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Wat voor politie willen we zijn of zijn we aan het worden? Gaat 
het nog wel de goede kant op? Die vragen zag Jan Nap steeds 
opduiken in het KMT (Korps Management Team) en politie-
chefs onderling bij vraagstukken over inrichting of gebiedsge-
bonden werken. Nap: “De vraag werd nooit uitgesproken, maar 
was sluimerend, kreeg geen opvolging.” In oktober 2018 schrijft 
hij er ‘een stukje’ over voor het KMT: ‘In naam der wat?’. “Het is 
een vraag die me al lang bezighoudt. Ook al in de inleiding van 
mijn proefschrift1. Het is te vaak: ‘Je moet gewoon zus of zo 
handelen’, maar dat geeft geen antwoord op de vraag. In naam 
der wet is te schraal.”

WWWee innteeervvviewwwween Jan Nap en Guus 
Meershoek, beiden lector aan de Politieaca-
demie, over een bundel die zij aan het redigeren 
zijn met essays van collega- lectoren en onder-
zoekers over de politiefunctie. Dit interview 
heeft als aanleiding de aanstaande verschij-
ning van deze bundel – maar gaat al snel over 
het onderliggende doel van de bundel: het 
stimuleren van een reflectieve dialoog over de 
sluimerende vragen die er zijn over de politie-
functie. En de betekenis die wetenschappelijke 
onderzoekers in die dialoog kunnen hebben. 
Het KMT erkent deze schraalte, maar wil geen 
dikke boeken. Nap vervolgt: “Ze beamen dat 
het een belangrijk thema is, maar zitten niet 
te wachten op inbreng van geleerden. Ons 
idee is om niet eens in de dertig jaar een groot 

document te maken, maar dat het normaler 
wordt om reflectiever te zijn: wat ontwikkelt 
zich nou in de praktijk? Daar systematisch bij 
stilstaan. Niet blowen over de gedroomde poli-
tiesituatie maar er vragen over stellen, allerlei 
mensen uitnodigen om dat gesprek te voeden. 
Niet alleen het KMT, de hele politie zou daar 
systematisch bij stil moeten staan.” 
Nap ziet ook een rol weggelegd voor zijn 
collega- lectoren en onderzoekers van de Poli-
tieacademie. Met Jaco van Hoorn doet hij hen 
de uitnodiging; het is de start voor de nog te 
publiceren essaybundel ‘In naam der wat?’. 
Lectoren en onderzoekers beschrijven daarin 
welke ontwikkeling zij zien, waar hun zorg 
of vraag zit en waar zij een relevant perspec-
tief zien. Guus Meershoek benadert hij als 

TIKKIES TEGEN HET WIEL

1 https://dare.uva. nl/ 
search ? identifier= 19 
d45988-c6da-4c b0- 
9ae2-008ef 6284 08a
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De essaybundel ‘In 
naam der wat?’ onder 
redactie van Guus 
Meershoek en Jan Nap 
verschijnt in oktober 2021 
in de Politieacademie- 
onderzoeksreeks van 
Boom Criminologie. 
Conceptversies van de 
bundel bespraken de 
auteurs in focusgroepen 
met collega- onderzoekers 
en lectoren, aangevuld 
met studenten van de 
Master of Science in 
Policing.

mederedacteur. Meershoek: “De politie heeft 
de neiging om kennis over haar optreden naar 
binnen te zuigen, af te sluiten van de samen-
leving. Als je je zoals ik met politieonderzoek 
bezig houdt, moet je een mentale inspanning 
leveren om vanuit maatschappelijk perspectief 
naar de politie te kijken. Het vraagt verschil-
lende dingen om dit perspectief goed in te 
kunnen brengen. Een van de dingen is dat je 
meningsuitwisseling, gedachtewisseling wil 
hebben. Dat zit in deze bundel.”
Nap hoopt dat de artikelen worden opgevat als 
vraag, een spiegel. “Hé, ziet de politie er zo uit in 
jouw beeld? Is dat wat ik zou willen, waar ik met 
de politie op uit ben? Ik hoop dat de bundel weer 
een indringende vraag aan politieleiders is: wat 
zich aftekent en wat jullie als lectoren waar-
nemen, wat heeft het mij te zeggen en moet 
ik iets leren? Een impuls voor ontwikkeling.” 
Meershoek: “Ik herken wat Jan zegt, maar kan 
met alleen de bundel nog moeilijk tevreden 
zijn.” Nap: “Daar zit ook nog wel een verschil 
tussen Guus en mij, hoor. De bundel zie ik als 
stapje. Een van de dingen die gedaan kunnen 
worden om reflectie op die functie op gang 
te brengen.” Nap ziet het als iets wat bij kan 
dragen, één van de acties. “Dat is de reden dat 
ik óók met rijker verantwoorden bezig ben.” 
Want de politie is volgens hem veel te schraal 
en te defensief in het verantwoorden. Maar dat 
is een ander spoor. Van alles moet aangeraakt 
worden om beweging in gang te zetten. Dit is 
slechts een schakeltje. “Overigens, de bundel is 
ook een spiegel voor ons zelf als onderzoekers. 
Dat je merkt: ik heb het niveau nog niet bereikt 
dat men ervan schrikt of wakker ligt.”

Hoe spanning op te zoeken?
Nap en Meershoek zien de bundel beiden als 
een manier om het gesprek over de politie-
functie te voeden, door gedachtewisseling te 
stimuleren. Tegelijkertijd heeft Meershoek de 
indruk dat hij anders naar de politie kijkt dan 
Nap. Waar zit het verschil precies? Meershoek 
gelooft in de ‘verlichtingserfenis’: hij kijkt 
vanuit maatschappelijk perspectief naar de 

overheid. Het overheidsoptreden moet getoetst 
worden op basis van het sociaal contract dat 
er is met de samenleving. “Jan heeft een prach-
tige formule: werkt het? Deugt het? Doet het 
deugd? Maar bij mij ligt de prioriteit precies 
omgekeerd. Doet de politie deugd? Deugt 
het wat ze doet? En dan pas: werkt het? Het 
belangrijkste is wat de politie teweeg brengt 
in de samenleving.” Herkent Nap dit onder-
scheid? “Guus praat over een volgorde, ik heb 
dat zelf nooit zo bedacht. Voor mij zijn er drie 
velden.” De politie heeft nu volgens Nap een te 
sterk instrumentele, technische opvatting, die 
past bij een managerial invulling. “Dat vind ik 
veel te schraal. En dus moet naast ‘werkt het?’ 
ook gevraagd worden of het werk deugt – en 
vanuit welke principes? Wie mogen daar alle-
maal over meedenken? Het gaat om intentie 
en effect en daar komt ook het relationele in 
beeld. Dat is geen prioritering, maar het zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden vragen 
die je in samenhang over politiewerk moet 
stellen.” Meershoek: “Het is geen verwijt aan 
Jan, die doet het prima.” Beiden lachen. 
“De politieleiding is eigenlijk al heel blij als ze 
de eerste vraag, namelijk of het werkt, met ‘ja’ 
beantwoorden”, vervolgt Meershoek. “Met de 
tweede maken ze dan nog wel een begin, maar 
drie vragen zijn te veel om te beantwoorden.” 
Hij begint dan liever vanaf de andere kant: 
doet het deugd? Als wetenschapper heeft hij 
de rol om die vraag voor te leggen. Het gaat om 
een spanningsverhouding met de politie. “Ik 
zet een grotere stap buiten het primaire zoek-
veld van de politie.” Nap: “Ik zie dat verschil 
tussen ons niet zo. Ik probeer ook spanning 
te brengen. Ik vind het zelf heel belangrijk, 
ook voor mezelf, om de vraag naar goed werk 
levend te houden. Zonder dat je precies kunt 

“Wat voor politie wwwwwillleeeenn 
we zijn of zijn wwwweee aaaaann hhheett 
worden?”
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beantwoorden wat goed werk is. Wie mag 
daarover meepraten? Voor wie doet het dan 
deugd?” Hiermee roept Nap, lector Waarde-
volle Praktijkontwikkeling, spanning op door 
vragen te stellen over intentie en werking. 
Nap en Meershoek ervaren veel overeen-
komsten in het kijken naar de politie; en 
toch lijken hun gezichtspunten soms te 
verschillen. Ze kijken er nog iets preciezer 
naar. Meershoek is vanuit zijn politieke en 

filosofische belangstelling min of meer toe-
vallig bij de politie terecht gekomen. “Ik merk 
dat ik altijd over ‘wij’ spreek”, merkt Nap op. 
“Ik spreek heel erg van binnenuit en heb in 
zekere zin een gespannen verhouding met de 
politie. Ik heb steeds gezegd: ik heb een haat- 
liefdeverhouding tot de politie. Hoor ik er wel 
of niet bij? En ik ben tot de conclusie gekomen 
dat ik er helemaal bij hoor. De vragen die ik 
de politie stel, stel ik ook altijd aan mijzelf.” 
Meershoek kijkt van buiten naar binnen. De 
vragen die hij de politie stelt, stelt hij niet 
aan zichzelf als onderdeel van de politie; hij 
verplaatst zich in de ervaring van de burger 
die het politieoptreden ondergaat. Nap: “Ik 
kijk van binnenuit. Dat is een groot verschil.” 
Het ‘sluimerende’ verschil tussen hen wordt 
hiermee expliciet – en nu ook door Nap 
herkend.

Kennis in context – is nog geen macht
Of het nu van binnenuit of van buitenaf komt: 
de manier waarop onderzoekers kijken, vin-
den ze beiden cruciaal. Het luistert nauw hoe 
de spanning wordt opgezocht, wil onderzoek 
bruikbaar zijn. Abstracte kennis werkt niet, 
maar moet in de context relevant zijn. “Het 
gaat om de praktische betekenis van ken-
nis.” Nap wijst hierbij op het veel besproken 
’evidence- based’ politiewerk, dat volgens hem 
zo zijn grenzen kent. “In de gezondheidszorg 
hebben ze het inmiddels ook over ‘context- 
based evidence’: wat is in deze context waar 
en betekenisvol? Ik zoek spanning op door 
politiemensen te confronteren met de bete-
kenisvolle context. Van belang is om je als 
onderzoeker af te vragen wat kennis eigenlijk 
inhoudt, in deze specifieke omgeving. Kennis 
van wat? Het maakt verschil of je de ene onder-
zoeker of de andere de wijk in stuurt. De crux 
is dat de context opgezocht wordt en dat de 
onderzoeker zich daarin mengt.” Volgens Nap 
is er veel onderzoek dat te ver abstraheert van 
de context en daarmee irrelevant wordt. “De 
spanning opzoeken tussen de idealen, beleden 
waarden en dat wat gerealiseerd wordt. Ik zie 
te veel wetenschap die niet relevant is voor de 
politiecontext.” 

Jaann NNap:  
“Ikkk hheebbbb eeeeeen hhaaaat- 

liefdeverhouuuddddinnnngg tttoott ddde ppoollitie”



het Tijdschrift voor de Politie • nummer 2 • 2021 33

Guus Meershoekk: 
“Het hebben van kkkkeennnniis mmmmaaaakkkt  
 niet per defifinnnnnittiieee mmmmaaacchhttigg”

Meershoek onderschrijft dat alleen kennis 
in context helpt. En ook hier kijkt hij weer in 
de andere richting: de context dient ook oog 
te hebben voor kennis. Hij verwijst naar de 
vorming van de Nationale Politie, hoe ver-
schrikkelijk het was dat heel veel kennis over 
de politieorganisatie simpelweg genegeerd 
is. “Dat geldt voor de minister, dat geldt voor 
een deel ook voor de kwartiermakers, die 
dachten dat zij from scratch een politieorga-
nisatie konden bouwen.” Men heeft zich niets 
aangetrokken van veertig jaar internationaal 
politieonderzoek, waarin getoond is dat er 
drie zinvolle lagen zijn in politiemanagement: 
operationeel, tactisch en strategisch. “Ook 
in Nederland is dat jarenlang gezegd. Maar 
men maakte een nieuwe organisatie met vier 
managementlagen, zonder de vraag te stellen: 
wat zou de functie van die vier lagen moeten 
zijn? Er is niet overwogen wat onderzocht 
moest worden. Maar: we doen het gewoon.” 
Meershoek ziet een zelfde soort valkuil bij poli-
tieonderzoekers. “Onderzoekers die menen te 
kunnen vertellen hoe de politie het moet doen. 
Dat is dezelfde overmoed. Hier is sprake van 
een fundamentele misvatting: dat kennis en 
macht een en hetzelfde zou zijn. Maar dat is 
niet zo. Het hebben van kennis maakt niet per 
definitie machtig. En de macht heeft niet per 
definitie kennis.” 

De spanningsboog tussen distantie 
en raken
Nap herkent dat de politiemacht niet altijd 
ontvankelijk is voor kennis. “Ik vind dat er 
ook een soort vrijmoedig spreken moet zijn 
van wetenschappers in de nabijheid van de 
machthebber.” Hij vraagt zich af of zijn stijl, 
van binnenuit, wel ‘gevaarlijk’ genoeg is. “Het 
risico van mijn benadering is dat ik toch te veel 
in de context zit, dat er te weinig spanning is. 
Het risico van Guus is dat hij er te ver vanaf 
staat en daardoor te weinig ‘raakt’. Dat heeft 
niet zo zeer met kennis en macht te maken, 
maar met distantie of nabijheid. Voor de door-
werking van kennis is dat relevant.”
Hoe scoort de bundel ‘In naam der wat?’ op 
de schaal van distantie? Meershoek geeft aan 

met een primair ’heel nabij’, ‘te nabij’, dat hij 
de bundel laag scoort. Nap denkt even na. 
Hij heeft de indruk dat de bundel ervaren 
zal worden – hoewel dat per bijdrage ver-
schilt – als te veel distantie. Juist een hoge 
score dus. “Er zitten overigens stukken bij die 
vanuit distantie geschreven zijn, maar die wel 
binnenkomen omdat de thema’s de harten 
raakt. Dan lijkt het van buitenaf geschreven, 
maar dat raakt. De kunst is daarmee om 
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als onderzoekers confronterend te zijn en 
tegelijkertijd te raken.” “Wij zijn gewoon stu-
deerkamergeleerden”, vindt Meershoek. “Wij 
schrijven dingen. Maar als we niet politie-
mensen weten te raken, dan vervliegt het met 
de wind.” Hij verwijst naar Michel Foucaults 
Parrèsia, voor hem een sleuteltekst die gaat 
over vrijmoedig spreken. Dat volgens Meers-
hoek inhoudt: confronterend zijn, maar toch 
een contract houden met de machthebber. “En 
daar zit de hele kunst.” Nap vult aan: “Speaking 
truth to power, dat is relationeel; het vraagt van 
de machthebber en van de parrèsiast iets. Als 
het herkend wordt als waarheid spreken, dan 
kan het best van afstand zijn. Maar men moet 
het erkennen als onontkoombaar.”

Gebrek aan dialoog en debat
Het punt is dat kennis nog lang niet altijd 
als onontkoombaar wordt ervaren of gepre-
senteerd. De open dialoog met onderzoekers 
missen beiden te vaak. Meershoek kijkt met 
grote belangstelling naar Engeland, de Ver-
enigde Staten en Canada. Onderzoek dat 
in die landen wordt gedaan, vormt een veel 
grotere uitdaging voor politie. Politieonder-
zoekers in Nederland hebben volgens hem 
niet het moment bereikt dat politiemensen 
en leidinggevenden overtuigd zijn dat ze iets 
moeten lezen, om iets beter te snappen. “Ener-
zijds is dit een kwestie van massa, er zijn in die 
landen veel meer universiteiten die onderzoek 
doen naar de politie. Maar het gaat ook om 
een drang naar publieke discussie, die daar 
veel sterker is.” Meershoek vertelt dat hij bij 
online- discussies over missie en visie van de 
Engelse National Police Foundation als bui-
tenlander aansluit. “Dat kan gewoon. Dan zit 
je met iets van tweehonderd mensen, oud- 
ministers, korpschefs in een discussie. En die 
discussie is hartstikke interessant. Er is daar 

meer onderzoek, er zijn meer tijdschriften, er 
is een hele infrastructuur die dat steunt. Het 
is niet voor niets dat nieuwe inzichten bij de 
politie vanuit die landen komen.”
In zijn bijdrage in de bundel beschrijft Meers-
hoek waar die drang tot publiek debat vandaan 
komt: “In Engeland the police are the public and 
the public are the police. Daar is een sterker idee 
dat ze zich publiek moet verantwoorden. De 
politie in Nederland kan schuilen bij burge-
meester of Officier van Justitie. En die zijn niet 
democratisch gekozen. Op die manier wordt 
de Nederlandse politie meer van publieke ver-
antwoording afgeschermd. Ik ben de eerste om 
te zeggen dat dit in het huidige tijdperk met 
social media complex is en ik ben ook niet voor 
gekozen burgemeesters, maar het is voor de 
politie wel goed om meer gevoed en uitgedaagd 
te worden door het publieke debat.” 

Wederkerig
Zo zijn we terug bij Naps vertrekpunt: wat 
is goed politiewerk en wie mag daarover 
meepraten? Het strategisch netwerk heeft 
de conceptbundel ontvangen, maar er is nog 
weinig gereageerd. Er staat echter meer op 
stapel. Met de School voor Politieleiderschap 
komen er programma’s, een reeks over de 
politiefunctie, webcasts, tv- opnames, een 
conferentie; alles om dat gesprek te versterken 
en verdiepen. Nap: “Tikkies tegen het wiel. De 
bundel alleen doet niet genoeg.” Meershoek: 
“Ik hoop dat het niet bij een eenmalig initia-
tief blijft en dat het voortgezet wordt. Eigenlijk 
is er niet echt een goed forum voor stukken 
die uitvoeriger zijn dan die in het Tijdschrift 
voor de Politie komen. Misschien dat de bundel 
een aanzet kan vormen.” Nap ziet stapjes in 
ontwikkeling. “Critical friends zijn, dat is iets 
relationeels. De wens is om als onderzoekers 
door de politie gezien te worden als critical 
friends. Ook in die zin gaat het om iets weder-
kerigs; ik hoop dat wij feedback krijgen op 
onze bijdragen. Vervolgens dat het kritische 
iets relationeels en wederkerigs wordt, dat het 
elkaar aanscherpt in de eigen rol. Dat mensen 
niet alleen een duim omhoog of naar beneden 
steken, maar zeggen: ik herken je kritiek, ik zie 
dat meer zo. Zodat er interactie ontstaat.” •

Dr. Jan Nap  

is Lector Waardevolle 

Praktijkontwikkeling aan de 

Politieacademie. Hij houdt zich 

bezig met leiderschap, rijker 

verantwoorden, normatieve 

professionalisering en praktijk 

leren.
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“Het is de kunstt vvvvvann ooonndddderrzooeekkeerrs 
om confrooonnnntteeereeenndddd tee zzijn  

en tegellijkkkkkerrtijjd tteee rrraaakkeeenn”


