Gezag van de pliesie
D’r is de leste jaere veul te doen gewist over ’t gezag van de pliesie. Sommiges bewere dat de
pliesie veul aan gezag het ingeboet, trewaail weer aanderes zegge dat de pliesie tetaol gêên gezag
meer het. "De gewenste uitstraoling van gezag ontbreekt volledig," wordt ’r dan gezeed. Mijn
aaige mêêning is veul genuanceerder, mor as 'k let op de uiterlijke verschijning van de pliesie dan
zet ik daer toch ok m’n vraegtekes bij. Somtije zie’k pliesiemense in een aareg slordig uniform,
ze draogen een ongepoetste koppel en schoene of laerze, de pet of ’t voorgeschreve hoedtjie
hebbe ze nie op, de stropdas hang lossies om de nek en zôô kan ’k nog wel wà zaoke opnoeme.
Saomegevat lôôpe d’r nogaal wat aareg slordig bij, en volleges mijn draogt dà zeker nie bij aan
hullies gezag. Dan zà ’k nog mor nie êêns praote over lange onverzurregde haere, oorringe,
piercinge en tattewaozies. Ok ‘t gebruik van (sof)drugs schijnt voor te komme. Dat leste waog ik
te betwijfele, mor zellefs de schijn mò naer mijn mêêning worde voorkomme. Dut aalles broch
mijn op ’t idee is nae te gaon wat 'r rond 1960 an asperante van pliesie wier geleerd op dat
onderwaarep. Overste A.B.J. Proot van de Rijkspliesie schreef ’r in z’n boeksie ‘Optreden van de
politie’ ’t êên en aander over. Een paor zaoke wi ’k ’r uit aanhaole. Êêst wor hullie geleerd wat de
taok is van de pliesie. Dat is: 'In ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag handhaving van de
bestaande rechtsorde in overeenstemming met de geldende rechtsregels en het verlenen van hulp
aan hen die dat behoeven.” Een staot zonder rechsorde vervaalt in een chaos. Daerom is d'n
overhaaid macht verlêênd en de pliesie is 't aangeweze orgaon om d'n overhaaid daerbij
behullepzaom te weze. D’r wor heullie voorgehouwe dà Nederlanders nie bepaold makkelijk zijn
in d'n omgang met overhaaidsfuncsionaorese. Overhaaidsgezag kan op twêê meniere worde
beraaikt: 1. Deur middel van macht waerbij de inweuners worde onderwurrepe aan ’t gezag, en 2.
’t Kan ok deur ’t zôôdaonig te laete gelde van oteritaait, dat iederêên ’t as vàzellefsprekend
ondervingt en d’r z'n aaige in schikt. Dien twêêde sitewaosie wier as wenselijk gezien en daerom
mos de pliesie d’r voor zurrege, dat uit houding en optreeje gezag spreekt, oteritaait, die deur ’t
pebliek wor aanvaerd. Dà kon volleges de visie van d'n overste allêên mor as de pliesie aan
hôôge aaise voldee. Hij noemde: verantwoordelijkhaaidsgevoel, zelfstandighaaid, zelfdiscipline,
correcte uiterlijke verschijning en correct optreeje. Daer kan ’k nou, op deuze plek, nie aals te
veul op ingaon, mor ’t mag duidelijk weze dat in de prizzentaosie van de pliesie grôôte
tekortkomminge zijn op te maareke!
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