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‘Een pastoor die angst erin weet te houden, is waardevoller 
dan 100 agenten’ – Willem Frederik Hermans (uit ‘Het 
seculiere experiment’ van Hans Boutellier). 
  
Wat bindt de mensen in de Nederlandse samenleving? Wat 
maakt dat we een samenleving blijven? Hoogleraar en publicist 
Hans Boutellier gaat in het uitdagende boek ‘Het seculiere 
experiment’ diep in op een samenleving die van God los is, 
vaak onbehaaglijk aanvoelt, waarin angst sturend lijkt te zijn 
geworden. Hij betoogt dat de verregaande nadruk op 
surveillance en preventie trekken van een nieuwe religie heeft 
gekregen. Hij onderstreept bovendien het alleen maar toenemende belang van een onafhankelijke en 
onpartijdige rechtsstaat en beantwoordt de vraag hoe we in een ‘superdiverse’ wereld nog overeenstemming 
vinden.  
  
Boutellier publiceerde eerder de veel besproken en ook voor de politie zeer relevante boeken ‘De 
Veiligheidsutopie’ en ‘De improvisatiemaatschappij’. “De wereld van vandaag is turbulent en wordt door velen 
als chaotisch ervaren. We worden geconfronteerd met nieuwe sociale spanningen (vluchtelingen, islam) en 
veel morele verlegenheid (waar doen we goed aan?). De vraag naar de waarden onder het politiewerk en de 
kwaliteit van de dienstverlening staan in het centrum van de aandacht. Wat is de functie en rol van de politie in 
een superdiverse samenleving, waarin we op zoek zijn naar meer houvast, en wat vraagt dat van 
leidinggevenden?”.  
  
Het programma verdiepte, aan de hand van voor de politie zeer herkenbare casuïstiek, het inzicht in de 
samenleving waarin je werkt en waaraan je mede vorm geeft. Het bood bovendien op een zinvolle manier 
gelegenheid te reflecteren op de diepere betekenis van politiewerk en op je eigen handelen. Het gaf daarmee 
grip op de complexe werkelijkheid waarin je  agelijks functioneert.  
   
Professor dr. Hans Boutellier bekleedt de leerstoel ‘Veiligheid en Burgerschap’ aan de Vrije Universiteit, mede 
ingesteld door het toenmalige politiekorps Amsterdam-Amstelland. Boutellier is bovendien wetenschappelijk 
directeur van het Verwey-Jonker Instituut. In de LinkedIn groep ‘Politie en Leiderschap’ vind je enkele 
interviews met Hans Boutellier en linkjes naar passende achtergrondinformatie.  
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