeven. 
14 Ook al omdat veel politiemedewerkers niet ‘blauw’ zijn. 
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4. In het morele gezag schuilt de kern 

We constateren dat sprake is van een complexe samenleving, 

waarin grote veranderingen gaande zijn, die nog bij lange na niet zijn 

uitgekristalliseerd – als dat al ooit het geval zal zijn. Een voorbeeld is 

de digitale wereld, waarvan de gedragsnormen en 

handhavingsvormen nog volop in ontwikkeling zijn. Ik zal er later 

uitgebreid aandacht aan besteden. Een complexe 

netwerksamenleving, met nieuwe veiligheidsvraagstukken vraagt 

om flexibiliteit vanuit een helder gedefinieerde kernfunctie. Daar 

komt-ie: de kernfunctie van politie schuilt in de door haar 

afdwingbare norm. De politie functioneert immers rond ‘de norm’, 

dat is de pit in de organisatie van de politie. ‘De norm’, begrepen als 

het geheel van waarden- en normen zoals vastgelegd in wet- en 

regelgeving en zoals dat doorklinkt in regulering en 

omgangsvormen. De politie heeft moreel gezag.15  

Dat is meer dan het geweldsmonopolie, maar het is er wel van 

afgeleid. Ik formuleer het iets preciezer: de politie opereert met 

afdwingbaar gezag in de morele ruimte van de samenleving – dat 

behoeft toelichting. De term ‘morele ruimte’ wordt gebruikt door de 

socioloog Pjotr Sztompka (2002). Het verwijst naar het geheel van 

intuïties over goed en kwaad. De morele ruimte is ingericht met en 

door mensen, organisaties en instituties. Zij is gereguleerd, maar 

krijgt vorm in de ontelbare interacties tussen mensen, natuur, 

objecten en organisaties. Daarbinnen spelen persoonlijke 

voorkeuren een rol, maar deze zijn niet onbeperkt en onbegrensd. 

Ons sociale verkeer in de morele ruimte is niet vrijblijvend: daar 

vindt onze zelfbepaling plaats, als individu, als organisatie en 

uiteindelijk als samenleving. Daarin geven we betekenis aan onszelf 

en aan elkaar. 

Kenmerkend voor de politie is dat zij haar gezag in deze morele 

ruimte kan afdwingen omdat zij geweld mag gebruiken. Zij doet het 

liever niet, maar als het moet, mag de politie arresteren, slaan en 

schieten (en pepperspray gebruiken). Dat mag geen enkele andere 

organisatie (alleen het leger is bevoegd om geweld te gebruiken ter 

bescherming van de nationale soevereiniteit). Dit 

geweldsmonopolie geeft de politie een unieke positie ten opzichte 

van andere partijen. Dat bepaalt het specifieke karakter van haar 

functioneren als morele praktijk (zie hierover ook Nap, 2007 en 

2018). Er zijn allerlei publieke en private organisaties die vormgeven 

aan de morele ruimte, maar alleen de politie kan met gezag 

optreden. De schrijver Willem Frederik Hermans zei ooit dat één 

pastoor die hel en verdoemenis preekt meer effect sorteert dan 

                                                           
15 De geformuleerde kernfunctie sluit aan bij klassieke noties van 
politiewetenschapper Bittner (1970). 
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honderd politieagenten. Dat zou zo kunnen zijn, maar de pastoor 

kan zijn aanwijzingen fysiek niet afdwingen.16  

De politie geeft met andere partijen vorm aan de morele ruimte en 

kan daarin de grenzen bewaken.17 Zo handhaaft ze de openbare 

orde en opereert ze in de strafrechtspleging. Ze kan jongeren streng 

toespreken, ze kan een auto volgen, ze kan een drugslab oprollen, 

een boete uitschrijven, telefoons tappen, dark websites hacken, een 

demonstratie beëindigen, handboeien aanleggen, opsporen en 

aanhouden. Ook de recherchefunctie is gebaseerd op de 

mogelijkheid om met gezag op te treden en boeven te vangen. 

Hetzelfde geldt voor de noodhulp, die een enorm deel van de 

capaciteit opslokt. De politie kan deze hulp verlenen omdat zij is 

ingericht op beslissend handelen in alle mogelijke situaties. Dat 

speelt zelfs als een agent een troostende arm om een schouder legt. 

De politie heeft moreel gezag, vertegenwoordigt moreel gezag en 

oefent moreel gezag uit, omdat ze uiteindelijk ‘de norm’ fysiek kan 

afdwingen. 

Een waarschuwend woord is hier op zijn plaats. Het begrip moraal 

wekt wantrouwen. Er wordt al gauw gedacht aan stichtelijke preken, 

Gutmenschen en hypocriet gedoe. Of men is beducht voor personen 

die hun eigen moraliteit verheven achten boven die van anderen, 

zeker als die afdwingbaar is - een risico waar Paul Frissen in diverse 

publicaties op wijst (o.a. Frissen, 2016). Vandaar het belang van de 

verankering van het morele gezag van de politie in de rechtsstaat, 

waarover de volgende paragraaf gaat. Bovendien moet haar gezag 

door de samenleving geaccepteerd worden. De politie beweegt zich 

tussen wet en volk, tussen de rechtsstaat en haar burgers, tussen de 

overheid en de gemeenschap.18 Vandaar het begrip ‘morele ruimte’ 

waarin de samenleving resoneert en de kakafonie van de 

improvisatiemaatschappij enige harmonie moet krijgen (Boutellier, 

2019b), met behulp van de politie. Maar zonder de inbedding in de 

rechtsstaat gaat dat niet. 

  

                                                           
16 Zoals bleek toen in de jaren zeventig de kerken leegliepen. 
17 Daarbij hanteert de politie als kernwaarden: integer, betrouwbaar, moedig en 

verbindend. 
18 Een inzicht dat in de klankbord keer op keer werd verwoord. 
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5. Verankering in de rechtsstaat 

In het gezaghebbende beheer van de morele ruimte speelt de politie 

een doorslaggevende rol. Dit morele gezag van politie is in 

Nederland verankerd in de rechtsstaat, of beter: de liberale 

democratische rechtsstaat: liberaal betekent dat iedere burger 

gelijkwaardig is; democratisch dat niemand boven de wet staat en 

iedereen uiteindelijk meebeslist over wie bestuurt en hoe er wordt 

bestuurd; rechtsstaat wil zeggen dat er checks and balances zijn 

ingebouwd, waardoor geen meerderheidsdictatuur kan ontstaan, 

zoals de grondwet en de scheiding der machten. Zo een rechtsstaat 

verzekert individuele rechten en vrijheden, een onafhankelijke 

journalistiek en vrije wetenschap. Er heerst de rule of law, en de 

daarvan afgeleide rechtsorde. De politie speelt daar een cruciale rol 

in.19  

Welke vorm de liberale democratische rechtsstaat aanneemt is geen 

uitgemaakte zaak – er bestaan internationaal vele varianten. Hij 

functioneert als fundament voor de rechtsorde en levert het casco 

voor de morele ruimte. Maar hij is nog wel meer dan dat. ‘Een 

democratische rechtstaat dient technisch in orde te zijn, maar ook 

humaan, moreel, intellectueel en cultureel. Mensen moeten … 

horen en ook zien dat het zin heeft je behoorlijk te gedragen, 

anderen te helpen, het algemeen belang boven dat van jezelf te 

stellen’, betoogde Vaclav Havel in 1991.20 Het begrip morele ruimte 

sluit aan bij die brede betekenis van de rechtsstaat. Het gaat voor de 

politie om meer dan toepassing van de wet, maar het is minder dan 

de vormgeving van de samenleving.  

Neem het werk van de wijkagent die contacten onderhoudt in zijn of 

haar buurt, deelneemt aan overleggen met zorgpartners en 

huismeesters. Zij spreekt jongeren vriendelijk aan en soms streng 

toe. Hij opereert met gezag in de morele ruimte van de buurt en 

zorgt voor de begrenzing daarvan als dat nodig is. Hij en zij kunnen 

dit doen omdat ze eventueel fysiek kunnen optreden. Die 

mogelijkheid gebruiken ze liever niet. Ze opereren in de 

slagschaduw van hun geweldsmonopolie; zij zullen dat alleen in 

uiterste nood inzetten. Ze zijn gericht op het leefbaar houden van de 

wijk, maar kunnen de problemen niet oplossen. Ze kunnen optreden 

tegen drugspanden of bij huiselijk geweld, maar staan relatief 

machteloos tegenover de ongelijkheid, armoede en 

schuldenproblematiek die er vaak aan ten grondslag liggen.  

                                                           
19 Sinds de visienota Politie in ontwikkeling (Raad van hoofdcommissarissen, 2005) 

luidt de missie van de politie ‘Waakzaam en dienstbaar staan wij voor de waarden 

van de rechtsstaat.’ 
20 De schrijver Havel was in de jaren zeventig en tachtig vooraanstaand dissident 
tegen het Sovjetregime (opsteller van het manifest Charta 77) en werd later 
president van de Tsjechische republiek. 
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Aan de oorzaken van problemen kan de politie alleen bijdragen door 

anderen erop aan te spreken of met hen de samenwerking te 

zoeken. Die taak – signalering – moet niet worden onderschat. Zoals 

in de klankbordgroep werd gesteld: ‘zittend bij de scherven heb je 

vaak helder zicht op hoe het anders moet’. Moreel gezag toont zich 

ook in het aanspreken van andere partijen op hun mogelijkheden en 

verantwoordelijkheden. In dat verschil tussen wet en samenleving 

schuilt ‘de tragische kwaliteit’ van de politie. Zij reguleert met gezag 

de morele ruimte, maar zij kan hem niet inrichten. Zij kan aansluiten 

bij andere partijen, prikken en duwen en wijzen op hun 

verantwoordelijkheid, ruggensteun verlenen bij hun optreden, en 

meedenken over oplossingen. Maar daar houdt het op.  

In de vijfendertig jaar dat ik me bezighoud met criminaliteit, 

veiligheid en politie, ben ik de spagaat tussen de wettelijk 

gedefinieerde taken en het maatschappelijk engagement van 

politiemensen steeds weer tegengekomen. Zij treden op - 24/7 - 

terwijl de oorzaken van veel problemen buiten hun competentie en 

mogelijkheden liggen. De politie wil graag meer, omdat ze ziet hoe 

het mis kan gaan. Een permanente neiging tot verbreding van de 

taken is het gevolg. Je ziet bij wijze van spreken de ‘plas benzine’21 

ontstaan, je wilt dat voorkomen, maar je kunt er in feite alleen maar 

voor zorgen dat-ie niet in de fik gaat. De identiteit en positie van de 

politie zijn verankerd in de wet, maar worden daar ook door 

begrensd.  

De politie vertegenwoordigt een essentiële functie in de 

samenleving, de bewaking van ‘de norm’ in de morele ruimte, 

oftewel het geheel van normen en waarden verankerd in de liberale 

democratische rechtstaat. Voor het met gezag beheren van die 

ruimte beschikt zij over de zwaardmacht – een wettelijk strak 

gereguleerd geweldsmonopolie van de overheid ten opzichte van 

personen. Bij voorkeur wordt de zwaardmacht niet gebruikt. Zij 

moet de relatie met burgers zorgvuldig koesteren om hun 

vertrouwen te behouden. De politie is erop gericht en is erin 

getraind om te voorkomen dat zij geweldsmiddelen moet hanteren. 

Haar gezag vloeit voort uit de mogelijkheid om deze in te zetten. 

Daarin onderscheidt zij zich van alle andere overheidsorganisaties, 

ook van de instanties die boven haar staan.  

  

                                                           
21 Een term vanuit de klankbordgroep. 
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II In de 21ste eeuw 

6. De digitaliserende wereld 

 

Als het erop aankomt is er de politie. In de materiële wereld wel te 

verstaan. De politie-organisatie is vanaf haar ontstaan 

grondgebonden in de begrensde omgeving van een natiestaat. Maar 

hoe is dit in een digitaliserende wereld? Het is een van de actuele 

motieven voor de bezinning op de identiteit en positie van de 

politie: de omgeving is door de digitalisering totaal veranderd. Op 

internet zijn geen grenzen, fysieke locaties en een eenduidige 

rechtsorde. Laat staan dat er sprake is van een liberale 

democratische rechtsstaat. Internet is nog geen dertig jaar oud, 

maar vermenigvuldigde zich razendsnel. Dat geldt voor de techniek, 

het aantal gebruikers en voor de soorten toepassingen.22 De virtuele 

werkelijkheid van het internet is daardoor relatief ongereguleerd. Er 

spelen volstrekt andere dynamieken, ook waar het gaat om 

subversieve of criminele gedragingen. De politie heeft daar een rol 

te spelen, natuurlijk – maar ga d’r maar aan staan. 

 

Wat betekent de geformuleerde kernfunctie van de politie – het met 

afdwingbaar gezag kunnen reguleren van de morele ruimte – in 

cyberspace, en daarvan afgeleid in de met digitale technologie 

versmolten samenleving? Deze vraag zal nog lang boven de markt 

blijven hangen, al is het maar omdat de digitalisering van recente 

datum is en vooralsnog geen eindpunt kent. In de discussie over de 

rol van de politie in de digitaliserende wereld lopen vaak 

verschillende niveaus door elkaar. Dat maakt haar onoverzichtelijk 

en complex. Een gevoel van onmacht dreigt – maar dat is geen 

optie, wil de politie van betekenis blijven. Voor een tentatieve 

positiebepaling vanuit de kernfunctie onderscheid ik drie niveaus: 

digitalisering als maatschappelijke conditie; digitalisering als 

criminele gelegenheidsstructuur; digitalisering als kans voor goed 

politiewerk. 

 

De digitale conditie  

Het behoeft niet al te veel toelichting: internet en de artificiële 

intelligentie die daardoor mogelijk is doordringen vrijwel alle 

facetten van het maatschappelijk leven. We staan all over the world 

permanent met elkaar in contact en zijn met drie muisklikken 

verwijderd van welke vorm van informatie ook. Niet alleen het 

permanente verbonden zijn (connexion), ook de inhoud (content) 

heeft de maatschappelijke context veranderd. Alsof de menselijke 

geest zich heeft geopenbaard: alle denkbare kennis en lust, 

informatie en emoties is beschikbaar: altijd en voor iedereen. We 

                                                           
22 Voor een indringende beschrijving voor enorme ommekeer die internet teweeg 
heeft gebracht verwijs ik naar het boek The Game van Allessandro Barrico (2018). 
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spreken van smart cities en profiteren van het internet of things, we 

vergaderen digitaal,23 kopen digitaal, daten digitaal en haten 

digitaal. En we doen aan data-analyse. De samenleving is in 21e 

eeuw ondenkbaar zonder internet en zijn algoritmes. Maar er is iets 

vreemds gebeurd. De ontwikkeling van internet is aan de markt 

overgelaten.24 Er heerst een vorm van wild-west-kapitalisme. 
 

De controle over internet en al zijn afgeleide functies ligt niet 

primair bij de staten, maar bij grote spelers - Google, Amazon, 

Microsoft, Apple en Facebook - en startups, die bij succes al gauw 

worden opgeslokt. Alleen autoritaire staten hebben macht over 

internet – en zelfs die lukt het niet om totale controle te krijgen. 

Ook de economie heeft door internet een andere vorm 

aangenomen. Zuboff (2019) spreekt van surveillance capitalism 

(Zuboff, 2019). Die draait op de grondstof ‘data’, die we allemaal 

gratis en voor niks dagdagelijks achterlaten in cyberspace. We leven 

in een tijdperk van dataïsme (Harari, 2018), en we zijn er maar al te 

graag deelgenoot van. Tegelijk zijn we de speelbal van 

centraliserende machtsvorming. ‘Cyberspace is dood,’ zei een van 

de experts in de klankbordgroep. Dat wil zeggen de belofte van een 

open democratische ruimte is kapot. Zelfs individuele staten hebben 

maar zeer beperkt zeggenschap over de door commercie gedreven 

ontwikkelingen. 

 

Internet zorgt met andere woorden voor een compleet andere 

inrichting van de morele ruimte met internationale vertakkingen, 

andere machtsverhoudingen en zwakke staten. De liberale 

democratische rechtsstaat is aan geografische grenzen gebonden. 

Maar cyberspace kent geen grenzen. In de terminologie van dit 

essay: via internet blijkt de morele ruimte onbegrensd. Welten, Van 

Dijk en Hoogendijk (2019) deden een diepgaand onderzoek naar de 

digitale conditie en de consequenties voor de waarden van de 

rechtsstaat. Ze onderscheiden vier contexten van 

rechtsstatelijkheid: 1. Stationair: het is de context waarin de 

klassieke rechtsstaat kan gedijen; 2. Reizend: dat is de context 

waarin internationale afstemming plaatsvindt tussen natiestaten; 3. 

Geprivatiseerd: dat is de context waarin grote marktpartijen de orde 

bepalen; 4. Afwezig: dat is de context van domeinen waar helemaal 

geen hoeder of controleur te vinden is. Het ‘waakzaam en 

dienstbaar zijn aan de waarden van de rechtsstaat’ zal in de 

gedigitaliseerde wereld per definitie te kort schieten – omdat er 

voor veel aspecten ervan geen rechtsstaat is!  

 

                                                           
23 We mogen ons in deze coronacrisis gelukkig prijzen met een gedigitaliseerde 
wereld.   
24 Overigens op basis van door de overheden gefinancierde technologische 
ontwikkeling. 
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De politie kan zich vanuit haar kernfunctie geredeneerd een 

regulerende rol aanmeten als die gerelateerd is aan het afdwingen 

van de norm. Ook in de door de digitalisering opnieuw ingerichte 

morele ruimte bestaat echter de neiging om de eigen functie groter 

te maken dan de mogelijkheden zijn. Maar de politie moet zich niet 

gek laten maken door het onbegrensde karakter van cyberspace. 

Hier speelt het veel grotere vraagstuk van internet governance, 

waarbij eerst en vooral de (internationale) politiek en het bestuur 

aan zet zijn. Waar de ontwikkeling en regulering van internet in het 

geding zijn zal de rol van de politie vooral adviserend zijn. Haar 

functie wordt bepaald door de toegevoegde waarde – afdwingen 

van de norm - ten opzichte van andere partijen. De politie zal steeds 

de context waarbinnen zij optreedt moeten bepalen, en kan de 

overheid prikkelen om internet ‘op orde’ te krijgen. Maar haar rol 

gaat veel verder in de concrete werking van de digitalisering. 

De digitale gelegenheidsstructuur  

Het internet vormt in al zijn diversiteit een gigantische nieuwe 

gelegenheidsstructuur voor wat niet deugt. Volgens het CBS gaf in 

2019 13 procent van de 15-plussers aan slachtoffer te zijn 

geweest van een of meer cybercrimedelicten. In 2012 was dit  12 

procent, in 2017 11 procent. ‘Bij cybercrime gaat het om digitale 

vormen van identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken 

en cyberpesten. Sinds 2017 is er ook in de politieregistraties 

sprake van een flinke toename van hacken (verdubbeling), 

identiteitsfraude (17 procent), en internetoplichting (39 

procent).’25 Met het slachtofferschap van digitale criminaliteit is 

wel iets geks aan de hand. Men gaat niet als vanzelf naar de 

politie, als men zich überhaupt al als slachtoffer ervaart.26 Ook de 

relatie tussen daderschap en slachtofferschap verandert onder 

de digitale conditie. Toch is er meestal wel degelijk sprake van 

herkenbare delicten. 

 

Een eenvoudige search levert al gauw veertien verschillende vormen 

(of termen) op van digitale illegaliteit. Over het algemeen zijn ze 

herkenbaar als variant op materiële criminaliteit. Om een gevoel te 

geven voor het onderwerp geef ik de varianten: virussen en 

malware (beide zijn vormen van vandalisme), phishing 

(voorbereidende handeling voor fraude en oplichting), ransomware 

(oplichting), botnets (via virussen – meestal onbewust - faciliteren 

                                                           
25 Https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/10/minder-traditionele-
criminaliteit-meer-cybercrime 
26 Een lid van de klankbordgroep wees op de Universiteit van Maastricht 

die na een hack zo snel mogelijk weer in de lucht wilde. Zij huurde 

daarvoor het bedrijf Fox-it in en viel niet terug op de politie. Men was er 

niet op uit de Russische hacker achter de tralies te krijgen.  
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van spam en cyberaanvallen), criptojacking (idem ten behoeve van 

mining van cryptogeld), pinpasfraude (via e-mail of sociale media), 

helpdeskfraude (fraude via ongevraagde hulp), identiteitsfraude, 

terrorisme en bedreiging, DDoS-aanvallen - het onklaar maken van 

websites ten behoeve van chantage, hacking (inbraak), 

internetoplichting en kinderporno. Soms gaat het om cybercrime, 

vaak ook om cyber-enabled crime. De eerste categorie van 

criminaliteit bestaat vanwege internet; de tweede wordt 

gefaciliteerd door internet. In sommige gevallen zijn beide het geval. 

Kinderporno is materieel strafbaar, maar heeft een enorme 

(internationale) vlucht kunnen nemen door internet. 

 

De digitale gelegenheidsstructuur faciliteert én genereert delicten. 

De politie moet hier een rol spelen wil ze haar geloofwaardigheid 

niet verliezen. Voornoemde opsomming geeft op geen enkele 

manier aanleiding om de rol van de politie te verkleinen. Maar het is 

wel duidelijk dat nieuwe partners en competenties zijn vereist om 

ertegenop te kunnen treden. De politieorganisatie is volop bezig 

deze in huis te halen en zelf te ontwikkelen. En zij onderkent ook dat 

hulptroepen noodzakelijk zijn. De digitale gelegenheidsstructuur 

heeft dan ook vooral consequenties voor het zoeken van 

(internationale) samenwerkingspartners. Daarbij gaat het om 

banken, IT-bedrijven, inlichtingendiensten, defensie, 

onderzoekscollectieven zoals Bellingcat en dergelijke. Principieel 

verandert er echter niets aan de kernfunctie, met dien verstande 

dat de politie uiteindelijk materieel ook de digitale norm kan 

afdwingen – op voorwaarde dat die duidelijk is! Dat voegt zij toe aan 

de samenwerkingsverbanden waarin ze participeert. 

 

Digitalisering als kans voor goed politiewerk 

De relatie tussen internet en de politie werkt twee kanten op. De 

digitalisering als conditie genereert een gelegenheidsstructuur voor 

criminaliteit, maar ook voor goed politiewerk. Het internet opent 

nieuwe, op het oog oneindige mogelijkheden voor handhaving, 

onderzoek en opsporing. Wouter Stol (2020) laat zien hoe de 

politiefunctie, die hij definieert als formele sociale controle, 

onderdeel is geworden van een veel groter (digitaliserend) veld. 

Zowel het organisatievermogen als het informatievermogen van 

individuen is sterk toegenomen – denk aan het gebruik van sociale 

media. Dat betekent dat andere partijen controlemogelijkheden 

hebben, die zowel ten kwade als ten goede kunnen worden ingezet. 

Stol pleit tegen die achtergrond voor een rol van de politie als 

‘autoriteit fatsoenlijke rechtshandhaving’. ‘De politie moet zich 

positioneren als partij die waakt over de ethiek van de sociale 

controle.’ Het lijkt een te grote ambitie omdat zij te ver afligt van 

haar kernfunctie 
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In deze kernfunctie ligt een zekere begrenzing van haar inzet in de 

gedigitaliseerde wereld besloten. Die is immers gebonden aan de 

norm, voor zover die duidelijk is en afgedwongen kan worden. De 

politie kan zich vanuit dat perspectief digitaal toeleggen op 

opsporing en advisering. Voor de handhaving geldt dit vooral als er 

een relatie is met de fysieke wereld. Een lid van de klankbordgroep 

geeft als voorbeeld dat een wijkagent via de sociale media op de 

hoogte komt van een illegale rave-party en daardoor vroegtijdig kan 

optreden. Van handhaving van de ‘digitale orde’ als zodanig kan dus 

slechts beperkt sprake zijn – daarvoor is deze te ongeregeld. De 

besproken digitale conditie laat een onbegrensde ruimte zien met 

een eigen dynamiek, oppermachtige bedrijven en internationale 

verhoudingen waarin de Nederlandse politie als kleine speler 

opereert, maar wel degelijk een rol heeft. De politie moet zich niet 

gek laten maken, maar zij kan haar normatieve gezag ook digitaal 

laten gelden.  

Een schitterend voorbeeld daarvan is de hack van EncroChat, een 

bedrijf dat zogenoemde cryptotelefoons verkoopt om versleutelde 

berichten te versturen – een uitkomst in de wereld van de 

georganiseerde misdaad.27 Dankzij de hack zijn miljoenen 

versleutelde berichten binnen het criminele milieu ontcijferd. Alleen 

al in Nederland zijn ruim honderd verdachten aangehouden, crystal 

meth-laboratoria opgerold, 1.200 kilo in beslag genomen plus 8.000 

kilo cocaïne en bijna 20 miljoen euro contant geld. Twee van de 

meest gezochte drugssmokkelaars van Nederland zijn aangehouden. 

En er bleek aanleiding om ook intern rechercheonderzoek te 

starten. Het laat zien dat ook de virtuele ruimte door de politie kan 

worden benut om haar morele gezag op te leggen. Het voorbeeld 

geeft aan hoe de digitale technologie de misdaad faciliteert, maar 

ook de politie helpt bij het toeslaan in de materiële wereld. 

Een vergelijkbare tweezijdigheid speelt bij de inzet van de sociale 

media. Zij bieden tal van nieuwe mogelijkheden voor de politie – 

ook in de relatie tot burgers. We zien nieuwe vormen van noodhulp, 

ordehandhaving en opsporing, door snelle risicocommunicatie, 

nieuwe surveillancetechnieken, crowd control en contact met 

wijkbewoners, bijvoorbeeld via de wijk-apps of Twitter. Daar staat 

tegenover dat het vernetwerkte publiek gebruik kan maken van 

countersurveillance, het filmen en verspreiden van politieoptreden 

(waarbij de context makkelijk uit het oog verdwijnt). De politie kan 

al gauw in een kwaad daglicht komen te staan vanwege razendsnelle 

negatieve uitvergroting van haar optreden (delen van filmpjes). De 

sociale media zijn niet meer weg te denken (zoals het weer) – de 

                                                           
27 Eric van ’t Sandt (lid van de klankbordgroep) schreef een proefschrift (2019) over 
‘deviant security’; ook criminele personen en organisaties hebben belang bij digitale 
veiligheid. 
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politie heeft zich ertoe te verhouden (zie voor een overzichtsstudie 

Walsh & O’Connor, 2019).28  

De digitale morele ruimte - zonder grenzen 

Het is duidelijk, de digitaliserende wereld is sterk aan het 

veranderen. Er zijn andere spelers, nieuwe mogelijkheden en er is 

een vorm van onbegrensdheid die het idee van een morele ruimte 

onderuit lijkt te halen. Ik verdedig de stelling dat de morele ruimte 

door internet niet wordt opgeblazen, maar anders ingericht wordt 

omdat zij onbegrensd is. Zij is niet meer te vergelijken met een 

begrensde plaats, zoals een kamer, een voetbalveld of een 

natiestaat. De morele ruimte moet eerder worden begrepen als het 

heelal, ‘de ruimte’ van de sterren en de ruimtevaarders. Niet een 

ruimte, maar dé ruimte. Het komt erin zien op aan de kernfunctie 

geloofwaardig uit te oefenen bij een verandering van tijdperk 

(Rotmans, 2014). Maar daarin verandert niets aan het belang van 

het kunnen afdwingen van ‘de norm’. 

De digitalisering van de morele ruimte tast de kernfunctie niet aan, 

maar dwingt wel tot het steeds opnieuw bepalen van de positie die 

de politie inneemt. Deze is sterker naarmate ‘de norm’ duidelijk en 

afdwingbaar is. De digitale en de fysieke wereld zijn vaak dusdanig 

verknoopt dat dit al gauw het geval is. Het probleem schuilt dus niet 

in de identiteit van de politie, maar in de mogelijkheden gegeven 

het vraagstuk en in verhouding ten opzichte van andere partijen. 

Het Umfeld van de politie is veranderd: andere organisaties, andere 

dynamiek, andere opgaven. Het vraagt om nieuwe competenties, 

andere capaciteitsverdeling en verdeling van bevoegdheden. En dat 

verwijst naar accuraat personeelsbeleid en nieuwe 

samenwerkingsverbanden, zoals internationale politie- en 

inlichtingendiensten en het bedrijfsleven. Maar de politie blijft 

opereren vanuit de mogelijkheid om de norm - indien nodig - af te 

dwingen in de materiële wereld. 

  

                                                           
28 Wetgeving die opnames van politieoptreden verbiedt, zoals in Frankrijk is 
aangenomen, lijkt in de Nederlandse verhoudingen niet wenselijk. 
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7. Veiligheid, veiligheid, veiligheid – en de politie 

We hebben de kernfunctie vanuit de politie begrepen als het met 

afdwingbaar gezag opereren in de morele ruimte. In die ruimte 

werd in de afgelopen decennia de vraag naar veiligheid dominant. 

Nu is veiligheid een lastig begrip, probeer het maar eens te 

definiëren. In de wetenschapsfilosofie wordt dat ‘essentially 

contested’ genoemd – je komt er nooit uit; wanneer zijn we nou 

echt veilig? Toch wordt het woord gretig gebruikt. Moderne 

welvaartsmaatschappijen – en dus ook Nederland - zijn zelfs in de 

ban van de veiligheid. De dominantie van ‘veiligheid’ heeft te maken 

met concrete problemen en allerhande risico’s, maar er is meer aan 

de hand. Allerhande zekerheden, zoals kerk, volk en vaderland die 

tot ver in de jaren zestig boden, zijn er niet meer. Het verlangen 

naar veiligheid vulde ‘het godvormige gat’ (Sartre) dat de 

secularisering29 geslagen had. De culturele revolutie van de jaren 

zestig had een enorme impact op de alledaagse verhoudingen. Om 

in onze beeldspraak te blijven: de morele ruimte werd grondig 

overhoopgehaald.  

De enigszins verwarrende toestand van die tijd leidde ertoe dat de 

criminaliteit begon te stijgen (zie de volgende paragraaf). Dit 

gebeurde in een globaliserende wereld, waarin ‘de markt’ alle 

ruimte kreeg en consumptie de levensstijl van burgers ging 

bepalen.30 In zo een (neoliberale) context kreeg veiligheid een 

steeds grotere betekenis. De reële aanleidingen voedden het 

verlangen naar veiligheid - veiligheid kreeg een ordenende functie. 

Daar is op alle mogelijke manieren over geschreven: Culture of Fear 

(Furedi, 2006), Culture of control (Garland, 2001), Governing through 

Crime (Simon, 2007), Crime in an Insecure World (Ericson, 2007). 

Veelvuldig valt dan de term ‘securitisering’: we zijn steeds meer 

door de bril van veiligheid naar de samenleving gaan kijken en dat is 

tot op de dag vandaag het geval. In de open Nederlandse 

samenleving zijn de risico’s groot, onvoorspelbaar en hebben ze een 

grotere impact (denk aan rampen, crisis en georganiseerde 

misdaad).31 

Door veel over veiligheid te praten ga je er ook steeds meer naar 

handelen. Ik heb die situatie beschreven als ‘een veiligheidsutopie’ 

(Boutellier, 2002): het onhaalbare verlangen naar het samenvallen 

van uitbundige vrijheid én maximale veiligheid. De grote aandacht 

voor veiligheid raakt vanzelfsprekend de kern van het politiewerk. 

Die betreft immers ‘de norm’ en de mogelijkheid die te kunnen 

                                                           
29 Oftewel (ook internationaal) ‘ontideologisering’. 
30 Door de naamgever van de commissie Roethof (over kleine criminaliteit) 
bondig samengevat als het gevolg van de pil, de auto en de televisie. 
31 In 1986 verscheen Die Risikogesellschaft van Ullrich Beck dat laat zien 
hoe technologie niet alleen nieuwe risico’s produceert, maar ook een 
daarop afgestemde samenleving. 



21 
 

afdwingen. In een morele ruimte waarin het begrip veiligheid 

domineert, groeit de druk op de politie – die is er immers voor de 

veiligheid?! Dan kan het al gauw overal over gaan: voorkomen, 

opruimen, opsporen, opvolgen, vertrouwen, veerkracht, stabiliteit, 

vrede – het is niet duidelijk waar veiligheid ophoudt en wanneer het 

optreden van de politie moet stoppen. En dat geldt al helemaal in 

een digitaliserende wereld.  

Het werd steeds duidelijker dat de politie overvraagd werd. Er 

kwamen dan ook steeds meer functionarissen die politie-achtige 

functies vervullen. In Engeland spreken ze van ‘de uitgebreide 

politiefamilie’, in Nederland is gesproken over ‘vervagend blauw’ 

(Van Steden & Hageman, 2008). Hoe we het ook noemen, de drukte 

op het veiligheidsveld groeit. Soms voelt het als concurrentie, dan 

weer als partnerschap. We hebben het in de wijken over Boa’s, in de 

voetbalstadions over stewards, op het internet over cyberexperts. 

Het gaat over particuliere beveiliging, over de douane, de FIOD, 

inspecties, inlichtingendiensten, parkeerbeheer en deurwaarders, 

over de reclassering en de kinderbescherming, Halt en 

slachtofferhulp. Het gaat zelfs over het leger, dat diensten verleent 

waar de politie het niet kan bolwerken. 

Het gaat in feite over al die functionarissen die ‘een regulatory craft’ 

(Sparrow, 2011) uitoefenen, een regulerend beroep met eigen 

bevoegdheden, middelen en mogelijkheden. Logisch dat de 

politieorganisatie de behoefte heeft om de eigen positie en 

identiteit te definiëren. Veiligheid gaat vandaag de dag immers over 

heel wat spelers, op heel veel plaatsen – van burger tot bedrijf tot 

staat en van wijk tot web tot wereld. Vandaar dat samenwerking 

zo’n groot thema is geworden en ‘signalering en verwijzing’ in Politie 

in ontwikkeling (2005) als vierde taak is toegevoegd - naast 

noodhulp, opsporing en handhaving van de openbare orde. Het 

maakt de bepaling van de kernfunctie van de politie nog urgenter. 

We spitsen deze toe op de actuele veiligheidssituatie. 
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8. Actuele veiligheidsproblemen 

We kijken naar de ontwikkeling van het veiligheidsvraagstuk (zie de 

grafiek).32 Na de jaren zestig is in de westerse landen, en dus ook in 

Nederland, sprake van een enorme groei in de criminaliteit. De 

geregistreerde criminaliteit is tussen 1960 en 2000 vertienvoudigd. 

De slachtofferenquêtes lieten (vanaf de jaren zeventig) een 

vergelijkbare stijging zien. Deze toename in de criminaliteit kan 

worden verklaard door de groeiende welvaart (en daarmee van de 

gelegenheid), de demografische ontwikkeling (meer jongeren en 

migranten) en het losser worden van de moraal (normen). De 

explosieve toename leidde tot de beschreven groei van het 

veiligheidsapparaat, inclusief de politie, en de aandacht voor 

preventie van criminaliteit. 

Grafiek 1: Ontwikkeling van de criminaliteit volgens registratie  

 

 

 

Maar de veiligheidsproblematiek is in de 21ste eeuw drastisch 

veranderd. In de laatste twee decennia zien we een duidelijke 

kentering in de aangiftecriminaliteit. Ook de slachtoffercijfers 

daalden sterk. De kans om slachtoffer te worden is volgens de 

Veiligheidsmonitor in 2019 45 procent kleiner dan in het jaar 2000. 

De daling doet zich voor in alle westerse landen. We kunnen dus 

uitgaan van een robuuste tendens. Over de verklaring van deze 

‘crime drop’ is veel criminologische discussie, onder verwijzing naar 

de vergrijzing, het veranderde drugsgebruik, en de opkomst van 

internet (er wordt minder tijd op straat doorgebracht). Maar de 

belangrijkste verklaring lijkt toch te liggen in het succes van het 

veiligheidsprogramma dat vanaf eind jaren tachtig tot ontwikkeling 

kwam (zie o.a. De Waard, 2020).33   

                                                           
32 Deze paragraaf is gebaseerd op Boutellier, 2019c. 
33https://www.researchgate.net/publication/342803309_Ontwikkelingen_in_de_ge
registreerde_criminaliteit_Nationale_en_internationale_trends_en_verklaringen 

https://www.researchgate.net/publication/342803309_Ontwikkelingen_in_de_geregistreerde_criminaliteit_Nationale_en_internationale_trends_en_verklaringen
https://www.researchgate.net/publication/342803309_Ontwikkelingen_in_de_geregistreerde_criminaliteit_Nationale_en_internationale_trends_en_verklaringen


23 
 

De in de vorige paragraaf beschreven ’securitisering’ leidde tot een 

ongekend offensief: repressief, maar vooral preventief. Het heeft de 

samenleving een ander aanzien gegeven. Dan gaat het over hang- 

en sluitwerk, onverwoestbaar straatmeubilair, veiligheidsbeleid van 

alle mogelijke voorzieningen (scholen, woningcorporaties, 

zwembaden – enzovoort), particuliere beveiligers in openbare 

gebouwen, Boa’s op straat, stewards in het voetbalstadion en 

‘kijken achter de voordeur’. Iedere zichzelf respecterende 

organisatie heeft een veiligheidsplan en de meeste gemeenten een 

fikse afdeling OOV.34 Er kwamen veiligheidsregio’s en zorg- en 

veiligheidshuizen, en de burgemeesters kregen steeds meer 

bestuursrechtelijke bevoegdheden. Ook de relaties met 

jongerenwerk en hulpverlening werden sterk verbeterd. Grote 

drukte rond ‘de norm’ dus, waarbinnen de politie vanzelfsprekend 

een vooraanstaande rol speelt, maar ook steeds meer concurrenten 

c.q. partners kreeg bij het reguleren van de morele ruimte.  

De criminaliteit daalde flink, het aantal spelers op het veiligheidsveld 

nam toe, en toch heeft de politie het drukker dan ooit. Wat is er aan 

de hand? Het veiligheidsoffensief heeft gewerkt, maar de 

problematiek is niet verminderd. Ze heeft een ander karakter 

gekregen: minder zichtbaar, ingewikkelder en met minder (bekende) 

slachtoffers. Ik wijs op drie nieuwe vraagstukken in het bijzonder: 1. 

maatschappelijke onrust en polarisatie, tot bedreigingen en 

aanslagen aan toe; 2. digitale illegaliteit, zoals besproken: phishing, 

fraude, kinderporno en ga zo maar door; 3. georganiseerde misdaad 

en de effecten daarvan op de samenleving. ‘Ondermijnende 

criminaliteit’, waarbij het vooral lijkt te gaan om de drugsindustrie 

en de corrumperende werking van het vele geld dat ermee gemoeid 

gaat. Grote veiligheidsvraagstukken waarin een totaal andere inzet 

van de politie wordt gevraagd.  

De high impact crime – met grote gevolgen voor burgers – lijkt in 

deze vraagstukken te zijn opgelost in hidden impact crime, 

onzichtbaar en ondermijnend, met grote gevolgen voor de 

samenleving. Nieuwe’ slachtoffers zijn incidenteel (bijvoorbeeld van 

terreur of liquidaties), onbekend (bijvoorbeeld sexting of 

internetfraude) of betreffen eerder ‘het systeem’ dan concrete 

personen. De drugsindustrie vindt bijvoorbeeld een voedingsbodem 

in achterstandswijken (rekrutering van jongeren als drugsrunners, 

drugspanden, hennepplantages, witwas-horeca en middenstand) en 

draagt vervolgens bij aan verdere verloedering. Er zijn weinig 

concrete slachtoffers, maar de effecten op de samenleving zijn 

groot. Het is een voorbeeld van inhoudelijke veranderingen in de 

morele ruimte, waar de politie haar morele gezag hernieuwd moet 

definiëren.  

                                                           
34 Behoudens kleine gemeenten waarin die functie wordt gecombineerd met 
andere. 
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9. De belangrijkste vraagstukken op een rij 

In de klankbordgroep voor dit essay is uitgebreid gesproken over de 

complexiteit van het huidige politiewerk. Dan gaat het bijvoorbeeld 

over zorgfraude of over het overmatige drank- en drugsgebruik in 

‘het hedonistische pretpark Nederland’, of over aanslagen op 5G-

masten of over het boerenprotest, of over de polarisatie in de 

wijken (‘een plas benzine’), over het flitskarakter van de sociale 

media. Of neem een uitspraak als: ‘de ondermijnende criminaliteit is 

écht een probleem’. Het zijn de zaken die de aard van het 

politiewerk van de 21e eeuw bepalen. De politieorganisatie is volop 

bezig om de capaciteit en expertise erop in te richten, maar raakt 

soms verstrikt in de prioritering (bij een door vergrijzing sterk 

afnemende capaciteit) en de hooggespannen verwachtingen vanuit 

de samenleving en politiek.  

Ik zal me niet verliezen in te grote detaillering, maar wil vooral 

constateren dat de veiligheidsproblemen van de 21ste eeuw vaak het 

karakter hebben van ‘wicked problems’ (letterlijk ‘moeilijk 

tembaar’): er liggen meestal meerdere oorzaken aan ten grondslag, 

ze hebben vaak een internationaal karakter, de aanpak vraagt om 

een grote technologische of procesmatige expertise. Ze zijn in feite 

vaak te multidimensionaal voor de politie om ze aan te pakken. 

Naast de genoemde ‘nieuwe problemen’ is er een doorgaande lijn 

van sociale en criminele problematiek, waarvoor de politie altijd al 

aan de lat heeft gestaan, maar die er ook niet eenvoudiger op is 

geworden. Samenvattend zou ik de volgende vijf lijnen in de actuele 

veiligheidsproblematiek willen onderscheiden: 

1. Een intensivering van noodhulpsituaties tussen zorg en veiligheid, 

onder andere vanwege toename van personen met verward gedrag, 

continuïteit van huiselijk geweld, burenruzies en Covid-19-

incidenten.  

2. De voortzetting van de reguliere aangiftecriminaliteit, zoals 

inbraken, diefstal en bedreigingen, met evident slachtofferschap. 

Ondanks de beschreven daling ligt deze high impact crime op een 

relatief hoog niveau. 

3. Een verscherpte openbare-ordeproblematiek vanwege sociale 

spanningen, polarisatie, maatschappelijk onrust en handhaving van 

de anderhalvemetersamenleving. 

4. De groei van cybercriminaliteit c.q. digitaal gefaciliteerde 

illegaliteit (fraude, zeden, illegale handel) waarbij aard, omvang en 

handhavingsregimes zich nog aan het uitkristalliseren zijn. 

5. De doorontwikkeling van georganiseerde misdaad tot 

‘ondermijnende criminaliteit’, meer in het bijzonder de 

drugsindustrie (productie, handel en consumptie) en de effecten 

daarvan op de samenleving. 
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Deze lijnen bepalen met elkaar de ‘dagdagelijkse’ context van het 

politiewerk. Ze leveren een enorm volume op aan benodigde 

capaciteit en interventies. Geconstateerd moet worden dat de 

politie in de aanpak van de problemen allang heeft onderkend dat 

zij de relatie moet leggen met andere partijen. Zij neemt deel aan 

allerhande veiligheidsnetwerken, waarbij zij opnieuw voor de vraag 

staat vanuit welke positie ze kan deelnemen. Deze vraag speelt eens 

te meer in de virtuele werkelijkheid van het world wide web en alle 

digitale mogelijkheden die dat heeft gecreëerd. Hoe en waar moet 

zij haar morele gezag laten gelden? Hoe functioneert zij optimaal 

teneinde in de morele ruimte zo effectief en adequaat mogelijk te 

kunnen optreden? Hoe voorkomt ze dat ze haar energie verspilt in 

het babbelcircuit dat zo kenmerkend is voor de Nederlandse 

poldercultuur? 

Ik vat de voorafgaande redenering nog eens kort samen. De politie 

kan de norm (uiteindelijk) afdwingen. Van daaruit geeft zij mede 

vorm aan de morele ruimte. In de slagschaduw van die kernfunctie 

bestrijkt ze enorm gebied, in de wetenschap dat diepere oorzaken 

niet kunnen worden opgelost. Voor een adequate functievervulling 

is een goede relatie met burgers cruciaal. Zij moeten begrijpen 

waarom en wanneer de norm geldt (en waarom dat ook vaak niet 

het geval is). Zij dient en representeert tegelijk het overheidsgezag. 

De positie tussen burger en gezag bepaalt de legitimiteit van de 

politie. Die positie is precair – beide moeten vertrouwen houden in 

een adequate functievervulling van de politieagent. De samenleving 

verwacht dat (criminele) inbreuken op de verhoudingen in de 

morele ruimte (strafrechtelijk) worden hersteld, maar naarmate de 

problemen of de gevraagde inzet weinig of geen relatie meer 

hebben met het afdwingbare morele gezag van de politie kan haar 

positie ter discussie staan omdat andere partijen meer in 

aanmerking komen. 
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10. Selectief samenspel  

Beste lezer, ik hoor u brommen: wat kopen we hier nu allemaal 

voor? Ik wil in deze slotparagraaf doorredeneren naar beleid, 

capaciteit en organisatie. De kernfunctie – het met afdwingbaar 

gezag reguleren van de morele ruimte - blijkt onverkort relevant 

voor de vraagstukken van vandaag. Vooral de positie ten opzichte 

van andere partijen behoeft doordenking. In dat verband vallen 

termen als netwerken, arrangementen en assemblages. Ik heb 

eerder de metafoor van een voetbalelftal voorgesteld, waarbij de 

politie-organisatie de positie van centrale verdediger inneemt. Met 

Justitie in de goal en geflankeerd door andere regulerende 

organisaties ondersteunt de politie het middenveld van 

maatschappelijke organisaties en de voorhoede van burgers 

(Boutellier, 2005). De kernfunctie van de politie is alleen waar te 

maken in selectieve samenwerking met anderen.  

In de klankbordgroep kwamen regelmatig de capaciteitsproblemen 

aan de orde. Zowel in het beleid als de dagelijkse uitvoering moeten 

keuzen worden gemaakt. Niet alles kan gehandhaafd en opgespoord 

worden. Veel noodhulp, bijvoorbeeld bij verward gedrag, zou een 

zaak voor de politie moeten zijn. De politie moet niet in elk overleg 

mee te praten. De mantra van samenwerking brengt het risico van 

eindeloze vergadercircuits met zich mee. The proof of the pudding is 

in the eating: is het mogelijk vanuit de geformuleerde kernfunctie 

kritisch te kijken naar de taken en de organisatie van de politie? Wat 

betekent deze voor de capaciteit en voor de opstelling ten opzichte 

van andere partijen. Ik geef in alle bescheidenheid tien schoten voor 

de boeg – zij zijn vooral bedoeld om de discussie te voeren. 

1. Het gebiedsgebonden werken sluit nauw aan bij de kernfunctie 

(zie ook Inspectie J&V, 2020). Daarin reageert de politie op de 

hulpvraag, onderhoudt ze de relaties en vindt ze de informatie voor 

de opsporing. Niet alléén daar, maar wel in ieder gevál daar. 

Nederland heeft een sterke traditie in wijkpolitie – en deze dient 

vanuit de geformuleerde kernfunctie gekoesterd te worden.35 

Geloofwaardig kunnen afdwingen van de norm vereist aanwezigheid 

van de politie op de vloer van Nederland. Maar de politie kan 

selectief zijn in de relaties die ze aangaat in het gebiedsgebonden 

werk, zoals beargumenteerd in enkele onderstaande punten. 

2. Preventie is vooral aan de orde als het morele gezag van de politie 

nodig is. Zij is bekend bij de bewoners en de professionals, maar zij 

is vanuit haar kernfunctie niet verantwoordelijk voor de sociale 

kwaliteit. De politie zoekt de samenwerking met actieve burgers, 

(winkeliers)verenigingen, (religieuze) organisaties en 

maatschappelijke organisaties, zoals het onderwijs en de zorg, maar 

                                                           
35 Zie voor een uitgebreide studie en actuele argumentatie: Van Steden, Anholt & 
Koetsier (2020) 
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deze zijn zelf verantwoordelijk voor hun bijdrage aan de organisatie 

van de morele ruimte. De politie kan wel adviseren over signalering 

van problemen en functioneert als sluitstuk (centrale verdediger) 

bijvoorbeeld via afspraken over korte aanrijtijden. Het voorkomen 

van escalatie is essentiële preventie; lessen op de basisschool zijn 

dat bijvoorbeeld niet. De politie hoeft dus niet aan te zitten bij elk 

willekeurig overleg, maar vooral daar waar ‘de afdwingbare norm’ in 

de morele ruimte in het geding is. 

3. Polarisatie en maatschappelijke onrust zijn een expliciete 

kerntaak van de politie. Deze vindt plaats gegeven concrete 

tegenstellingen tussen culturen, levensstijlen of opvattingen, die 

leven in de samenleving. De politie is er voor iedereen, juist bij 

verschillen. Ze doet er goed aan veel te investeren in de legitimiteit 

en neutraliteit van haar optreden. De aard en achtergrond van 

polariserende processen zijn tot op zekere hoogte onbelangrijk. Een 

te grote inhoudelijke betrokkenheid kan zelfs een valkuil zijn. De 

achtergronden van polarisatie vragen vooral om aandacht als 

intelligence voor adequaat optreden. De energie wordt bij voorkeur 

gestoken in het onderhouden van de relaties en het tegengaan van 

escalatie.  

4. In het digitale domein heeft de politie zonder meer een rol te 

vervullen, vooral waar deze een relatie onderhoudt met de 

afdwingbare norm. De onbegrensde morele ruimte vraagt om 

internet governance van de overheid (in internationaal verband). Er 

kan in die zin op internet geen digitale agent zijn zoals de wijkagent 

in de fysieke wereld – dat is een te naïef beeld. Toch doet de politie 

er goed aan te investeren in de digitalisering. Die biedt immers ook 

nieuwe mogelijkheden om fysiek beter op te treden. Ook in de 

opsporing doen zich nieuwe mogelijkheden voor in nauwe 

samenwerking met specialisten uit andere organisaties.36 Vanuit 

haar kernfunctie zal zij zich toeleggen op het afdwingen van de 

norm; de taken worden bepaald naar de mate waarin handhaving 

mogelijk is. Het komt er vooral op aan nauwkeurig de positie en 

grenzen van het eigen optreden te bepalen. 

5. Het handhaven van het verkeer is over het algemeen een kwestie 

van ordeningswetgeving (behalve bij doorrijden na een ongeval). 

Het is nauwelijks relevant voor de inrichting van de morele ruimte, 

tenzij sprake is van strafrechtelijk relevant gedrag, zoals doorrijden 

na een ongeval. Het afdwingen van de norm wekt in het verkeer 

vooral irritatie op (‘ga boeven vangen’), omdat er in feite geen 

morele aspecten aan vastzitten: er wordt geen onrecht ervaren. 

Verkeershandhaving krijgt nu, begrijpelijkerwijze maar onterecht, 

weinig prioriteit. Deze kan daarom beter worden uitbesteed, 

                                                           
36 De samenwerkingspartners kunnen variëren van Bellingcat tot compliance-
afdelingen van de banken, van ethische hackers tot forensische accountancy. 
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bijvoorbeeld aan een speciale handhavingsorganisatie of aan 

particuliere organisaties. 

6. Persoonsbewaking van politici, advocaten en dergelijke heeft 

weliswaar normatieve betekenis, maar is in feite een technische 

taak die veel capaciteit vraagt en heel goed kan worden overgelaten 

aan een aparte dienst, de marechaussee en/of aan particuliere 

beveiligers. Gezien de polariserende tendensen in de samenleving 

valt te verwachten dat de vraag naar persoonsbewaking zal 

toenemen. Er is allang geen sprake meer van incidenten, maar van 

een structurele vraag. Het opnieuw vormgeven van het 

beveiligingsbestel lijkt daarom aangewezen.  

7. Bij hooggespecialiseerde en internationale operaties zou 

intensiever kunnen worden samengewerkt met defensie. Deze 

samenwerking komt reeds van de grond in het kader van de 

terreurbestrijding en bij specialismen waarover defensie beschikt. 

Deze samenwerkingsrelatie kan worden versterkt, met name met 

betrekking tot internationale intelligence, explosieven en 

militaristische interventies, zoals zwaarbewapende arrestaties. 

8. De politieorganisatie dient qua personeelsbestand uitdrukking te 

zijn van de samenleving – het is een voorwaarde om geloofwaardig 

vorm te kunnen geven aan de kernfunctie. Dat is iets anders dan dat 

zij een directe afspiegeling is. Diversiteit is van belang, maar bovenal 

telt de professionaliteit, met andere woorden een adequate 

realisatie van de kernfunctie in het kader van de democratische 

rechtsstaat. De politie kan qua samenstelling en individuele 

opvattingen niet roomser zijn dan de paus, maar ze is permanent 

alert op professionele neutraliteit. Dat maakt de interne integriteit 

tot topprioriteit, niet alleen in de aansturing, maar ook in de sfeer 

van veiligheid, vertrouwen en onderling gesprek.   

9. Zoals andere organisaties zal de politie moeten inzetten op haar 

lerend vermogen. Dat hangt samen met de complexe omgeving, die 

steeds weer voor verrassingen zorgt. De organisatie moet kunnen 

schakelen tussen diverse niveaus: tussen uitvoering en leiding, 

tussen de straat en de staat, tussen actie en verantwoording. Op 

macroniveau is er de verhouding tot politiek en samenleving, en de 

ontwikkelingen daarin. Op microniveau heeft de politieagent een 

relatief grote discretionaire ruimte. Het komt erop aan daartussen – 

op mesoniveau – het gesprek te organiseren, eenduidigheid te 

ontwikkelingen, innovaties en ontwikkelingen te bespreken. De 

kernfunctie van de politie ligt in het hart van de organisatie 

besloten. 

 

10. De kernfunctie hangt nauw samen met de capaciteitsbepaling 

van de politie. In een complexe netwerkmaatschappij is de mate 

waarin zij in staat is haar identiteit uit te dragen cruciaal. Het 

verschaft haar de gelegenheid de taken af te bakenen, maar ook de 
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legitimatie om de politiek en de samenleving aan te spreken op hun 

verantwoordelijkheden en mogelijkheden. Zo zou de bepaling van 

de capaciteit bij voorkeur geen voorwerp moeten zijn van politieke 

strijd, maar van analyses van de veiligheidsproblemen, de 

positionering ten opzichte van andere partijen en realistische 

berekeningen van wat nodig is voor een volwaardige politiefunctie. 

 

Deze tien suggesties voor beleid en strategie beogen de discussie te 

voeden over de verhouding tussen de kernfunctie en organisatie. De 

kernfunctie geeft richting aan de operaties, de politietaken, de 

samenwerkingsverbanden, de interne organisatie en de relatie tot 

de samenleving, en niet omgekeerd. Een turbulente omgeving 

vraagt om een stevige positie van een zelfbewuste politie, waarin ze 

zich met gezag kan opereren in de morele ruimte van de 

samenleving in de 21e eeuw.    
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Tot besluit – tussen optreden en aanspreken 

Stelt u zich eens voor dat er geen politie zou zijn. Het is niet heel 

moeilijk om daar een algeheel gevoel van ontreddering bij te 

bedenken. De politie geeft houvast omdat zij in de morele ruimte de 

norm met gezag kan afdwingen. Zo heeft zij zich in de loop van twee 

eeuwen gevestigd, als anker voor de moreel-politieke ontwikkeling 

van natiestaten. Op basis van voorstaande bepaling van de 

kernfunctie kunnen ook de veiligheidsvraagstukken van deze tijd 

worden benaderd. De politie ondersteunt de existentiële gevoelens 

van veiligheid en zekerheid van individuele burgers. Zij herstelt de 

criminele inbreuken op de morele ruimte door de daders op te 

pakken. Ze biedt moreel houvast binnen het kader van de 

rechtsstaat en de daaruit afgeleide rechtsorde. In het virtuele 

domein van het internet is het ingewikkeld, maar niet principieel 

verschillend. Het komt er vooral op aan de positie in de 

samenwerkingsverbanden goed te bepalen. 

Het geweldsmonopolie – dat bij voorkeur niet hoeft te worden 

ingezet - verschaft de politie het gezag om op te treden bij 

noodhulp, bij handhaving, bij opsporing en ook, of misschien wel 

juist, in haar signalerende functie. Zij verkeert daarbij vaak in de 

positie dat zij de scherven moet ruimen, maar de oorzaken van 

problemen niet kan oplossen. Die ‘tragische’ positie heeft 

consequenties: de politie moet zich kunnen uitspreken over 

problematische situaties, risico’s en wantoestanden of kansen en 

mogelijkheden die haar mogelijkheden te boven gaan. De 

kernfunctie van de politie stijgt uit boven de directe politieke 

aansturing. Zij opereert tussen volk en staat, tussen acute 

problemen en structurele oplossingen. 

In de vormgeving van de morele ruimte zijn ook anderen – burgers, 

private en publieke organisaties en de politiek verantwoordelijk. Om 

die reden moet de politie niet worden gemuilkorfd, zoals nu het 

geval lijkt te zijn. De korpsleiding moet zich – formeel en goed 

voorbereid - signalerend kunnen uitspreken over maatschappelijke 

kwesties. Het kan niet zo zijn dat de woordvoering van de politie – 

met alle respect - de facto geschiedt door de politiebonden. Ook in 

lagere echelons is een recht op aanspreking van andere partijen 

essentieel. Zij kan in gesprek gaan en zich uitspreken over 

mogelijkheden en verantwoordelijkheden van andere organisaties. 

Daarmee bevestigt zij haar functie, ondersteunt zij het bestuur en 

legitimeert zij haar rol ten opzichte van burgers. Zij beweegt zich in 

de morele ruimte tussen optreden en aanspreken: goed dat er 

politie is. 
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