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De verantwoordelijkheid voor het stuwmeer 
 
’Loyaliteit’ van voormalig FBI-directeur James Comey bleek dinsdag 15 januari 2019 de bron van een 
goed, energiek gesprek tussen een kleine dertig politieleiders, met bijdragen van recherche-chef 
Wilbert Paulissen en lector en hoogleraar Pieter Tops.  
 
Het boek dat verhaalt over de carrière van Comey, uitmondend in zijn confrontatie met Donald Trump, 
de huidige Amerikaanse president, bleek bij een eerste verkenning onder de deelnemers aan het 
gesprek gemengde reacties op te roepen. Bewondering en argwaan wisselden elkaar af. Is Comey 
een dienende leider, is zijn loyaliteit aan de rechtsstaat, aan het belang van de integriteit ervan 
volledig oprecht? Kan dat ook goed samen gaan met enige ijdelheid?  
 
Hoe dan ook werd geconstateerd dat het reflecteren op de eigen biografie en de rol die deze speelt in 
je leiderschap, voor iedere leidinggevende leerzaam kan zijn. Ook kwam de vraag op tafel in hoeverre 
loyaliteit juist een gebrek aan moed kan verhullen, afhankelijk van waar je loyaal aan bent.  
 
James Comey maakt in zijn boek een belangrijk punt van het ’stuwmeer van vertrouwen, opgebouwd 
door je voorganger’ waar je als politie en recherche op steunt. Wilbert Paulissen refereerde in zijn 
reflectie onder meer aan de IRT-affaire uit de jaren negentig, waar dat stuwmeer dreigde leeg te 
lopen. Als leidinggevende heb je een verantwoordelijkheid voor het in stand houden ervan. Comey 
stelde impliciet ook de vraag naar de noodzakelijke bescheidenheid van de politieleider. Paulissen: 
’Het werk dat ik doe is belangrijk, maar dat wil niet zeggen dat ik belangrijk ben.’ 
 
Pieter Tops waarschuwde in zijn reactie voor de ’verabsolutering’ van integriteit. Je hebt als 
leidinggevende na te denken over de gevolgen van het staan voor je principes, gevolgen bijvoorbeeld 
voor de institutionele praktijk waar je nu eenmaal in werkt. Die kunnen zwaarder wegen dan je eigen 
waarden. Werken als politieleider is per definitie ’ambigu’, meerzijdig. En onderschat in die (lokale) 
institutionele praktijk niet het belang van relatiemanagement. Van het ontwikkelen van ’buffers’, 
stootkussens tussen jou en het politieke bestuur. ’Loyaliteit’ van James Comey bleek hoe dan ook 
inspirerend. ’Het zou mooi zijn als toonaangevende leidinggevenden in Nederland dergelijke reflecties 
zouden schrijven.’ 
 
Nieuwsgierig geworden naar Comey? https://padlet.com/pietheinpeeters/comey 
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