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Ineendemocraticheeftgezagemongewisenvoorlopigkamkterverkregenenisgezagsuitorf^
mngvedfewrtAoordergewordOT. Mogelgkzgnprq/esrionoisgezogssAuwgewordenengfton^g

op'Ieloop"voorgezaguitoefenmg.Ditartikdbeoogtantwoordentegevenoptwet-vragen Ten

7erste:hat'depSitieInminderematehaartanden'zienoflaatzyhaargezagnogaltijdgddm?

Omdievraagtebeantwoordenwordtnagegaanhoedepolitiebet- m termenwn angstvoor
sie'mvermijding vanrisicovolk situaties - doetvergekken met andereberoepsgroepen.^

^tw'eedevmaghe'eftbarekking opdezoektochtnaareenrobuustebetekenisvangezagsvol^
optreden. ' DwrlijwordtaansluitinggezochtUjdenotievan-voorgaan'inprobkemsituaties
waarbij degezaghehbende persoonverantwoordelijkheid opzichneemt.
Inleiding

Gezagheeftin eendemocratie weinigaanzien. Ineendemocratie'zoj, elpl^oa1'
ergerm"mensenzichaanalleswatmetgezagtemakenheeft Gezafheefteen^betut'

teknde klank enwordtvereenzelvigd met overheersing enonderdmkking. Gezagzou

de.wilvan autonome individuen hinderen en de eigen meningsvorming inperken.
Mensen met veelmvloed ofoverwicht verdienen daarom ons wantrouwen (Furedi,
2011; Brinkgreve, 2012).

Medeom dieredenenwordtgezagminder sneltoegekend doorhetpubliekenmoet

^ezagsteedsopnieuw'gewonnen'warden,ondermeerdoorovertuigendalgur^tercn5aTrbi]"speehrdat professionals alslerarenenarisenermoeitemeehebbendehlerar;

diischea^pectenvangezagteherkennen;velenneigenertoezichzel.fendeburgerals
gelijkwaardigepartijentezienenlcomenniettoeaangezagsuitoefemngofgaanervoor
opdeloop (VanStokkom,2010;2013).

Treffen wedie 'gezagsangst' ookbij depolitie aan? Sommigen menen datdepolitie
-iuw is"geworden en -weer' haar tanden moet laten zien omontzagm^te

^oez'emen(VanR^enen, 2010).Politieonderzoeker enfilmmaker JurrienRood:
anders:uitzijnonderzoek (2013)blijktdathetgezagvandepoliticopstraatonomsteden
is. Hiizietdepolitie zelfsals'lastmanstanding':terwijl andereberoe

zTjn'voor"gezargsuitoefenmg, isdatvoordepolitievanzelfsprekend, Kenmerkendvoor
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de politic is een mix van overtuigen ('de mond als belangrijkste wapen') en kordaat
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optreden.
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Anderen wijzen erop dat sociaal communiceren en stevig optreden bij de politie uit

be;

balans zijn geraakt. Volgens politieonderzoeker Edwin van der Torre en zip collega's

rol

me
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(2011) wordt in de politieopleiding te veel nadruk gelegd op degelijkwaardige gespreks-
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situatie, het gevenvan goederedenen en het afwikkelenvan het gespreknaarieders

De

tevredenheid (de zogenaamde methode Van der Steen). De auteurs pleiten voor een
herwaardering van en meer oefening in passend geweldsgebruik zodat politiemensen
beterkunnen omgaanmet bedreigendeen riskante situaties.

the

Enerzijds valt er veel voor te zeggen dat in opleiding en training meer aandacht wordt
besteed aan stevig optreden. In agressieve situaties volstaat argumenteren niet. Zouden
politiemensen enkel afgaan op argumentatie dan zouden ze mogelijk snel aarzelen of
ze hun invloed wel zullen benutten. Mogelijk gaan ze conflicten uit de weg ofkijken
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deanderekantop. Anderzijdsis hetproblematischdatstevig optredenvereenzelvigd
wordtmetgeweldsgebmik.'Stevig'staatdaninhettekenvanmachtsuitoefeningenniet

Ar
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van gezagsvol optreden dat altijd aansluiting moet houden bij vertrouwen en 'dienst
verlenen'. Interessanter en tegelijk moeilijker is om aan te geven hoe dat dienstbare
gezag robuuster vorm kan warden gegeven.
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Dit artikel b&oogtantwoordente gevenop tweevragen. Deeerste heeftbetrekkingop

D(

gezagsangst. Laatde politiele omgangmet geweldte wensenover zoals VanderTorre

m

en collega's suggereren ofis er helemaal geen sprake van gezagsschuwheidzoals
uit het onderzoekvan Rood kan wardenopgemaakt? Tevens ga ik na hoe de politie

pr

het - in termen van angst voor agressie en vermijding van risicovolle situaties - doet
vergeleken met andere beroepsgroepen. Om adequate afwegingen te maken omtrent
gezagsvol optreden van uiteenlopende beroepsgroepen maak ik onder meer gebruik
van empirische gegevens die in het kader van het programma Veilige Publieke Taak
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zijn gepubliceerd. Overigens past hier meteen de kanttekening dat eenvergelijking
tussenberoepsgroepenmoeilijktemakenis. Depolitiezalvanwegehaaropdrachtom
conflictenindiennodigmet geweldte beeindigengezagmindermet dienstverlening

Vc

associeren. Bij onder meer leraren ofarisen ligt dat ongetwijfeld anders.
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De tweede vraag heeft betrekking op de zoektocht naar een robuuste betekenis van

ra
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ar

gezagsvoloptredenvanuitde geconstateerdedisbalanstussen 'sodaal'en 'stevig'. Als
'argumentatief gezag' niet volstaat in stressvolle ofdreigende (probleem)situaties,
welke betekenissen van gezag zouden dan wel aanknopingspunten kunnen bieden?
Om die vraag te beantwoorden zal ik enkele gedachten van de filosofe Hannah Arendt

onderdeaandachtbrengen.MetArendtkunnenwegezagopvattenalseeninitierende
handeling,een 'voorgaan'in eenprobleemsituatiewaarbijdegezaghebbendepersoon

II.

verantwoordelijkheidopzichneemt. Naast'hetvoortouwnemen'is 'echtcontactmaken'
een belangwekkend aspect om in gespannen situaties gezag uit te oefenen.
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Hetartikel is als volgt opgebouwd. In paragraaf2gaik in op hetbegrip 'gezag'en de

m

'wederwaardigheden' van gezag in een democratische samenleving. Gezaghebbende
personen warden - netals ieder ander - geachtin gesprek te gaanen goede argumenten
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tebieden;asymmetrischesocialeverhoudingenwardensnelafgewezen.Ikgeefaanin

ve

sc

welke opzichten gezagsuitoefening en gezagstoekenning daardoor van aardveranderd
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zip.Vervolgens (paragraaf3) komenhetgezagendeveronderstelde gezagsangstvande
politicenanderepubliekeberoepsgroepen aanbod.Doetdepolitiehetbetervergeleken
metdiegroepen?Tenslottewordtinparagraaf4dedisbalanstussen'sociaal'en'stevig'
besproken enwardeninhetverlengdevandetheorievanArendtdecontourenvaneen
robuusterperspectiefopgezaggeschetst.

Dezebijdrage iszoweltheoretiserend als explorerend vanaard. Deopgeworpen hypothesen vereisen uiteraard nader toetsend onderzoek.

Gezagin eendemocratischesamenleving
Gezagwordtvaakinhetverlengde vandebefaamdesodoloog MaxWeberomschreven
als afgeleide van macht: eerst is er macht, debevelsmacht, en danpas secundair kan
machtgezagwardenwanneermensenopwatvoorgrondendanook(traditie, charisma,
legaliteit) zichschikkenengehoorzamen. Machtzouactiefzijn, gezagpassief. Socioloog
AntonZijderveld(1985)wijsteropdatgezagveelmeerisdanhetpassiefinstemmenmet
macht. Gezagkanbeteromschreven wardenals 'demogelijkheid ofkansomopgrond
van een moreel overwicht en dus met afzien van welke vorm van geweld ofdwang dan
ook het handelenvan mensen te beinvloeden' (1985, 11). Het gaatgezagom vorming
en het creeren van vertrouwen.

Dezeomschrijvingwijktafvanmeerconservatieveomschrijvingenwaaringezaglouter

in dienststaatvandewaardenvandetraditie, vanhetovergeleverde. Gezagheeftdan

primairtemakenmettrouwaanhettoevertrouwde (DeDijn,2004). Gezagisintrinsiek
eerbiedwaardig,dwingtgehoorzaamheidafenstaatindienstvanstabiliteitenorde.Veel
conservatieveauteursmenenoverigensdatgezagheeftafgedaanineendemocratische

samenlevingendoormacht,professionaliteitentechnologischwetenisafgelost.Macht
eigent zich de domeinen toe die voorheen door het gezagvan traditie, gewoonte en
religie werden gereguleerd.

Volgensfilosofe HannahArendtbemstgezagnietopmacht, nochoprationeeldebaten
overtuigen. Andersdangezagveronderstelt overtuigen eenverhoudingvangelijkheid.
Van alle gespreksdeelnemers wordt verwacht dat zij goede redenen geven. 'Where
argumentsareused,authorityisleftinabeyance'(Arendt, 1977,93). Deplaatsvanhetgezag
raaktaldus 'onbezet'. Gezagveronderstelt hierarchie enasymmetrische verhoudingen,

enonttrektzichaangelijkheid.TegelijkertijdgeeftArendteenvernieuwendebetekenis
aangezag:gezagstaattoetehandelen enietsnieuws tebeginnen. Gezagheeftscheppend
vermogenenkaneenconstmctieveenfaciliterenderolspelen.Debetekenisvangezag
is sterkverbondenmet dewoorden'augment' en 'foundation'(waarmeeArendtdoelt
op de

oorspronkelijke vestiging van de

stad

Rome).

'The word actoritas derives

fro

m

the

verb augere, 'augment', andwhat authority andthose in authority constantly augment is
foundation'(Arendt, 1977, 121/2).

Zo bezienis een gezaghebbendpersoon dus een stichter, een instigator, en biedt
mogelijkheidsvoorwaarden. Ookinhaaressayovercrisisinhetonderwijs zienwedeze
opvattingtemg:nietzozeerdekennis, competenties envaardighedenvandeleraarverschaffengezag,maarde'verantwoordelijkheidvoordewereld',datwilzeggenleeriingen
vertrouwd maken met eenveranderende wereld. Leraren nemen verantwoordelijkheid
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opomleerlingentebeschermenentehelpen,waaronderhunpotentieomtekritiseren

en om nieuwedingente creeren.

Voortbouwendop Arendtkan'initieren', opgevat als'meevoeren', 'geleiden' of'binnen

leiden' als de kern van gezagsuitoefening warden beschouwd. Datgeleiden - een
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verhoudingen veronderstelt.
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het

gevoel te hebben dat zij

kelijker^in met het sturende optreden. Duidelijk is dat'gezag asymmetnsche Tociale

Ditperspectiefop gezagverhoudt zichmoeizaam tot dewaarden ennormen van een

democratische samenleving. Inwelkeopzichten isgezagineendemocratische context

LanJ!rd. verandfr d? !k besPr^ek
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betekenisverschuivingen.

Ten eerste
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steedsmeerontleendtewardenaankennis enargumenteren. Tentweedeii]km~d^
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hierarchischeaspectenvangezagproblematisch tezipgeworden.
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enmoeten opredelijke wijzehunhandelenwandeluitleggen, zodatanderenkunnen

meedenken en kritisch meewerken (Zijderveld, 1985). "0mvertrouwentewmnen

Mede c
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stellenze. zidlrcsPonsief°P-Responsiviteit- openstaanvoorkritiek;steeds'opmeuw

Lampei
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tise waarop gezaghebbende personen zich baseren, moet bovendien tot aantoonbare

verboni

^r.a?-twoording af?e^en-iseenuitnodigingomwantrouwen telatenvaren. Deexper^

resultaten leiden. Gezagis dusvoorwaardelijk. Tegelijkertijd brengenvakkennis en
!peaalisering eenversmallmgvan gezagmetzichmee,heel'anders danheTgevalwas
mettraditioneelgezagdatdoorgaansongelimiteerdwasenwaarbijdegrenzenvande

eigencompetentie verwerden overschreden (Zijderveld, 1985).1
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In de e<

De toewijzing van gezag wordt dus bepaald in een open context waarin kritiek kan

wardengeleverd.Alsburgersdeindrukhebbendatkennisvangezaghebbend"epersonen

Zij krij^
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tot discutabele, onduidelijke ofgevaarlijke uitkomsten leidCworit dat'de'inzet'van
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gezag. Democratisch gezagverkrijgt men pas in een proces vanvoortdurcnd toetsen
enkritischbevragen(Warren, 1996).
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!e^pul;'!iek debat ?i)ven overtuigende antwoorden achterwegedanverspelenzij'hun

Denadrukopoverleggen,^ overtuigenendebatterenheeftongetwijfeldeenprijs.Mensen

leggenzichmindergemaJAelijkneerbijvoorstellenvanleidinggevendenenbijtenmeer
1a.n. ^ -a£^ez_agl?ktuberhauPteenmindergroteroltespelennaarmate(politieke

issuesmeerbetwistbaar enomstreden zijn. Gezagwordtdaneerderarrogant ofmisled
.

dendbevonden.Hoeconflictrijkerhetdebat,destemindervertrouwenwordtgesteTd
VolgensZi,derveld(1985)isdemodernedemocratischesamenlevinggeobsedeerdmetmacht.Het .crir
bureaucratisering, juridisering enproliferatie vanwet-enregelsevir

Zijderveldwijst erop dat deze -ubiquiteit- van de macht'verdacht ved lijk'to'peenges'ecuia
van ae ttaamonele alomtegenwoordigheidvan God ofhet goddeliike.
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Volgenspolitieonderzoeker JurrienRoodzienweinveelberoepsgroepen eenzekere
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hetprobleemvanordehouden(Rood,2013,144;Kneyber,2012).Naast'onderwi]z'e^d
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gezagsangst. Vooralhetgezagvanleraren isindeversukkeling geraakt. Duidelijkheid
en strengheid zijn ver te zoeken. Veel beginnende leraren stoppen vri] sneYvanwege
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vuurwapendaadwerkelijkmoetengebruikenkrijgthijantwoordenals:'nooitgeschoten^

eenkeergetrokken in twintig dienstjaren' (Rood, 2013, 31, 72).2
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u-gersvaakonwillige
3 gezagsuitoefening
mogelijk eerder als
:icheerderbezwaard

srstandvanburgers.

omdatzij overhetgeweldsmonopoliebeschikkenenopde-escalatiewordenafgerekend.
Het uniform dat verbonden is aan de mogelijkheid van lichamelijk ingrijpen, straalt
voldoende gezag uit. Voor andere beroepsgroepen is dat niet het geval. Mede hierom
ziet Rood de politic als 'last man standing binnen het overheidspersoneel' (Rood, 2013,

259).Hij keertzichtegenpolitiewetenschappersalsVanReenen(2010)diemenendatde
politiemeerhaartandenmoetlatenzien.Depolitict-eedtimmerskrachtigopenheeft
genoeg gezag op straat. 'Meerpolitietanden tonen zou alleen maar kiden tot verscherping
van conflicten die nu beheerst warden' (Rood, 2013, 259).
Tegelijk stelt Rood vast dat in agressieve en bedreigende contexten meer vereist is. Hii
plaatst dan ook kanttekeningen bi] debasisopleiding waarin demethode-Van der Steen

nogaltijd eenvastonderdeelis. Verbalecommunicatieis weliswaarbelangrijk, maar
volstaatnietalsheter echtop aankomt.Volgens Roodisvooralin agressievesitaaties
eenstructureler antwoordnodig. 'Gevraagdis eenupdate, eenVander Stem 2. 0' (Rood,
groepen een zekere

raakt. Duidelijkheid
n vrij snel vanwege
Naast onderwijzend
eg. Velen hebben er

slatiete herkennen.

: demeeste beroepsi omarmen wat hij
elt eenweerziniets

igmaal uit op angst
ie te roepen en dus

' gezagsuitoefening
re ongelijkwaardig
t gevolg is volgens
de achtergrondde

2012, 97).
De politie doet het volgens Rood dus goed vergeleken met andere beroepsgroepen.
Die conclusie is voornamelijk gebaseerd op zijn observerende politieonderzoek en

secundaireliteratuur. Devergelijkingmet andereberoepsgroepenblijft daardoorwat
impressionistisch. Enkele onderzoeken die in het kader van het programma Veilige
Publieke Taak zip uitgevoerd, kunnen meer licht op die vergelijking werpen.3
Vastgesteld is dat werknemers met een publieke taak die slachtoffer zijn geworden
van geweld de regels minder strikt naleven dan niet-slachtoffers. 4 Dit geldt onder
andere voor treinpersoneel, buschauffeurs, werknemers in ziekenhuizen en in de
ambulancezorg. Dehelft van het treinpersoneel vermijdt wel eens risicovolle situaties;
ook werknemers in het onderwijs scoren hoog. Bij politiemensen is dat siechts een
op de tien. Een op de vijfwerknemers geeft aan wel eens niet voor zichzelfte durven
opkomen, vooral in ziekenhuizen en in het primaire onderwijs. Bij de politic valt dat
opnieuwpositieveruit. Deverschillentussendeberoepsgroepensprekendeelsvoorzich:

conducteurs kunnen doorgaansniet op ondersteuningrekenen en er zijn potentieel
sangst. Volgens de

lag: 'Je mond is je

veel bemoeizuchtige omstanders aanwezig. Zi] staan er dikwijls alleen voor. Mensen die
bij sociale diensten en het UWV werken zip vergeleken daarmee relatief beschermd
(Abraham et al.. 2011, 40/41).5

- treedt de politic

34). De overgrote
minderheiddoetdit
mteur condudeert

n heeft Rood vaak

srhappyagent' die
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olidemensen hun
: 'nooit geschoten,

sven gekomen en
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ijke gegevens van de
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Opgrondvangroepsgesprekkenmetdiversetypenprofessionalsishetvolgendevastgesteld (Jacobs etal., 2009). Ten eerste wijzen conducteurs crop datveel NS-medewerkers
ongemerkt hun grenzen verleggen ten aanzien van ongewenst gedrag. Er is sprake
van een zekere normvervaging die hand in hand gaat met meldingsmoeheid. Men is
soms geneigdhet ongewenste gedragmaar te tolereren of 'erbij te nemen' (Jacobs et
al., 2009, 32). Ookbij buschaufFeursis er eentendens om, althans ten aanzienvan de
minder ernstige vormen van ongewenst gedrag, meer te tolereren. Ook in deze sector
Zie uitvoerig: Van Stokkom, 2013.

Vanalle slachtofFersvan agressieen geweldzegt 30%datze wel eens watdoordevingerszien, terwijl dat
bij niet-slachtoffers20%is (Abrahametcd., 2011,40).
Uit eerderonderzoekbleekdattweeop de drietreinconducteurswel eens toegeven aaneen dreigingdoor
geen boete uit te schrijven. Vergeleken met andereberoepsgroepenzwichtenconducteursveel vakervoor
geweld. In hetzelfde onderzoek is overigens ook vastgesteld dat huisartsen vaak geneigd zijn de agressieve
partij zijn zinte geven (Middelhoven& Driessen,2001).
CPS 2014-2, nr. 31
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gedrag;zekijkenernietvanopentredendoorgaanshardop HetbrandweerPersoneel
gelooft inhetuitdragen vandenorm datgeweldnietgetolereerd wordt^Het lik-op-
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sterkondersteund'fjacobs etal., 2009; Kemper & DeRuig, 2009). Ookbij depolitie is
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weinig'te merken van gedooggedrag. Integendeel, veel politiemensen
willen
ei:een
dat je respect
scheple boven op doen. 'Het iszaak gezag uit te stralen yelen
en

lisas'1
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M

kunt afdwingen doorharder op te treden (Jacobs etat., 2009).
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NuhebbenVanderTorreencollega's (2011)vastgesteld dathetdepolitie opstraataan

H

macht engezagzouontbreken. Veelpolitieagenten zoudennietkordaat optreden te
voorzichtigoptredenendikwijlsafwachten(2011,52). Eenkwartvandeagentenziet
afvanoptrcden inrisicovolle omstandigheden terwijl datwelzoumoeten (2011 71).

p<
d;
a;

Bovendien krijgen zijnietaltijdhulpvancollega's waardoor zevaakniettoekomen aan

II

passend geweldgebruik als dat zou moeten.6
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echter vooral betrekking op risicovolle werkomstandigheden: nachtdiensten m het
weekendwanneereengrootdeelvanhetpubliekdronkenenstonedis,enconfrontaties
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Demeningenvandepolitiemensen diein ditonderzoekzijnweergegeven,hebben
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metveelplegers, psychfschgestoordemensenenanderendiehetgeweldnietschuwen
Vaakgaathetomwerkopbedreigendelocaties,metweinigsteun,intekleineploegen
ofin wisselendeploegen.

Omgaanmetagressieve personen enwerkeninkoortsige (uitgaans)gebieden kunnen
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a.

veridaren waaromdepolitievergeleken metandereberoepsgroepen hetvaaksttemaken

n

heeftmetfysiekgeweld. Politiemensen hebbenookmeerangstvoorgeweldenvoelen

0

zYchonveiliger danandereberoepsgroepen (Programma Veilige Publieke Taak, 2010)^
Ookdatheeft waarschijnlijk te maken met aanhoudingen die met enige regelmaat
escakrenen mogelijke vergeldingsacties vanbekendenvandepolitiewaaronder daders
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metantecedenten enmensen metpsychische problemen. Tegelijk is geconstateerd dat

Ill

depo e metrelatiefveelpleziernaarhetwerkgaat,stress,onvredeenonmachtm het

ill

onderwijs li]ken flink grotertezijn (Programma Veilige Publieke Taak, 2010).
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VanderTorreencollega's plaatsenhunbevindingen ineenlangetermijnperspectief. Ze

2

suggereren dathetaantalagentendatmoeiteheeftzichstaandetehoudenbijgeweldzou
zijn°toegenomen (2011,71).Politiemensenzoudentengevolgevandekoerswi]ziging
di'emetthet'rapport Politieinverandering(1978) endeintredevancommunitypolicing
werdingezet,Softer'tewerkzijngegaan.Bijdieinterpretatiekunnendenodigekanttekeningen warden geplaatst. Mogefijkheeftdiesofterewerkwijze indejarentachtig
ennegentig aaninvfoedgewonnen. MaarzoalsRoodzegt,die'vriendelijke fase'is de
politYerclatiefsnel tebovengekomen. De'balansverstoring' tussensociaalenstevigwerd
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geweest om de koers te verieggen naar een stringenter handhavend en sanctionerend

Streetwise-beleid (Van Stokkom, 2005). In 2002 ging ook in Rotterdam het roer om
(Tops, 2007; Terpstra, 2009) en is de politie rigoureuzer enharder gaan optreden met

betrekking tot junks, veelplegers, intimiderende jongeren enveei andere groepen.

Uitvoerende politiemensen gingen daadkrachtiger en repressiever te werk. 7 Men

magdanookaannemendatindejarentachtigennegentiguitvoerende politiemensen
geweldgebruik vakeruitdeweggingen enervaker overtwijfelden dannuhetgevalis.

Mogelijkwasindieperiode- detijdvan'depolitiemanisjebestevriend'- dementale
weerbaarheid van politiemensen ooklager dan nu het geval is.8
Hoe dat ook zij, op grandvan hetvoorgaande kan niet geconcludeerd warden dat de

politicgezagsschuwzouzipgeworden.HetonderzoekvanRood(2013)maaktduidelijk

datpolitiemensen gedurende eengewonewerkdag zelden geconfronteerd warden met
agressievepersonen. Depolitie gaatnietop deloop voor alledaagseconflicten, noch
toont ze zich machteloos. Ook wanneer burgers warden bekeurd, verioopt de afwik-

keling doorgaans zonder problemen. Datwil niet zeggen datordehandhaving in alle
gevallen soepelverloopt; inveelgevallen zalookdepofitiemethandelingsverlegenheid
worstelen. Bovendien, inrisicovolle omstandigheden wanneerdeveiligheidvanagenten
nietgewaarborgd kanwarden, zaldepolitie vaakvoorzichtiger optreden dannodigen

wenselijk is.

ine ploegen

Wekunnen concluderen datdementale weerbaarheid vansommige publieke beroepslen kunnen
sttemaken

d en voelen

Faak,2010).
. regelmaat
ider daders
itateerd dat

tachtin het

0).
pectief. 2e
;eweldzou
swijziging

'-ty policing
digekanten tachtig
fase'is de
tevigwerd

groepen te wensen overlaat. Gedogen en vermijden zijn tot op zekere hoogte deel
geworden vanhet alledaagse werk. Bi] depolitie ligt datanders: wegkijken komt in het

alledaagsewerkvanpolitiemensen veelmindervoor.Datkanookmoeilijkanderswant
medeopgrandvanhaarstatusalsgeweldsmonopolist wordtdepoliticgeachtresoluut

op te treden. Zij moet haar gezag laten gelden. Voor werknemers die hun werk veel

meerzienalsdienstverlening ofhetuifrroerenvanopgedragen(standaard)taken, ligtdat
uiteraard anders. Mededaaromiseenafgemeten vergelijking tussengezagsuitoefening
in dehier besproken beroepsgroepen ook niet goed mogelijk.
Gezagsvol optreden: naar een robuuster perspectief
Zoals uiteengezet staat het democratische uitgangspunt van 'argumentatie onder
gelijken' gezagsuitoefening menigmaal in de weg. In termen van Van der Torre en

collega's: doorte veel nadruk op communiceren komt daadkrachtigoptreden in het

gedrang.Ikbespreekindezeparagraafeerstdeveronderstelling dat'sociaal'en'stevig'

uit balans zijn geraakt en ontvouw veryolgens een andersoortig perspectief op gezag

dattweekernaspectenheeft:'voorgaan'en 'echtcontactmaken'.

Indepolitiekeretoriekenpopulistischebeeldvormingwordtdepolitieuiteraardnogaltijdgeassodeerdmet
'zwak' en 'impotent' (zie Kansil, 2012).

onder deze
latsen. Het
hak wfflen

ffenopleg^even (Van

ieze(vaak)

VolgensonderzoeksbureauAEF(2011)staatdementaleweerbaarheidvanpolitiemedewerkershedenten
dageonderdruk.Hetrapportsteltvastdatpolitiemensenmentaaloverbelastzijngeraaktendathetniveau

vanmentale weerbaarheidontoereikend is. Ofdementale weerbaarheid overdejarenbeenverminderdis,

zoalsopbasisvanhetrapportvaakgesuggereerdwordt,isdevraag.Oplangetermijnzijnagressieengeweid
tegendepoliticweliswaartoegenomen,maartegelijkwordtdenoodzaakvandoortastenden(indiennodig)
rc.prTssief.°pt^ed,enmeeronderschreven- Hoedatookzij,detaalwaarinzorgenoverprofessioneeloptrede^
WOIderl'mtSed'n^ isveranderd. depolitieheetnueen'hoogrisicoberoep' endeinzetisnsicovermindering.
Hethandelenvandepolitic isaldusbinneneentherapeutisch framegetrokken.
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De disbalans tussen 'sociaal' en 'stevig'

sc

]e

Inhet politieonderwijsis de methodevanVander Steennogaltijdleidend,vooralvoor

H

bekeuringssituaties.Kenmerkenddaarvoorisdat'demond'hetbelangrijkstewapenis:

aa

iJ

steeds uitleg geven en duidelijk aankondigen van acties. De burger wordt weerwoord
gegund en politiemensen dienen afhankelijkvan de situatie mee te veren dan wel te
negeren; tegelijk dienen zi] de burger correct te woord te staan ('schakelen' tussen

'v<

ii. ; . 1:11;"

versdullendecommunicatieniveaus).Vooronderstellingisdatfmstratieenweerstandbij

li

Eenanderkenmerkvandemethodeis rechtsgelijkheid(niet strafFenvoorgedrag).

a.

G

deburgerdiewordtstaandegehouden,normaalis. Zij moetenstoomkunnenafblazen.
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Hoewel deze methode nog altijd vruchten afwerpt (zie Rood, 2013) suggereert de

ac

methode ten onrechte datverbale communicatie in alle situaties uitkomst biedt. Zoals

lili|l:l::. l:

Rood zegt: in agressieve situaties is meer nodig en moeten politiemensen ook kunnen
doorpakken(zie ook De Blouw, 2009).

G

Datlaatste wordt sterk beklemtoond in de eerder aangehaalde studie Veilig Politiewerk:

va

de.basispolitieovergeweldgebruik(Vander Torre et al., 2011). Het politieonderwijs zou

Ei'ils,

(h

de laatste twintig jaar te sterk gericht zijn op sociale vaardigheden. Een meerderheid
van politiemensen (55%) vindt dat er te veel nadruk ligt op sociale en communicatieve

ec

vaardigheden,eenkwartoordeeltdatditniethetgevalis (2011, 45). Deinitieleopleiding

of

zou agenten onvoldoende straatwijs maken, te veel toewerken naar een afwachtende

to

houdingenonvoldoende voorbereiden opdaadwerkelijke ordeproblemen. Deeenzijdige
gerichtheidop relationele kwaliteitenis volgens Vander Torre en collega's ten koste

g(

gegaan van de fysiekmentale fitheid van de basispolitie. Zij pleiten daarom voor meer
aandachtvoor omgaan met geweld, detijdige opschaling van geweldgebruik, maar ook

lii:;
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deafbouw.Volgens deonderzoekers zouden agentenin staatmoeten zijn gepastgeweld
te gebruiken als de omstandighedendaarom vragen. De onderzoekers verwachten
datwanneeragenten een geloofwaardigebereidheiduitstralen eventueel geweldte
gebruiken, burgers eerderzullen inbinden.

ze

li

Hoedievisiebeoordelen?Allereerst, stevigoptredenheeftnietalleenbefa-ekkingophet
vermogen gepastgeweldte gebruiken. Doorhet dreigenmet dwangen geweldgaan
politiemensen in feite aan gezagen gezagstoekenningvoorbij: het gaatom machtsuitoefening.Vanuitgezaggeredeneerddientopta-edenvertrouwenwekkendte zip en
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st
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gepaard te gaanmet moreel overwicht. Voorje doorpakt moet je weten wat debehoeften,
frustraties en vragen van de betrokkenen zijn. Dat betekent dat er interesse voor het

m

probleem in kwestie getoond moet warden (onder andere door passendevragen te
stellenaanburgers).9 Daarmeeisnietgezegddattrainingingepastgeweldsgebmikniet
zinvolzouzijn. Integendeel:datkanertoebijdragendatagentenzelfverzekerddestraat

Vc

opgaan en situaties van ongewenst gedrag beter het hoofd kunnen bieden. Toepassing
van geweldwordt echter problematisch wanneer de samenhang met vertrouwen, moreel
overwicht en correcte bejegening achterwege blijft.
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Kortom, demethodeVander Steenzetalle kaartenop verbalecommunicatie. Inveel
bedreigendeen agressievesituatiesvolstaat dat niet. Eenherwaarderingvan geweld-
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gebruik zoals bepleit door Van der Torre en collega's loopt echter het risico door te
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In termenvanMuir (1977):perspectiefisvanbelang,nietalleenpassie.
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Gezagsuitoefening:betvoortouwnemenenechtcontactmaksn
Zoals gezegd, in het verlengde van de filosofe Hannah Arendt kunnen we 'initieren' en
'verantwoordelijkheid nemen' als kern van gezagsuitoefening opvatten. Door initiatief
te nemen laat je zien voor welke zaak en voor welke normen je staat. Dat kan, mits
adequaat ondernomen, instemming bi] de betrokkenen voortbrengen zodat zi] het
'geleidende' optreden steunen.

n ook kunnen

ilig Politiewerk:
ondenvijs zou
1 meerderheid
mmunicatieve

tiele opleiding
1 afwachtende

Deeenzijdige
.

schieten in de andere richtmg: onverkort je wil opleggen. Argumenteren betekent dat
je ondergesneeuwd kunt raken; dwang gaatvoorbij aanhet ontwikkelen van draagvlak.
Hieronder zal ik de contouren van een middenpositie schetsen die in veel opzichten
aantrekkelijker is: gezagsvol optreden bestaat uit een combinatie van geloofwaardig
'voorgaan' en 'echt contact maken' (doordringen in de gevoelswereld vanbetrokkenen).

ga's ten koste

Gezag wordt toegekend als burgers erop vertrouwen en merken dat zij verantwoord
optreden en probleemsituaties normaliseren. Politiemensen ziillen andere interpretaties
vande situatie snelnaastzichneer (moeten) leggen. Initiatiefnemenduidtdus op het
(her)definieren van de situatie 'voor' anderen. Hetveronderstelt datmen zichtheeft op de
context (gender, leeftijd, etnische achtergrond vanbeta-okkenen; publieke zichtbaarheid).
Naast ervaringskennis is durven vereist: er is moed voor nodig. Je moet groepsgedrag
ofjuist een stilzwijgen zien te doorbreken, door in te grijpen en het initiatiefnaar je
toe te trekken. Uitleg geven volstaat dan vaak niet. Er wordt een 'voorgaan' verlangd
en daadkracht. Die persoonlijke verantwoordelijkheid is overigens altijd riskant; de
gevolgen zijn onvoorspelbaar (zie ook Bransen, 2009).

om voor meer

-uik, maarook

gepastgeweld
-s verwachten
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1 geweld gaan
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: de behoeften,
resse voor het
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Inhet alledaagsepolitiewerkis elke sihiatieanders. Politiemensenmoetenvaakoplossingen aanreiken voor problemen waarmee zij vante voren onbekend zijn. Zij moeten er
achterziente komenwater aandehandis (observeren; soms razendsneleendiagnose
stellen). Maar het publiek verwacht ook dat politiemensen de situatie naar hun hand
zetten (Van Hoorn & Van Hulst, 2012). Idealiter beschikken politiemensen over een
breedhandelingsrepertoirewaarbi] de symbolische betekenissenvan recht en orde door woord en gebaar - onder de aandacht warden gebracht.
Gezag zou je kunnen aanduiden als 'professionele moed': schroom laten varen en er
durvenstaan.Gezagbestaatzobezienuittweeaspecten.Teneerstemoetje jeengageren,
dat wil zeggen een relatie aangaan zodat je tot samenwerking kunt komen. Maar je
moet ten tweede ook durven positioneren. 'Jemoet tegen mensen kunnen zeggen: dit fean
niet, dit gaan we niet doen!' (Janssen, 2012, 171). Daarnaast is het voor politiemensen
van belang te ontdekken welke stijl het beste bij hen past.

-kerdde straat

n. Toepassing
uwen, moreel

icatie. In veel

Een gezaghebbende politieman of -vrouw is dus een instigator. Hi] of zij neemt het
voortouw en draagt zorg voor een afwikkeling van de voorhanden conflictsituatie.
Zaak is echter geen expliciet 'bovengedrag' te tonen want dat kan als machtsvertoon
warden uitgelegd en weerstand oproepen; wel vastberadenheid en het signaal dat men
de overheidrepresenteert (VanStokkom, 2005, 136).

], van geweldrisico door te
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Naast 'voorgaan' vormt 'echt contact maken' een tweede aspect van persoonlijk gezag.
Volgens politiewetenschappers Hidde de Blouw en Cees Sprenger (2007) kan escalatie warden voorkomen door een 'eigen' manier van optreden. Door middel van een
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emotioneel appel, bijvoorbeeld het tonen van verontwaardiging, kan een verbinding
tot stand warden gebracht die in de gevoelswereld van de betrokkenen aankomt en
landt. Dat vraagt am persoonlijke aanwezigheid en persoonlijke beleving waarbij
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politiemensen deeigen'private moraal' benutten omproblemen aante pakken10De
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Politiemensenmoeten aanvoelenwelke verhalen- beter gezegd: scripts - mogelijk
indrukmaken.Authenticiteitis danvanbelang:menenwat]"ezegtenhoeje hetzegt.
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gevolgen van datpublieke optreden zip danookvaakonvoorspelbaar. Tochzouden
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In een democratische samenleving is gezag kwetsbaarder geworden. Veel publieke

professionals zip onzekerenonstandvastig. Tegelijkertijd doenzichveelproblemen

yo or rondom

de

toekenning van gezag.

Een groot deel

van

het

publiek

is

halfslachtig

betrokken op publieke regels en staat sceptisch ten opzichte van gezagsuitoefening.

In veel beroepsgroepen heerst een gezagsschuwheid, maar niet bij de politie. Ofde

politicals'lastmanstanding'fungeertzoalsRoodbeweert,isoverigensdevraag.Zoals
aangegeven, ookdebrandweer staatzijnmannetje. Indesectoren vanonderwijsen zorg
daarentegen lijken veel professionals weinig voeling te hebben met deasymmetrische
aspecten van gezag.Anderzijds staan onder meer conducteurs en buschauffeurs ervaak
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Vanalleberoepsgroepen heeftdepolitiehetvaaksttemakenmetfysiekgeweld. Politiemensen voelen zichonveiliger dananderepublieke werknemers. Zi] krijgen danook
regelmatig te maken met groepen diehet geweld niet schuwen. Vaakhebben zegeen
mogelijkheden agressie engeweld aante pakken terwijl datwel nodig enwenselijk is.
Ondanks dezeproblemen kanmen nietconcluderen dathetgezagvandepolitic 'tanend'
is. Politiemensen lopennietwegvoor alledaagseconflictenenagressievesihiaties,noch
tonenzezichmachteloos.Vergelekenmetandereberoepsgroepentredenzeresoluut
en krachtdadig op.

Inhetpolitieonderwijs wordtveelnadrukgelegdopverbalecommunicatie. Ingespannenofdreigendesituatiesvolstaat argumenteren echterniet. Sturendopti-edenkrijgt
te weinig aandacht en in dat opzicht zijn 'sociaal' en 'stevig' uit balans. Oefemng'in

geweldbeheersingkanpolitiemensenzelfverzekerdermaken. Maarmachtenmachtsvertoonhebbenweinigmetgezagte maken.

Betoogdisstevigoptredenteversterkenbinnendecontourenvandienstbaargezag.Het

gaatomdedurfvoorop telopenenpassendescripts 'opteleggen'. Inurgente situaties,
alsergehandeld moetwarden, iserbehoefte aanhetscheppende gezagwaarover Arendt
spreekt Politiemensen leggeneendefinitievandesituatieaananderenopenlatenzien
voor welke zaakenvoor welke normen zij staan. Daarmee introduceren zeeen asymmetric, nietomhierarchietebenadmkken (macht), maaromdeverantwoordelijkheid
voor regulering op zich te nemen. Mits adequaat ondernomen kan dat mitiatiefop
instemming bij het publiek rekenen. Democratische reflexen als 'goede argumenten

geven' zijnvaakeenstain dewegom conflictsituatiesvlot te trekken.
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