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Iedere diender is zijn eigen autoriteit 
Op 10 maart 1966 trouwden in Amsterdam prinses Beatrix en Claus von Amsberg. De 
eerste van de vele beproevingen waar de Amsterdamse politie in de jaren 1966-1999 
mee werd geconfronteerd. In Diender in Amsterdam beschrijft professor dr. Cees Zwart 
de geschiedenis van het korps in deze jaren. Hij laat zien door welke crises het korps 
van binnen en buiten werd uitgedaagd en hoe het daar geleidelijk een antwoord op 
vond. Actuele vraag is of dit antwoord voldoende zal blijken op 2 februari 2002, als 
prins Willem Alexander en Máxima in het huwelijk treden. 

C 
ees Zwart (CZ): "!ben de Amsterdamse door K e e s 
korpsleiding me vroeg om de recente ge-
schiedenis van het korps te beschrijven, kwam bij mijn 

gesprekspartners automatisch het jaar 1966 als beginpunt naar 
voren. Dat was ook logisch, omdat in de periode 1966-1969 Am
sterdam enorm onder de invloed stond van de nieuwe sociale 
jeugdbeweging: de bloemenjeugd, actiegroepen - 1966 is duidelijk 
een moment waarop een nieuwe sociale impuls de wereld inkomt.' 

Kees Verhaar (KV): 'In het collectieve geheugen is er bij de Am
sterdamse politie vanaf het huwelijk van Beatrix en Claus onaf
gebroken sprake van allerlei vormen van onrust.' 

CZ: 'Klopt, en dat is nog steeds zo, al is wel de aard van de onrust 
veranderd. Ik denk dat die onrust ook samenhangt met het karak
ter van Amsterdam en de plek van Amsterdam in Nederland. In 
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Ver h a a r het boek werk ik dat ook uit. Ik denk dat je in 
Amsterdam een merkwaardige samenballing van 

krachten vindt, die zowel een hoge geestelijke als een diepe immo
rele kwaliteit bezit.' 

KV: 'Uit uw boek blijkt dat die positieve én die negatieve impulsen 
zowel op het korps af komen, als in het korps leven.' 

CZ: 'Absoluut. In die zin voldoet het korps ook aan belangrijke wet 
uit de organisatieleer: je kunt als organisatie niet duurzaam effec
tief zijn als je niet congruent bent met je omgeving. Je pretenties 
in de buitenwereld moeten overeenstemmen met wat je in de bin
nenwereld van de organisatie kunt waarmaken. In die zin is het 
opereren van een politiekorps in een enerzijds vreugdevolle, maar 
anderzijds lastige plek als Amsterdam tegelijkertijd een soort 
innerlijke oefenweg. Als je die omzeilt, kun je in zo'n stad über
haupt niet functioneren. Je kunt naar de positieve en de negatie
ve kanten kijken met een "Hoe kan dat ze nou overkomen?" . 
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Neem de Warmoesstraataffaire, de grote corruptieaffaire, de IRT
affaire: dat zijn spectaculaire voorbeelden van hoe het korps ook 
intern door allerlei diepe dalen gaat. Daar staat tegenover dat 
daarbij kwaliteiten worden ontwikkeld die maar heel moeizaam 
elders te ontwikkelen zijn. Ik noem dat zelfreinigend vermogen en 
vind dat een heel belangrijk thema.' 

KV: 'Is dit geen onmogelijke opdracht voor de 

criminele circuit heden ten dage uiterst professioneel is, moet je 
dus als het ware diezelfde professionaliteit inje bast hebben - dus 
wordt je een van hen.' 

KV: 'Infiltratie betekent dus boeven (burgerinformanten) uitnodi
gen om boef te zijn, of het risico nemen dat politieagenten cor
rumperen.' 

CZ: 'Dat is zo. Daarom heeft de Amsterdamse korpsleiding in de 
tijd van Nordholt na desastreuze ervaringen gesteld: "Dat doen we 
niet meer." De les is dat het uiterst moeilijk is om je integriteit te 
bewaren.' 

KV: 'Uw boek geeft de suggestie, dat het korps in 1966 niet in 
staat was om met nieuwe ontwikkelingen om te gaan, en dat dit 
gaandeweg wel geleerd is.' 
CZ: 'In mijn ogen omvat het behoeden van de samenleving ook oog 
hebben voor, en zelfs beschermen van nieuwe impulsen. De schok 
van 1966 was formidabel en is nergens goed opgevangen; eigenlijk 
hebben we als rechtsstaat nu nog steeds niet goed door wat zich 
toen heeft afgespeeld. Die schok was in 1966 niet verwerkbaar in 
het klassieke beeld van de politie als zwaard in handen van het 
bevoegd gezag. Maar ik heb enorme bewondering voor het leer-

vermogen dat desondanks in het korps kon wor
politie? Enerzijds moet ze spiegel zijn van de 
samenleving, dus bestaan uit gewone mensen 
met hun plussen en minnen. Anderzijds moet ze 
echter ook de "hoeder" zijn. Dat lijkt me een spa
gaat.' 

'Amsterdam is 
den aangeboord. Dan denk ik niet alleen aan de 
top, maar vooral aan individuele dienders die 
bewerkstelligden dat het korps nieuwe kwalitei
ten ontwikkelde.' 

CZ: 'Politiemensen zijn gewone mensen, maar ze 
zijn tegelijkertijd ambtsdrager. Ze leggen een eed 
af. Dat lijkt een archaïsch ritueel, maar het 
werkt als een signaal in dienst te staan van een 
hogere opgave, die in de uitoefening van het ambt 
als reëel ervaren wordt. Dat betekent een kwali
teitsimpuls - ze beleven dat alsof ze opgetild wor
den tot een hogere moraliteit. Daar komt bij dat 
elke organisatie, en zeker ook een politiekorps, 
door haar wordingsgeschiedenis identiteitsken
merken krijgt die kunnen uitnodigen om boven je 

merkwaardige 
samenballing 

van hoge 
geestelijke en 
diep immorele 

krachten' 

KV: 'Binnen het korps betekent dit een groot ver
schil met de klassieke, zo men wil "militaire", 
top-down structuur.' 

CZ: 'Absoluut, hoewel dat eigenlijk pas met de 
komst van Eric Nordholt in 1987 positief werd 
opgepakt. '!bt die tijd ontstonden initiatieven aan 
de basis eigenlijk grotendeels tegen de verdruk
king in. Bovenin het korps zat een harde leem
laag, die voor een deel zeer moeilijk met die 

individuele mogelijkheden uit te stijgen. Wat saamhorigheid heet. 
Dat merk je ook als er onlusten zijn en vooral als het bericht "assis
tentie collega" binnenkomt. Dr laat je alles voor vallen.' 

KV: 'U maakt de positieve kanten van de identiteit aannemelijk 
maar die wrikken toch met die duistere kanten van het instituut 
Amsterdamse-politie en een aantal dienders?' 

CZ: 'Het leven bestaat uit tegenstrijdigheden, dat geldt ook voor 
de ontwikkelingsgang van dit korps. De ene kant is de lichtkant, 
die het mogelijk maakt om onmogelijke klussen te klaren. De 
duistere kant heeft twee elementen. Allereerst is er de afkapse
ling. Het korps was voorheen een zeer gesloten gemeenschap naar 
buiten toe, enorm naar binnen gekeerd. Daarnaast moet je onge
looflijk hard werken aan het handhaven van de integriteit. Men 
zegt wel eens, dat als je met boeven omgaat je zelf ook een beetje 
een boef wordt. Je krijgt er "iets" van, anders kun je ook niet func
tioneren. Heel extreem zie je dat bij informanten. Daarom is het 
zo geweldig riskant om met politie-informanten te werken, want 
die moeten ook kleuren naar het criminele circuit. Aangezien dat 
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beweging mee kon gaan. Veel van de leereffecten 
op straat en in het werk die tot nieuw beleid hadden moeten ont
wikkelen, hadden het heel moeilijk in die jaren. '!ben Nordholt er 
was, werd dat juist aangemoedigd. Dat leidde tot een concept 
waarbij de bureaucratie werd omgevormd tot een situatie waarbij 
elke diender zijn eigen autoriteit kan zijn. De gedachte daarachter 
is dat je er niets aan hebt om aan de top beleid te ontwikkelen en 
in nota's vast te leggen, als de diender op straat niet situationeel 
uit eigen autoriteit kan handelen. Het typerende van het politie
werk is dat je "on the spot" moet kunnen ageren. Een agent staat, 
vaak ineens, midden in de werkelijkheid en moet dan het goede 
doen. Als je het goede niet doet krijg je bovendien van het publiek 
op je falie en is de politiek er als de kippen bij om de politie een 
verwijt te maken. Mijn gram is dat deze Amsterdamse aanpak for
meel voor de wet niet mag. De wetstekst stelt namelijk dat de poli
tie haar taak vervult in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag, 
wat betekent dat het bevoegd gezag dus het beleid moet maken. 
Vanuit de werkelijkheid bezien mag het korps dus geen eigen 
identiteit vormen. En welke moderne organisatie zou het tolereren 
dat een ander instantie het beleid maakt voor die organisatie, 
inclusief de keuzes die op de markt gemaakt moeten worden?' 
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Amster'dam, 10 maart 1966, r:ond het huwelijk van prinses Beatr'ix en Claus von Amsberg. 
Foto's Cor' Jnring 
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KV: 'Eerder wees u op de rechtsstaat die "1966" nog niet heeft ver
werkt. In hoeverre is het bevoegd gezag dan niet ook zo'n leemlaag 

die het openstaan voor maatschappelijke ontwikkelingen bemoei
lijkt?' 

CZ: 'Het openbaar bestuur in Nederland redeneert nog steeds van
uit zeggenschap en rechtmatigheid. Ook nu weer bij Enschede en 
Volendam gaat het om de vraag: ''Hoe zit het met mijn bevoegd
heden?" Dat is de officiële gedachtegang en die bevordert niet de 

verantwoording, maar de rechtvaardiging. Daarom wordt het ook 
zo vaak afgewenteld, want de daadwerkelijke uitvoering zit bij uit
voerende organen en is dus losgekoppeld van het beleidsniveau. 
Deze bestuursstijl verschilt sterk van die in de private sector. 
Daar wordt op resultaat gestuurd: de ondernemer wil iets berei
ken, formuleert een missie en uit die missie komt de verantwoor
delijkheid voort. Bevoegdheden zijn instrumenteel aan het stu
ringsproces op weg naar de realisatie van de missie. We dienen 

ons echter te realiseren dat het bestuur in het publieke domein 
politiek gelegitimeerd dient te zijn.' 

KV: 'Is "de politiek" dan de leemlaag?' 

CZ: 'Ja. Dit raakt aan de vraag of we in een rechtsstaat leven. Na 
de Franse Revolutie is de soevereiniteit omgedraaid. Die lag niet 
langer, van God gegeven, bij de top maar bij de gemeenschap van 
burgers: alle mensen vrij, gelijk en broederlijk. De droom was de 
gemeenschappelijke zelfsturing - menselijk gezien geen verschil

len tussen bestuurders en bestuurden. Het volk is er dus niet om 
te doen wat volgens het openbaar bestuur goed is, het openbaar 
bestuur staat juist ten dienste van dat zelfsturingsproces van de 
samenleving. Hier ben ik zwaar teleurgesteld in D66. Je ziet 
namelijk dat de gekozenen hun persoonlijk mandaat opgegeven 
hebben om in het parlement te beraadslagen wat de beste oplos
sing of wetgeving is. De gekozenen, ook die van D66, zijn gehou

den om een partijprogramma te representeren, en niet hun per
soonlijk standpunt. Dat leidt tot de bizarre situatie dat juist in de 
Staten Generaal via de fractiediscipline geen vrijheid van 
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meningsuiting bestaat - men mag nooit namens zichzelf spreken, 
maar alleen namens de fractie. De praktijk van het regeerakkoord 

komt daar nog eens boven op. En het kabinet, zie het onzinnige 
standpunt van Klaas de Vries, is als de dood om daadwerkelijk 
verantwoording af te leggen; alles is al voorgekookt.' 

KV: 'Het verschil met de Amsterdamse politie is kennelijk, dat die 
zich na 1966 uiteindelijk de vraag gesteld heeft wat haar identi

teit is en waar men voor staat. Wat hebben wij als soevereine bur
gers gedaan met de lessen van 1966?' 

CZ: 'Wij zijn mondiger geworden, laten geen regenteske zaken 
meer toe. Maar de waarschuwing van de bloemenjeugd dat de 
oudere generatie bezig was met een verslaving aan het consu
mentisme hebben we genegeerd. We vonden de inzet op de verzor
gingsstaat wel lekker. Het feit dat er niet alleen geleefd kan wor
den vanuit materiële tevredenheid, dat ook levensvervulling, inzet 
op normen en waarden nodig zijn, hebben we veronachtzaamd. En 
daar ging het in de jaren zestig nu juist over: waar doen we het 
voor?' 

KV: 'Het Amsterdamse korps heeft dat wel opgepikt, doordat het 
korps de eigen kernwaarden omschrijft als gestreng wanneer dat 
moet, liefdevol wanneer dat mogelijk is, en altijd integer en recht
vaardig (p. 396).' 

CZ: 'Persoonlijk vind ik de inzet op deze kernwaarden daarbij het 
meest opmerkelijk. Nadrukkelijk niet in een sentimentele beteke
nis. Voor mij is de liefde de kracht van de verbinding. Dat is juist 
in een geïndividualiseerde samenleving zeer belangrijk: liefde in 
de zin van vrede en harmonie met elkaar.' 

KV: 'Hoe ziet u deze inzet op liefde in de context van de rechts

staat?' 

CZ: 'De hamvraag voor de rechtsstaat is of wij de fragmenterende 

tendensen die er zijn weten te helen door verbindende krachten te 
scheppen.' 

KV: 'Uw boek begint met "het" huwelijk met alle onrust, en dus 
met een autoriteitsprobleem waarop de politie niet verdacht was. 
De les die daaruit is geleerd is de eigen autoriteit van de diender 
als oplossing voor een probleem. Die les kan zich bij het volgende 
huwelijk bewijzen. Kortom, wat mogen we verwachten op 2 febru
ari 2002?' 

CZ: 'Dat gaat gladjes.' 

KV: 'Zit dat in de geperfectioneerde ME-technieken?' 

CZ: 'Daar zit het nooit in. Weliswaar was men bij het rookbom
menhuwelijk technisch ook niet voorbereid, maar zelfs met een 
perfect instrumentarium kan het misgaan als je niet innerlijk 
alert en wakker bent. Nu is men met bewustzijn aanwezig - voor

al daarin verschilt februari 2002 van het huwelijk van 1966 of de 
inhuldiging uit 1980.' • 

Cees Zwart, Diender in Amsterdam. De beproevingen van 
een politiekorps 1966-1999, Amsterdam: Uitgeverij Balans, 
ISBN 9050184405, f 55,-. 

ID EE - OKTOB E R 2001 

Po 
ka; 

hli 
Chi 

hu 
do 
In 

I 
der 
nu 1 
WOl; 

op I 

toev 
actil 

grOf 

nive 

Don 
med 
Oud 
zo'n 

daal 
nair 
zo e: 

Bel! 
ond, 

jeug 
Ook 
dejl 
je di 
hoe 
inp 
Ove 
wor, 

bela 
van 
een 

echt 
en t 
acti, 

Een 
de v 

lere: 
uit ( 

mee 
ken 
Het 

tiek 


