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De vermissing van Anne Faber hield Nederland dagenlang in de ban. Via talrijke 
communicatiekanalen volgde letterlijk iedereen de zoektocht naar de jonge vrouw uit 
Utrecht. Naarmate de dagen vorderden greep ons meer en meer de gedachte bij de keel 
dat Anne niet meer levend zou worden aangetroffen. Van uur tot uur werd de politie-
inzet door de media gevolgd en de Nationale Politie liet zich zichtbaar en wellicht ook 
onzichtbaar van haar hele goede kant zien. Alles op alles zetten om Anne te vinden. 
Want: ‘vermist is erger dan dood’. Dat zegt Miranda Baas, specialist vermiste personen 
in de eenheid Oost-Nederland. ‘Met het terugvinden van een stoffelijk overschot breng 
je slecht nieuws, maar gelijktijdig maak je daarmee een einde aan een martelende 
onzekerheid. Want eindeloos geduld hebben, wachten en hopen, dat is vaak nog het 
ergste.’ In een gesprek in deze editie van Allround Politie Nieuws vertelt Miranda over 
haar jarenlange werkervaring als specialist vermissing personen.

In een prachtig natuurgebied, ook in Midden-Nederland, waren we een week eerder 
getuige van een internationaal treffen van teams van speciale eenheden van politie 
en defensie. Ruim honderd collega’s uit Duitsland, Zwitserland, België en ons land 
namen drie dagen lang deel aan de International Combat Team Competition (ICTC). Het 
programma vermeldde zwemmen, hardlopen, roeien en biathlon, maar ook opdrukken, 
kettlebell gooien, katapult schieten en vuur maken. Een geblinddoekt parcours bij de 
Levende Have in Houten, de beklimming van de Onze Lieve Vrouwentoren in Amersfoort 
en een klimparcours in stadion de Galgenwaard hoorden daar ook bij. Doel van de 
ontmoeting was niet alleen het wedstrijdelement, het samenkomen stond ook in het 
teken van kameraadschap en verbroedering. Want buiten de wedstrijd om werd er 
gepraat over het werk dat hen bindt. Ervaringen uitwisselen, daar leer je van. Dan zag je 
aan de onderlinge chemie die duidelijk aanwezig was. Brothers in arms. 

Werken aan veiligheid doe je samen. Niet alleen als lid van een arrestatieteam, maar ook 
in de noodhulp, de opsporing en de informatietechnologie. Over die laatste discipline 
hadden we een inspirerend gesprek met Ruud Staijen, programmamanager van het 
Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie. Hij kreeg een giga opdracht, waarvan 
de impuls in 2011 werd gegeven door de toenmalig minister van Veiligheid en Justitie, 
Ivo Opstelten. ‘De minister vond dat de informatiehuishouding bij de politie anders 
moest, beter, sneller en goedkoper.’ Hoe en wat Ruud al voor elkaar heeft gekregen? U 
leest het in deze novembereditie.

Gerda Preusting
eindredactie   
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In de derde week van september werd in Maurik en omgeving de International Combat Team Competition gehouden. 
De ICTC is een internationale wedstrijd tussen teams van speciale eenheden van politie en defensie. Het AOT van 
Midden-Nederland was dit jaar gastheer en stond garant voor een perfecte organisatie. Doel van de ontmoeting was 
niet alleen het wedstrijdelement, het samenkomen stond ook in het teken van kameraadschap en verbroedering. 
Het AOT van Noord en Oost-Nederland werd de uiteindelijke winnaar, gevolgd door Skorpion uit Zwitserland en op 
de derde plaats het team van de BSB. Het Gelderse Maurik was drie dagen het decor van the place to be.

Arrestatieteams politie en defensie 
strijden om ‘gouden’ deurram

Het is een zonovergoten dag in september. Je zou het 
niet zeggen, maar toch begint vandaag, donderdag 21 
september, officieel de herfst. Maar daar trekt moeder 
natuur zich niets van aan. De afgelopen dagen - nee, weken 
was het niet alleen koud, maar viel de regen bij bakken 
uit de hemel en zodanig, dat iedereen dacht zomaar 
de winter in te stappen. Maar de waarheid achterhaalt 
zichzelf. Het is vandaag nog zomer en 22 graden. Onder 
een strakblauwe hemel meten zich op het Eiland van 
Maurik en nabije omgeving maar liefst veertien eenheden 
van politie en defensie met elkaar. Wie er uiteindelijk als 
winnaar uit de bus komt, weten we nog niet, maar wat 
we wel zien en horen is dat de mannen allemaal hun 
stinkende best doen om met de eerste prijs naar huis te 
gaan.

SUCCES
Het Europees treffen vindt zijn oorsprong in de jaren 
tachtig. ‘De mariniers hebben toen de wedstrijd voor het 
eerst in het leven geroepen,’ zegt Mark, Operationeel 
Expert Interventie en verbonden aan het AOT Midden-
Nederland. ‘Teams uit binnen- en buitenland deden mee. 
Dat was zo’n groot succes dat sindsdien de ICTC om de 
paar jaar is georganiseerd, waarbij steeds een ander team 
die rol op zich neemt. Dit jaar door het team waarbij ik 
werk. De deelnemers strijden drie dagen op verschillende 
onderdelen die gerelateerd zijn aan het werk wat zij 
doen.’ Zoals? ‘Naast de fysieke en mentale conditie zijn 
de disciplines onder meer gericht op werken volgens 
procedures, actie intelligentie, schietvaardigheid en 
stressbestendigheid.’

Een aantal landen heeft afgezegd, waaronder Engeland 
en Frankrijk die vanwege de terreurdreiging niet weg 
mochten. Maar voor acht Nederlandse teams, drie 
ploegen uit Duitsland, twee uit Zwitserland en één uit 
België ligt op het Eiland van Maurik een flinke uitdaging 
te wachten. Wie komt er als overwinnaar uit de bus? 
‘De ruim twintig AOT-ers van mijn team doen niet actief 
mee aan de wedstrijd. Zij zijn scheidsrechter bij alle 
onderdelen en zorgen voor een zorgvuldige registratie 
van de puntentelling en de tijden. Verder hebben we veel 
assistentie van oud AT-ers, collega’s van blauw en van het 
OBT die allemaal toezien op naleving van de spelregels. 
Maar er is ook veel hulp van collega’s die werkzaam zijn 
binnen de DSI organisatie. Zij hebben al veel hand- en 
spandiensten verricht. In totaal zijn we met 160 mannen - 
geen vrouwen - inclusief de begeleiding, de ondersteuners 
en de liaisons.’

METERS MAKEN
Het is flink meters maken voor de mannen van de 
organisatie. ‘Ik doe dat samen met mijn teamgenoten. 
Zoiets kun je niet alleen, daar is het evenement veel te 
groot voor. We bewaken de voortgang, de puntentelling 
en kijken naar de eventuele ingediende bezwaren. 
En… vergis je niet. Er moet veel, heel veel geregeld 
worden. We hebben vorige week alle materialen voor 
de sportonderdelen aangeleverd en zijn maandag gaan 
opbouwen. Dat betekent hele korte nachtrust. Vier dagen 
lang. Om vijf uur in de ochtend rijden we naar de diverse 
trainingslocaties om alles op te bouwen en als ’s avonds 
iedereen in zijn mandje ligt, gaan we afbreken en weer 
opbouwen voor de volgende dag.’

ICTC: INTERNATIONALE KRACHTMETING VAN FORMAAT
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Het moet een enorme klus geweest zijn om dit allemaal te bedenken en uit te zetten, toch?  ‘Ja, we zijn vanaf het begin 
van dit jaar bezig geweest om dit op touw te zetten. Niet alleen de hele organisatie, maar we hebben bijvoorbeeld ook 
alle onderdelen zelf bedacht en de prijzen gemaakt.’ Voor de inrichting van het evenement maakte Mark ook gebruik 
van het reeds bestaande draaiboek van enkele jaren geleden toen de wedstrijd ook in ons land werd gehouden. 
‘Uiteraard hebben we het evenement wel naar onze zienswijze georganiseerd.´

GALGENWAARD
In het totale programma van drie dagen zijn elementen verwerkt die met ons werk te maken hebben,’ legt Mark uit. ’Op 
de dag van aankomst, dinsdag, hielden we een openingswedstrijd. De teams moesten tegen elkaar strijden en daarbij 
diverse opdrachten uitvoeren, zoals van eiland naar eiland zwemmen en roeien, maar ook rennen. Gisteren deden de 
mannen onder andere een klimparcours in stadion de Galgenwaard in Utrecht en volgden ze een schietparcours in het 
IBT-centrum de Boskamp in Leusden. 

Ook werd in een Fort in Bunnik een behendigheidsparcours afgelegd waarbij de nadruk lag op denkopdrachten. Maar 
ook een geblinddoekt parcours bij de Levende Have in Houten en de Kerk (Onze Lieve Vrouwentoren) in Amersfoort 
beklimmen hoorden bij de opdrachten.’ De namen van de diverse onderdelen spreken tot de verbeelding.  Zo lezen we 
onder meer Tot Falen, De Evolutie en Tempation Island, maar ook Bonfire, Lange Jan en Mission (Im)Possible.

VLAGGEN
De accommodatie van de ICTC-deelnemers is sober. De zestien tenten staan in een hoefijzervorm opgesteld, in het 
midden een gezellig pleintje waar de heftigheid van deze dagen wordt geïllustreerd. Schoenen liggen te drogen, hier 
en daar hangt kleding over stoelen, middenin een grote vuurpot en als stille getuigen enkele lege sportdrankflesjes op 
een tafeltje. Weinig bier. De tenten zijn geflankeerd door vlaggen, per slot van rekening zijn deze mannen ook trots op 
hun eigen identiteit. Grote imposante Duitse vlaggen, twee iets kleinere Zwitserse vlaggen en uiteraard exemplaren 
van de diverse Nederlandse teams.
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STRAKKE DISCIPLINE
De dagen verlopen volgens een strakke discipline, maar 
dat zijn de deelnemers gewend. Om 5.30 uur staat het 
ontbijt klaar. Twee uur later beginnen de onderdelen, in die 
tussentijd moeten niet alleen de broodjes zijn verorberd, 
maar moeten de mannen zich omkleden en naar de diverse 
locaties lopen of rijden. Tussendoor zorgen voldoende 
drinken en goed gevulde lunchpakketten voor de nodige 
energie. ’s Avonds wordt er stevige kost geserveerd. Naast 
pasta ook de bekende ‘blauwe hap’ en een barbecue. 

KRACHTPATSERS
Terug nu naar vandaag.  Op het eiland van Maurik is het 
alle hens aan dek. We zien een team aan het werk uit 
Beieren (SEK). Krachtpatsers zijn het die met een Duitse 
winnaarsmentaliteit er alles uitpersen. Bankdrukken en 
kettlebell gooien. Een van de mannen gooit zich voorover in 
het gras. Hij is even helemaal kapot. Om zich even later weer 
met een get up and go-mentaliteit in de strijd te werpen. 
Ondertussen rennen twee teamleden een rondje en als 
ze binnen zijn mag er met een lichtere kettlebell worden 
gegooid. Een eindje verderop suizen met flinke snelheid 
quads voorbij en daarachter wordt met zandzakken een 
heuvel op gesjouwd. Deze mannen zijn niet gewend aan 
niets doen. Pure power!

Gelijktijdig meten enkele teams in Geldermalsen 
hun krachten tijdens een biathlon en in een verlaten 
steenfabriek in Rijswijk maken de mannen onder andere 
op een hele speciale manier vuur, doen aan boogschieten 
om vervolgens met een levensgrote katapult een bal op 
een immens hoge kachelpijp te schieten. Na drie kwartier 
wisselen de teams van locatie. Zo hier en daar wordt er in 
de hitte van de strijd wel wat averij opgelopen, maar er is 
niemand die zich ernstig bezeert. Deze laatste wedstrijddag 
wordt afgesloten met een drakenbootrace met trommelaar. 
Geheel in stijl van AOT Midden, want zij zijn hierin vorig jaar 
Nederlands kampioen geworden.

DEURRAM
Natuurlijk gaan de mannen tot het gaatje, iedereen wil 
winnen - per slot van rekening is het een wedstrijd -  maar het 
intensiveren van de samenwerking en contacten aanboren 
met (buitenlandse) collega’s spelen ook belangrijke een rol. 
Buiten de wedstrijd om wordt er gepraat over het werk dat 
hen bindt. Ervaringen uitwisselen, daar leer je van. Dan zie je 
ook de onderlinge chemie die altijd aanwezig is. Brothers in 
arms. Op de laatste avond is de prijsuitreiking. Een speciaal 
ontworpen variant van een deurram – voor de meesten een 
herkenbaar breekmiddel - bevestigd op een eikenhouten 
blok en in goud, zilver en brons overgespoten. Ook zijn er 
prijzen voor elk winnend team van een onderdeel. Vrijdag 
vertrekt iedereen huiswaarts. Mark en zijn team kunnen 
met het opruimen beginnen. Terugblikkend zegt hij: ‘We 
hebben veel positieve reacties gehad, het was een mooi 
sportief evenement. Het heeft absolute meerwaarde om 
op deze manier samen op te trekken, ook al waren het hele 
vermoeiende dagen.’

AOT: Aanhoudings- en Ondersteuningsteam
BSB: Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten 
(Koninklijke Marechaussee)
DSI:  Dienst Speciale Interventies
UIM: Unit Interventie Mariniers
OBT: Operationele Begeleiding en Training
SEK:  Spezial Einsatz Kommando
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’65.000 collega’s 
kunnen informatie 
delen’
Op de politielocatie aan de Europalaan in Utrecht 
wordt sinds enkele jaren hard gewerkt aan het 
op orde brengen van de informatiehuishouding 
van de politie. Het programma Operationele 
Voorzieningen hangt, samen met bedrijfsvoering 
en technische infrastructuur, onder de paraplu van 
het Aanvalsprogramma Informatievoorziening 
Politie (AVP). Programmamanager Ruud Staijen 
vertelt enthousiast over wat er al is bereikt en 
wat nog op het to do-lijstje staat. Een monsterklus 
van formaat, maar: ‘Als we aan de bron alles 
goed vastleggen en samen delen, gaan we een 
hele mooie Nationale Politie bouwen.’

Ruud Staijen oogt energiek en spreekt krachtig 
in gewone mensentaal. Hij gelooft in het kunnen 
van zijn team en is daardoor vastbesloten om van 
de opdracht een succes te maken. Zo te zien is hij 
een van de weinige ‘blauwe’ mensen in het pand. 
‘Mwah, er werken hier wel meer mensen uit het veld 
hoor, maar ze lopen niet altijd in uniform. Samen 
met technische collega’s en ICT-ers proberen we het 
nieuwe informatieprogramma op de werkvloer te 
krijgen.’ Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 
Het is een giga opdracht, waarvan de impuls in 
2011 werd gegeven door de toenmalig minister van 
Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten. ‘De minister 
vond dat de informatiehuishouding bij de politie 
anders moest, beter, sneller en goedkoper. Hij legde 
een zak met 374 miljoen op tafel nadat hij eerder 
in de Kamer verantwoording had afgelegd over de 
problemen. De volksvertegenwoordigers stemden 
toe en het Aanvalsprogramma was geboren.’

WERKEN AAN 
VEILIGHEID DOE JE 
SAMEN



LEGE HANDEN
‘De politie is voortdurend verbonden aan de keuzes die ze moet maken. Je neemt de hele dag door beslissingen, al dan 
niet in het contact met de burger. Wel of niet staande houden, aanhouden, controle uitoefenen, bekeuren, enzovoorts. 
Handhaven, opsporen of hulpverlenen. Alle informatie, alle gegevens die met zo’n keuze te maken hebben, dienen 
te worden vastgelegd. Doe je dat niet, dan sta je anno 2017 als politie met lege handen en nemen de boeven een 
loopje met je.’ Hetgeen geïllustreerd wordt met een voorbeeld in een jaren geleden opgenomen filmpje. ‘Het begint 
bij de melding van een inbraak en vervolgens zie je ’GMS, BVH en TRIS voorbijkomen, evenals Havank, Blue View, 
Lors, Summit, Papos….’ Ho, ho, stop maar, dat is toch om horendol van te worden? Daar kun je toch geen chocola van 
maken? ‘Zoiets kon inderdaad absoluut niet goed werken. We kwamen een groot onverzadigbaar IV-monster tegen. 
Voor elk probleem een systeem.’
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DEBACLE
Directe aanleiding voor het programma was onder andere het debacle in de toenmalige politiekorpsen Noord en Oost-
Nederland. Daar viel de BVH uit en de medewerkers moesten zegge en schrijve de klok terugdraaien en noodgedwongen 
ruim vijf weken lang al hun werk met pen en papier doen. Aangiftes opnemen, proces-verbaal tikken. Het was weer 
even de tijd uit de jaren zestig. ‘Zo’n gebeurtenis is natuurlijk desastreus, een regelrechte ramp die je nooit meer wil 
meemaken. Je merkt dan pas hoe afhankelijk je bent van automatisering. Informatie- en communicatietechnologie is 
van ontzettend belang voor elk bedrijf, maar zeker voor de politie. Eigenlijk is een van de beste prestaties dat er na de 
uitval in Noord-Oost Nederland géén grote storingen meer zijn geweest en we gewoon hebben kunnen werken met 
ons IV- gereedschap.’

OPSCHRIJFBOEKJE
Terug naar 2011. Hoe was dat, zo’n enorme klus op je bordje?  ‘Nou ja, je slaapt een nachtje iets minder, maar de 
realiteitszin won van het gevoel.’ Het politiebestel ging in die jaren veranderen - van 26 regio’s naar elf eenheden - en 
de ICT veranderde toch van lieverlee mee? ‘Ja, dat klopt, eigenlijk hadden we dus het kunstje in de jaren negentig ook 
al een keer gedaan. Van 148 gemeentepolitiekorpsen en zeventien districten van de Rijkspolitie naar 26 regio’s. Het 
was ook de tijd dat de politie langzamerhand ging automatiseren en overstapte van kaartenbak naar digitaal scherm. 
En veel, heel veel collega’s misten in het begin die bekende kaartenbak of het eigen opschrijfboekje, dat ze, al dan niet 
opzettelijk, geheim hielden voor de rest van de collega’s. Zo ging destijds veel informatie de mist in, ’legt Ruud uit. ’Als 
de collega met pensioen ging of een andere job had, verhuisde het opschrijfboekje mee.’

Het roer moest om. De functionaliteit sloot niet aan bij de dagelijkse praktijk en er waren veel systemen waarvan 
de betrouwbaarheid discutabel was. Je zou zeggen, de informatie was toch al inzichtelijk voor alle collega’s nadat 
de kaartenbak van het toneel was verdwenen? ‘Dat zou je denken ja, maar toen wij aan de slag gingen kwamen 
we tweeduizend (!) informatiesystemen tegen, allemaal verschillende stijlen. Dat aantal hebben we inmiddels 
teruggedrongen naar vierhonderd, maar dit getal zal nog fors gaan dalen. Wat we tegenkwamen? Grote verschillen in 
gebruik, informatiegaten, gegevens die niet landelijk beschikbaar waren en dus niet te combineren, enzovoorts. Dit 
voelde niet als één Nationale Politie, was niet te verkopen aan je collega en ook niet aan de burger.’

Allround Politie Nieuws  19

BOEVEN GEMIST
Langzaam maar zeker dringt nu bij alle politiecollega’s de noodzaak door dat delen van kennis en informatie van 
levensbelang is. De tijd van eigen systeempjes, boekjes of - gruwelijk - een kaartenbak, is echt voorbij. ‘We hebben 
boeven gemist door de eigenwijze manier van invoeren en registreren. Er zijn puzzelstukjes blijven liggen van 
onopgeloste zaken. Hoezo veiligheid?’ 

Zijn er nu nog eigenheimers die toch informatie voor zichzelf houden? ‘Nee, dat kan ook niet meer. Bovendien, je 
hebt heel veel profijt van het samsam werken. Als je je focus hebt gericht op een boef, dan is het maar wat handig als 
je direct een kenteken erbij gelinkt krijgt, ingevoerd door je collega. Of je kunt meteen de sociale kring rondom hem 
bekijken, drugshandel controleren. Samen is dus meer dan alleen. Hadden we een paar jaar geleden gedacht dat we 
via AGORA foto’s en actuele info van ons wijkteam direct met iedereen die in dienst is zouden kunnen delen?’

SPAGHETTIBRIJ
Een geheel nieuwe informatiehuishouding, dat is niet een konijn dat je uit de hoge hoed tovert. Het ontwarren van 
die brij aan spaghetti, al die systemen aan elkaar lijmen. Wat een klus. Hoe zijn jullie met die puzzelstukjes aan de slag 
gegaan? De Programmamanager vergelijkt de aanpak met een SGBO. ‘We hebben een strategie bedacht en ons gericht 
op drie sporen. Stabiliseren van de huidige informatievoorziening, daarna verbeteren en dan de stap maken naar de 
vernieuwing. Stabiliseren wil zeggen borgen van de continuïteit en zodoende achterstallig onderhoud wegwerken. 
Verbeteren hebben we gedaan door onderhoud en beheer veilig te stellen, bestaande systemen niet verder door te 
ontwikkelen plus een 24/7 ICT-dienstverlening in te stellen. Tot slot, vernieuwen. Dat doe je niet zomaar. Daarvoor heb 
je goede constructieve samenwerking nodig tussen operatie en techniek.’

Maar we weten toch met z’n allen dat het lastig is om bij eigenwijze dienders nieuwe systemen tussen de oren te 
krijgen? ‘Daar zijn we ons terdege van bewust, daarom zijn we voorstander van warme communicatie. Er zijn talloze 
teambesprekingen geweest, één-op-één gesprekken, filmpjes, interviews, we hebben themadagen georganiseerd. En 
we helpen de mensen op de werkplek meebewegen, dat is de kunst. Vooral ook zelf laten doen en laten ontdekken 
dat het nieuwe systeem vele malen beter werkt dan het oude. Het gaat niet alleen om de automatisering an sich, ook 
gebruiksgemak en gebruiksvriendelijkheid staan hoog in het vaandel. Met de winst die tot nu toe is bereikt is de politie 
al een stuk sterker geworden. We weten meer en we voeren minder in, het lijkt onlogisch maar toch is het zo. Met het 
nieuwe systeem schieten we met scherp, maar het kan nog een stuk simpeler en sneller en daar gaan we de komende 
jaren hard aan werken. In dat verband is het natuurlijk geweldig dat recent op de Executie KETEN Conferentie een 
Officier van Justitie applaus van de zaal vraagt voor alle politiecollega’s die ten opzichte van het OM met E&S jaren 
vooroplopen. Prachtig toch dat, als jij een zaak gedraaid hebt en het bewijs rond hebt, en de rechter zijn werk heeft 
gedaan, we nu via E&S met 45.000 man naar de beste man kunnen zoeken. En dat altijd en overal, want via de BVI-IB 
krijgen we de informatie op onze telefoon, tablet of werkplek. De sterke arm wordt langer en sterker...’



DE RESULTATEN
De focus ligt op het digitaal delen van de informatie. Een simpele krachtige boodschap. Als die nou door iedereen wordt 
begrepen, is het toch een koud kunstje om alle afgedankte boel bij het oud vuil te zetten? ‘We doen alles stapsgewijs, 
niet ondoordacht en te overhaast.’

Want ondanks dat tijdens de verbouwing de winkel gewoon 24/7 is opengebleven, zijn er al flinke vorderingen gemaakt 
sinds die gedenkwaardige dag in november 2011. ‘We zijn aan de slag gegaan met veel deskundige mensen. Met 
uiteindelijk maar één doel: alle 45.000 operationele politiemensen in Nederland moeten op termijn bij elkaars data en 
gegevens kunnen. Het proces van de boef die in Rotterdam wordt achtervolgd, moet bij wijze van spreken in Groningen 
gevolgd kunnen worden en in Limburg zo nodig worden aangevuld. Stapsgewijs worden oude systemen uitgezet en 
nieuwe toegevoegd. Langzaam maar zeker gaan we over op eenzelfde look and feel. En dat hoort toch ook bij één en 
dezelfde politie?’

De politieman is trots op het succes van de BVI-IB met jaarlijks 52 miljoen bevragingen. ‘Onze zoekmachine kun je 
vergelijken met wat google voor de burger is, alleen met dien verstande dat google ongestructureerd is en de BVI-IB 
niet. Je zoekt specifiek, op naam, kenteken of paspoort en je krijgt antwoord uit 29 politiesystemen. Overigens moet je 
daar beheerst mee omgaan en je steeds afvragen of je zoektocht in de systemen geoorloofd is. Staan mijn bevragen in 
verhouding tot het doel wat ik beoog? Dat noem ik digitale proportionaliteit. Aan de andere kant, als we onze collega’s 
uit het buitenland laten zien dat we via Blue Spot Monitor een kaartje van ons werkgebied zien en binnen een paar 
seconden weten waar de “ons bekende woninginbrekers wonen”, fronsen die zich de wenkbrauwen. 

En als we dan doorklikken naar de onderliggende dossiers is er ongeloof. Het wordt nog mooier als we laten zien dat 
we door al die data in staat zijn te voorspellen welke kinderen risico’s lopen, welke pubers verhoogde kans hebben op 
gewelddadig gedrag en wat we verwachten in geval van een casus huiselijk geweld. Zodat we ketenpartners kunnen 
betrekken in de integrale aanpak.’
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DIGITALE KOGELVRIJE VEST
‘Ook zijn we van 26 BVH bakken naar elf gegaan, dat lijkt krimpen maar dat is niet zo, want je kunt nu zomaar een blik 
werpen in de bak van de buren. Van 26 BVO bakken naar één Summit. En wat te denken van de nu landelijk beschikbare 
OPP e-Briefing applicatie met daarin ook de mogelijkheid van de terrorisme sheet?’ Huh? ‘Een hele krachtige sheet, 
we noemen dat de gouden dia, die we door heel Nederland gelijktijdig aan alle operationele politiemensen kunnen 
zenden. Dat is ons digitale kogelvrije vest.  Is het niet geweldig dat we in geval van een serieuze terroristische dreiging 
onze collega’s in een paar minuten kunnen waarschuwen?  Wie had dat een paar jaar geleden gedacht?’ Staijen bepleit 
het gebruik van de smartphone. ‘Ons nieuwe digitale wapen. Eigenlijk zouden de mensen daarin getraind moeten 
worden, net als je de gewone geweldsmiddelen die je traint bij de IBT. Onze smartphone is zeer krachtig geworden en 
levert waanzinnig veel informatie op, een nieuw soort geweldsmiddel.’ 
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Het eindresultaat zal niet alleen weer gebruiksvriendelijk zijn, maar ook betrouwbaar, veilig, flexibel en betaalbaar. 
Met minder uitval van systemen en een betere informatie-uitwisseling tussen de politie en partners. Door samen 
te werken, je in te leven in de ander, elkaars taal te spreken, kunnen we meters maken en bouwen we aan een hele 
mooie Nationale Politie. Veel is verbeterd, maar nu we weten wat er kan willen we meer. Het zal stap voor stap komen 
de komende jaren. Samen de schouders eronder.’ Een eind maken aan de wirwar en het allegaartje van systemen, 
radarwerkjes en eigen theorieën. De puinhoop eruit en mooie snelle systemen ervoor in de plaats. Eén keer invoeren 
op pda, of laptop of tablet. In dezelfde taal en met dezelfde definities. Niet meer eindeloos zoeken, maar gelijk de 
informatie die je nodig hebt op je bordje. Informatie gestuurd politiewerk. Je kunt er wel een boek over schrijven, dit 
artikel is gewoon veel te kort. Maar dat boek, dat is er! Informatiegestuurd politiewerk in de praktijk. 
ISBN 978 94 6350 0067

Natuurlijk komt het team ook tegenwind tegen, 
heeft het te maken met weeffouten en andere 
imperfecties, maar dat is nodig om de handschoen 
op te pakken voor zo’n grote en langdurige 
transitie. ‘De werkprocessen van de eenheden  moeten 
gestandaardiseerd worden. Dat geeft hier en daar 
nog weleens een knokpartijtje, maar dat geeft niet. 
Als we ons doel maar bereiken. Eigenlijk ben je met 
een digitale informatiehuishouding nooit klaar. Dan 
denk je bij de horizon te zijn aanbeland en dan 
wacht er weer een nieuwe einder. Maar we gaan 
vooruit, met grote stappen. Dat is de vooruitgang 
die we beogen.’ 

JALOERSE BLIKKEN
In de hele wereld kijkt men met enige verbazing naar 
wat er in Nederland achter het digitale scherm van 
de politie gebeurt. Amerikanen, Canadezen, Noren 
en Australiërs. Allemaal komen ze kijken wat een 
digitale omslag die Nederlanders hebben gemaakt. 
Een krachtproef van formaat. ‘Ik heb de laatste tijd 
ook extern aardig wat presentaties gegeven. Met 
deze geweldige innovatie verdient de Nationale 
Politie enorm respect bij de buitenwereld. Het 
Aanvalsprogramma is absoluut een impuls voor de 
Nationale Politie.’

TEAMSPIRIT
Een glimlach als we vragen of hij het verschil al heeft 
gemaakt. ‘Langzaam maar zeker sluit het digitale 
net zich en kom je tot ons credo: de samenhang 
der dingen. Meer dan vijftig miljoen bewegingen 
in de BVI-IB zegt voldoende en 45.000 operationele 
politiemensen die in dertig afzonderlijke databases 
kunnen werken. Dat zoiets bevorderlijk is voor de 
teamspirit hoef ik niet uit te leggen en de pakkans 
buiten wordt groter.’

De programmamanager ziet vooral kansen, en 
geen beren op zijn weg. ‘We zijn op de goede 
weg. Ik verwacht nog vijf á zeven jaar nodig te 
hebben voordat alles geïmplementeerd is. Aan de 
operationele kant hebben we meer dan de helft 
gereed, maar de moeilijke applicaties moeten 
eerlijkheidshalve nog.  



´soms gaan bij mij de 
alarmbellen rinkelen´

Een vermist persoon slaat een gat in het leven van de 
achterblijvers. Een kind, vader of moeder, een partner. Je 
leven staat in één klap op de kop als je met een vermissing 
te maken krijgt. Miranda Baas, specialist vermiste personen 
in de eenheid Oost-Nederland, is gepokt en gemazeld in dit 
vakgebied. ‘Het zijn de omstandigheden die bepalen of een 
zaak urgent is. We schatten dat per melding in, de politie 
levert maatwerk.’ 

Een vermissing is primair de verantwoordelijkheid van de 
geüniformeerde dienst, legt ze uit. ‘Bij hen komt de melding 
binnen en het is aan de hulpofficier van justitie om een juiste 
inschatting te maken. Urgent of overig.’ Maar een vermissing 
van een kind tot en met twaalf jaar is toch altijd urgent? ‘In 
principe wel, maar het zijn ook de omstandigheden die bepalen 
of een vermissing urgent is of niet. We hebben namelijk ook 
12-jarigen die te boek staan als notoire wegloper en dat maakt 
een vermissing toch anders dan een 12-jarige die nog nooit 
eerder vermist is geweest. Van elke melding dient de urgentie 
bepaald te worden, maatwerk dus op basis van de beschikbare 
info, aanwezige kennis en ervaring in combinatie met het nooit 
te verwaarlozen onderbuikgevoel.’

In het kort samengevat kan een melding al urgent zijn als 
de vermissing in complete tegenstelling is tot het normale 
gedrag. Maar ook de aanwijzing dat een vermiste slachtoffer 
is geworden van een misdrijf of dat er rondom hem/haar een 
gevaar bestaat voor de persoon zelf of de veiligheid van de 
samenleving. ‘Denk aan het gebruik van onmisbare medicatie 
of een voornemen om zelfmoord te plegen.’

SPECIALIST 
VERMISTE PERSONEN 
MIRANDA BAAS:
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COLD CASE TEAM
 Miranda heeft als standplaats de Mercatorweg in Arnhem, 
maar eigenlijk is de hele eenheid Oost-Nederland haar 
werkgebied. ‘Eens per week werk ik in Ede bij het Cold 
Case team, want in de nieuwe formatieplannen van de 
Nationale Politie is de coördinatie en de regie op vermiste 
personen weggelegd binnen het Cold Case team. Ik vind 
het prettig daar te zijn, want ik mis een team.’ Ze trekt haar 
uitspraak al meteen een beetje in twijfel, want eigenlijk 
heeft de Arnhemse veel sparringpartners. ‘Districtelijk 
zijn er tien coördinatoren vermiste personen die zich 
met vermissingen bezighouden en elk blauw team heeft 
contactpersonen vermiste personen.’ 

Naast Ede is ze ook wekelijks te vinden bij het Operationeel 
Coördinatie Punt (OCP) van de districtsrecherche op het 
hoofdbureau in Arnhem. ‘Binnen het OCP worden urgente 
vermissingmeldingen opgepakt en uitgezet en dan is het 
fijn om direct mee te denken. Ook monitoren we daar de 
zaken die langer open blijven staan en bekijken we of we 
nog opsporingsmogelijkheden hebben.’ 

BELANG ACUTE MELDING
Enkele cijfers. Oost-Nederland is de grootste eenheid 
binnen het werkgebied van de Nationale Politie. Op 
jaarbasis komen er 7.600 meldingen binnen van een 
vermist persoon. ‘Dat zijn er 21 per dag oftewel bijna elk 
uur één,’ zegt Miranda. ‘En bijna twintig procent van de 
veertigduizend meldingen die er landelijk bij de politie 
binnenkomen. Bizar veel, maar bedenk dat 85 procent 
van de vermisten weer binnen 48 uur terecht is.’

Ongeveer de helft van alle vermissingen komt vanuit 
instellingen en ongeveer de helft van alle vermissingen 
zijn minderjarigen. Ruim tachtig procent is binnen 48 
uur terecht (dood of levend), tien procent blijft weken of 
maanden weg en tien tot vijftien personen zijn langer dan 
een jaar vermist. ‘En dan zijn er nog de langdurig vermisten 
en de Nomen Nescio’s (ongeïdentificeerde doden).’ Uit 
een Amerikaans onderzoek blijkt dat bijna vijftig procent 
van de vermiste kinderen dat slachtoffer wordt van 
een zedendelinquent die het kind vermoorden, binnen 
één uur al om het leven is gebracht, terwijl hetzelfde 
percentage meldingen (veelal van de ouders) pas na ruim 
twee uur bij de politie binnenkomt. Samengevat zijn deze 
kinderen dus vaak al overleden, voordat de politie de 
vermissingmelding ontvangt. ‘Dat geeft het belang aan 
van een acute melding als een kind vermist wordt. Hoe 
eerder, hoe beter.’

ALARMBELLEN
Bij een vermissing wordt de achterblijvers gevraagd 
een uitgebreide vragenlijst in te vullen. De politie wil 
zo breed mogelijk geïnformeerd worden. ‘We vragen 
over onderwerpen als, medicatiegebruik, wat heeft de 
vermiste meegenomen, verslavingen, ruzie, schulden, 
relatieproblemen of problemen op het werk. Verder 
spelen weersomstandigheden een rol, evenals de 
actieradius van de vermiste. Is de persoon te voet 
vertrokken, per auto, met een rollator of is de vermiste in 
paniek of in overspannen toestand op zijn sloffen de deur 
uitgegaan? Dit zijn allemaal indicatoren over hoever weg 
iemand kan zijn in combinatie met de reeds verstreken 
tijd. Een andere indicatie is het moment van melden van 
een vermissing. Als een vader met drie jonge kinderen pas 
na een week aangifte komt doen van vermissing van de 
moeder, dan gaan bij mij de alarmbellen rinkelen.’ Bij een 
dementerend persoon die wordt vermist is haar advies: 
‘Houd de cirkel zo klein mogelijk, zo’n tachtig procent 
van hen vind je terug in de directe omgeving van huis of 
instelling.’ 

FAMILIERECHERCHEUR
Niet alle vermissingen komen op het bordje van Baas 
binnen. De eerste drie maanden wordt het onderzoek 
gedaan door de geüniformeerde dienst. Daarna buigt de 
districtsrecherche zich erover en als de zaak een jaar oud 
is, is Miranda aan de beurt. Maar er zijn toch vermissingen 
waarbij je wel direct wordt ingeschakeld? ‘Ja, bij urgente 
meldingen word ik actief benaderd, bovendien maak ik 
ook deel uit van het eenheidspiket en het landelijk piket.

Prettig is dat voor vermissingen een vaste Officier van 
Justitie is aangesteld.’ ‘Overigens,’ voegt ze eraan toe, 
‘de reden van een vermissing is vaak pas bekend als de 
vermiste weer terecht is: dood of levend.’ Als de indruk 
bestaat dat de vermissing weleens lang zou kunnen duren, 
is het zaak om een vaste contactpersoon aan te stellen die 
het contact onderhoud met de achterblijvers. Dat kan een 
contactpersoon vermiste personen van een blauw team 
zijn, maar ook een familierechercheur. ‘Of – een nieuw 
fenomeen – een familieagent. Een vast aanspreekpunt 
voor de familie is belangrijk, men kan met vragen bij 
dezelfde persoon terecht en andersom houdt mijn collega 
hen op de hoogte over de voortgang van het onderzoek.’

Ongeveer de helft van alle vermissingen komt vanuit instellingen
Ongeveer de helft van alle vermissingen betreft minderjarigen
Ruim tachtig procent is binnen 48 uur terecht (dood of levend)
Tien procent blijft weken of maanden weg en tien tot vijftien personen zijn langer dan een jaar vermist
Plus daarbij de langdurig vermisten en de Nomen Nescio’s (ongeïdentificeerde doden)
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VERMISTE BOEF
Ooit kwam Miranda Baas bij de politie omdat ze boeven wilde vangen. Heeft het werk wat ze doet daar nog raakvlakken 
mee? ‘Ik ben nu inderdaad verder van het operationele proces verwijderd, omdat ik me ook bezighoud met het geven 
van voorlichting, het maken van beleid en het schrijven van werkinstructies. Soms vind ik dat wel jammer, maar gelukkig 
weten de collega’s mij goed te vinden voor advies en ondersteuning,’ relativeert ze. ‘Wat te denken van een loverboy 
die een minderjarig meisje meeneemt of een ontvoerder. Of internationale kindontvoeringen door een van de ouders. 
Iets wat de laatste tijd heel veel voorkomt. Dit zijn zeer lastige casussen. En heel soms is een vermiste persoon zelf ook 
boef. Dan zit je toch weer dicht in de buurt van de opsporing. We maken met enige regelmaat mee dat een vermiste vast 
blijkt te zitten in Nederland of in het buitenland. Vaak is dat dan vanwege het smokkelen van verdovende middelen.’
Een vermiste crimineel wil weleens aanleiding tot heftige discussies geven met haar collega’s, waarbij de vraag centraal 
staat: moet je schaarse politiecapaciteit besteden aan een crimineel die door zijn eigen leefstijl of handelswijze ervoor 
heeft gezorgd dat hij moet onderduiken? ‘Ik vind dat we dat moeten doen. Dit is ook een mens, een vader, echtgenoot. 
Ook hij/zij verdient onze aandacht. Als hij/zij later vermoord wordt gevonden en we hebben er als politie niets aan 
gedaan, dan kun je dat niet uitleggen. Niet aan de nabestaanden en al helemaal niet aan de media. Die maken gehakt 
van je. Dus boeven spelen nog steeds een rol in mijn werk. Dit vakgebied is een mooie combinatie van opsporing en 
hulpverlening.´

ERGER DAN DE DOOD
Verlies is er in alle soorten en maten, weet Miranda. ´We lossen niet alles op, maar je kan als politie goed werk doen 
voor de slachtoffers en dat geeft heel veel voldoening.’ Ze wordt nog weleens geconfronteerd met persoonlijke drama’s 
en individueel leed. Als ze achterblijvers goed nieuws kan brengen is dat dankbaar werk. ‘Met het terugvinden van een 
stoffelijk overschot breng je minder goed nieuws, maar gelijktijdig maak je daarmee een einde aan een martelende 
onzekerheid. Want eindeloos geduld hebben, wachten en hopen, dat is vaak nog het ergste. Erger dan de dood.’ 
Bij een grensoverschrijdende zaak loopt de samenwerking met het buitenland meestal via een internationaal 
rechtshulpverzoek, maar de collega’s van over de grens weten Miranda ook vaak langs persoonlijke weg te vinden en 
andersom. Zo heeft ze regelmatig contact met politiecollega’s in het buitenland of met een liaison in een ander land. 
De lijntjes zijn dan vaak best heel kort en dat is prettig. ‘Bij een vermissing wordt, als het moet en kan, een DNA-profiel 
van de vermiste of van directe familieleden opgenomen in de DNA-databank vermiste personen ten behoeve van een 
eventuele latere identificatie. Wat dat betreft mogen we ons prijzen in Nederland, wij zijn een van de weinige landen 
met een eigen DNA-databank voor vermisten. We zijn voorloper, België en Duitsland hebben zo’n bank niet, Engeland 
is er mee bezig.’



LAWINE
Achterblijvers kunnen vijf jaar na de vermissing een verzoek tot doodverklaring aanvragen bij de rechtbank. De aanvraag 
komt via het openbaar ministerie bij Miranda terecht. ‘Soms kun je zo’n verzoek al na een jaar indienen, als je redelijk 
aannemelijk kunt maken dat iemand overleden is.’ Ze noemt voorbeelden. ‘Als iemand zich aantoonbaar in een groot 
rampgebied bevond of door een lawine is meegesleurd. Voor enkele geïdentificeerde inzittenden van de MH17 kon 
zelf binnen een paar maanden al een doodverklaring afgegeven worden. Deze ramp is gek genoeg een boost geweest 
voor nabestaanden van langdurig vermisten. Nu werd in één klap duidelijk waar nabestaanden allemaal mee te dealen 
hebben als iemand langdurig vermist is. Niet alleen op emotioneel gebied, maar ook op juridisch en financieel vlak.’ 

Om nabestaanden een helpende hand te bieden verwijst de politie naar Slachtofferhulp Nederland die daarvoor 
juridische en financiële specialisten in dienst heeft. ‘Een vermissing kan verstrekkende gevolgen hebben. Immers, de 
betalingen in een huishouding blijven doorgaan, maar bepaalde inkomsten worden vaak per direct stopgezet. En bij 
een vermist persoon met een eigen bedrijf moeten wel de salarissen worden doorbetaald. Maar denk ook het betalen 
van de hypotheek, verzekeringen en andere vaste lasten. Dat zijn enorme problemen die een achterblijver nog extra 
op zijn of haar bordje krijgt.’ 

ZEILEN
Hulpverlening oké, maar het blijft opsporing. Daarvoor is Miranda Baas te veel politiemens. Als iemand veel schulden 
heeft kan dat een aanleiding voor de vermissing zijn en nog een stap verder kan men trachten de verzekering op te 
lichten om bijvoorbeeld een levensverzekering uit te keren. Dan heeft ze met een zogenaamde vermiste nog een appeltje 
te schillen. Hoe ontwikkel je een gevoel of iets serieus is of niet? Heb je daar een neus voor? ‘Mijn onderbuikgevoel 
waarschuwt me vaak. Soms voelt het niet goed en waarschuwt mijn antenne me, maar soms zit ik er ook gewoon 
naast. Er bestaat een melding van een man die tijdens het zeilen overboord zou zijn geslagen. 

Na lang en uitgebreid zoeken werd er geen stoffelijk overschot gevonden en werd de vermiste uiteindelijk na vijf jaar 
doodverklaard. Heel wat jaren later dook de man ergens op in het buitenland. Hij maakte een digitale fout en… kip, 
ik heb je. De constructie van het overboord slaan was samen met zijn partner bekokstoofd om zo de penningen van 
de levensverzekering te innen. Het blijft opsporing. Een valse aangifte van vermissing kan voor veel kosten zorgen. We 
hebben wel eens getracht deze kosten op de nep-vermiste te verhalen. Dat blijft lastig.’  
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SOCIAL MEDIA
Bij een vermissing maakt de politie dankbaar gebruik van social media, die soms een podium bieden voor een adequate 
snelle boodschap. ´Lokaal via burgernet en landelijk via politie.nl. Over de grens via internationale signaleringen. En 
de teams gebruiken hun eigen Facebookpagina of Twitter. Voor minderjarige urgent vermisten kan onder bepaalde 
voorwaarden een Amber Alert worden verzonden, maar slechts een paar keer per jaar. Dan hou je de kracht van de 
boodschap.’

Een digitale oproep bespreekt Miranda met de achterblijvers. En ze waarschuwt. ‘Eens op Internet, altijd op Internet. Ik 
vraag de familie altijd daarover na te denken met de opmerking: hou er rekening mee dat de pers je belt als de informatie 
op de politiewebsite staat. Wij halen de gegevens direct van politie.nl af als iemand terecht is, maar ondertussen zijn 
vaak de media of andere partijen al met de informatie aan de haal gegaan. Dat kan betekenen dat je bijvoorbeeld 
na tien jaar tijdens een sollicitatieprocedure nog een vraag krijgt over je vermissing. Pijnlijk. Mijn boodschap aan de 
familie is altijd: wees daarop bedacht. Daarom moeten de achterblijvers ook altijd eerst een toestemmingsverklaring 
ondertekenen. Vermissingen zijn hot voor de media.’

Voor de nodige verdieping liep Miranda stage bij onderzoeksleider Alain Remue in België (bekend van de Dutrouxzaak) 
en volgde ze een opleiding in Engeland. Lig je weleens wakker van een zaak? ‘Ja, soms heb ik heb weleens buikpijn van 
een vermissing. Laatst was er een vader met twee kinderen op pad met bestemming onbekend. Gezien de informatie 
die toen bekend was moest ik meteen aan de vermissing van Ruben en Julian denken. Uiteindelijk konden we hem 
traceren en bleken de kinderen ongedeerd. Dan ben ik heel erg blij met de goede afloop.’

Tot slot, wat drijft je? Ook na vijf jaar nog steeds? ‘Deze materie boeit en verbaast mij nog steeds en de al eerder 
genoemde verhouding tussen hulpverlening en opsporing vind ik heel prettig. Elke vermissing is uniek en daarmee 
dus nooit saai. En zoals ik al zei: goed nieuws brengen is dankbaar werk. Ik heb een mooie baan, maar er zijn heel veel 
mooie banen binnen de politie. Motorrijden is ook prachtig of zedenspecialist.’
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BORIS DITTRICH: HALSZAAK

Nieuwste boek: 
fictie verweven met werkelijkheid

Ooit was Boris O. Dittrich (62) advocaat, rechter en lid van de Tweede Kamer voor D66. Nu komt de schrijver al ruim 
tien jaar namens Human Rights Watch op voor mensenrechten die all over the world worden geschonden. Zijn ziel 
en zaligheid legt hij in het schrijven van boeken. Onlangs verscheen zijn zesde boek: Halszaak. In schrijven vindt hij 
de ultieme vrijheid. ‘Je kunt ontsnappen in je eigen wereld en je trekt zelf aan de touwtjes. Heerlijk.’

Boris Dittrich is een man van de klok. Exact op het afgesproken tijdstip is hij op de plek waar we voor dit interview 
hebben afgesproken. In een winkel aan het Rokin, midden tussen boeken. Zijn haren wat verward, want hij is op de 
fiets. ‘Ik heb een pied a terre in de stad, daar ben ik regelmatig. Heel handig, want ik ben enkele keren per maand voor 
mijn werk in Nederland.’ Hoewel hij al ruim tien jaar uit Nederland weg is, voelt Amsterdam toch elke keer weer als 
thuiskomen voor de Global Advocacy Director van Human Rights Watch (HRW). 

NEKKLEM
De mensenrechtenactivist is in het land vanwege de presentatie van zijn nieuwste boek Halszaak. Het boek is 
– na Moord en Brand, de Waarheid liegen en W.O.L.F. – zijn vierde literaire thriller, die allemaal enthousiast werden 
ontvangen. W.O.L.F. werd door Vrij Nederland verkozen tot beste Nederlandstalige thriller van 2016. Vijf sterren kreeg 
hij daarvoor. 

Dittrich heeft Halszaak opgedragen aan zijn moeder die deze zomer overleed. ’Lezen was haar lust en haar leven, ze 
las een boek per dag tot op hoge leeftijd, ze is 95 geworden. Ik bracht altijd boeken voor haar mee, we hielden van 
hetzelfde soort. Kort voor haar dood heeft ze de nog de laatste drukproef van Halszaak gecorrigeerd. Ze haalde er mooi 
nog enkele foutjes uit.’

Net zoals in W.O.L.F. spelen ook in zijn nieuwste boek ervaringen en situaties uit het leven van Dittrich een rol. 
Feiten die gebaseerd zijn op echt gebeurde zaken. Zo was hij onder meer een aantal jaren rechter in Alkmaar en zo´n 
personage komt ook in het boek voor. Nog een voorbeeld: de nekklem, waar al vrij in het begin van het boek over 
wordt gesproken, roept bij menig lezer gedachten op. Ook het politieke verleden van Boris speelt een rol. In het verhaal 
zijn Kamerdebatten aan de orde en komt de minister van justitie aan bod.

NIET DE KWAAIE PIER
Waar gaat het boek over? Een glimlach. Hij licht een tipje van de sluier op. ‘Er vindt een incident plaats op straat. De 
politie treedt op, nekklem volgt, en het optreden wordt gefilmd. Er ontstaat veel commotie onder de mensen die 
het filmpje zien, maar later blijkt dat de politie helemaal niet de kwaaie pier is zoals wordt gesuggereerd. Politiechef 
Maya die het onderzoek doet, komt op basis van ouderwets verhoren, analyseren en onderzoeken tot totaal andere 
conclusies dan de aannames van de kijkers. Ik omschrijf in het boek de context en het juiste perspectief.’

Dittrich heeft een kleine twee jaar aan Halszaak geschreven. Hij deed daarvoor veel research. De Rijksrecherche 
speelt een rol in het boek en daarom ging hij op bezoek. ‘Bij de Rijksrecherche op Schiphol heb ik me uitgebreid laten 
voorlichten.’ Hij blikt nog even terug op zijn politieke jaren. ‘Ik kende de dienst wel, want toen ik in de Kamer (D66) zat, 
was ik woordvoerder van de IRT-affaire en had ik te maken met de Rijksrecherche. Overigens heb ik voor het boek ook 
contact gehad met het Openbaar Ministerie.’
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WRAAK
Wraak nemen, dat is het thema en dat loopt als een rode draad door het boek. Helemaal voorin staat: Die zint op wraak 
houdt zijn eigen wonden open. ‘Een treffend citaat van de Engelse filosoof Francis Bacon. Als je wraakzuchtig bent, kun 
je zelf geen helend proces ingaan, ’legt hij uit en geeft een voorbeeld. ‘Er zijn tegenwoordig steeds meer mensen die 
de beslissing van een rechter niet willen accepteren. Advocaten wraken de rechters, Geert Wilders doet dat en ook 
Maurice de Hondt in de Deventer moordzaak. 

Een tendens die je steeds meer in Nederland ziet. Ook in het buitenland kom ik dat tegen. Amerika, Duitsland. Politici 
die vonnissen bekritiseren zoals Trump die het vonnis van de rechter over het inreisverbod van de Verenigde Staten 
veroordeelde. Daar zouden we ons zorgen om moeten maken. De autoriteit van de onafhankelijke rechter staat onder 
druk, dat komt ook ter sprake in het boek.’

Ondanks zijn drukke baan bij HRW ziet hij toch kans om te schrijven. Waar haalt hij de tijd vandaan? ‘Als ik reis, trakteer 
ik mezelf op leuke dingen. Dan werk ik niet, maar schrijf en lees ik. Ik neem een schriftje mee en daar schrijf ik van 
alles in. Gedachten, steekwoorden, ruwe ideeën. Tijdens lange vluchten begint het te borrelen. Volgende week reis 
ik naar Suriname, die vlucht duurt zo’n twaalf uur, dan kun je heel wat wegschrijven.’ In november staat China voor 
de deur en in de laatste maand van het jaar een reis naar Amerika. Wereldwijd probeert hij invloed uit te oefenen op 
mensenrechtenbeleid. ‘Gelijke rechten voor iedereen, voor (niet) gelovigen, voor homo’s en voor alle kleuren mensen.’

LEKKER SUDDEREN
Wat is er zo leuk aan schrijven? ‘Je kunt ontsnappen in je eigen wereld uit de harde werkelijkheid. Heerlijk. Ultieme 
vrijheid. Je trekt zelf aan de touwtjes, plaatst een voetafdruk van jezelf. Dat is het mooiste van het schrijfproces.’ 
Dittrich vindt zichzelf een echte schrijver. ‘Er zitten nog zoveel boeken in mijn hoofd. Een plot ontstaat langzamerhand. 
Ik heb dat nooit van tevoren van A tot Z in mijn hoofd. Dat ontwikkelt zich organisch.’

Het ex-Kamerlid houdt ook erg van psychologische drijfveren: karakters analyseren en uitdiepen. ‘Ik heb een idee in 
mijn hoofd en het kan zo maar zijn dat ik iets zie gebeuren, een situatie, een persoon, die een rol gaat spelen in mijn 
verhaal. Ik hou van verhalen die gebaseerd zijn op werkelijke gebeurtenissen. Het duurt geruime tijd voordat ik mijn 
opgeslagen gedachten aan het papier toevertrouw. En dan nog weet ik absoluut niet hoe mijn verhaal gaat eindigen. 
Soms vindt er een onverwachte wending plaats. Halverwege weet ik vaak nog niet wie de boef gaat worden. Hoe de 
climax eruit komt te zien. Het waarom ontstaat geleidelijk aan en vormt zich in mijn hoofd.’ Het plot voor een volgend 
boek ligt lekker te sudderen, zoals hij het noemt. ‘Ik ben rustig bezig met research. Het geheel moet nog een tijdje 
indikken voordat het tot een kookpunt komt. Dan mag het schriftje met aantekeningen ontdooien.’

PRESENTATIE
Op 5 oktober werd Halszaak gepresenteerd. Boris reikte een 
eerste exemplaar uit aan zijn zus Heluska, aan D-66 Kamerlid 
Vera Bergkamp en aan Marja Lust, recherchekundige binnen 
de eenheid Amsterdam. ‘Vera Bergkamp was enkele jaren 
voorzitter van het COC en Marja heb ik leren kennen in 2016 
tijdens de eerste Wereld LGBT-conferentie voor criminal justice 
professionals die zij had georganiseerd. 

Het thema was verbinden en inspireren. Er waren politiemensen 
uit de hele wereld. Oekraïne, Zambia en Australië waren 
vertegenwoordigd. Het was een geweldige driedaagse 
bijeenkomst.’

Zoals gezegd, binnenkort vertrekt Boris op uitnodiging naar 
Suriname. ‘Een hoofdstuk van het boek speelt zich af in Suriname. 
Ik spreek er in de synagoge van Paramaribo voor een gezelschap 
van onder andere de opperrabbijn, de katholieke aartsbisschop 
en de imam. Ik maak mensenrechten bespreekbaar, want die 
zijn er voor iedereen. Dat is mijn boodschap.’

Boris Dittrich, altijd even boeiend en inspirerend. Een man tegen hokjesgeest en voor vrijheid van keuze. Wat is de 
halszaak in zijn leven? ‘Strijden tegen discriminatie, dat is mijn raison d’être.’ Hopelijk komen er nog veel mooie boeken 
van zijn hand. 
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HOMOHUWELIJK
Nederland is bij uitstek het land waar de liefde regeert. In 2001 werd hier als eerste land in de wereld het homohuwelijk 
gesloten. ‘Ja klopt, tegenstanders beweerden schamper dat we wel een legal island zouden blijven en kijk nu eens.’ 
Maar afgelopen week werd in Berlijn pas het eerste homohuwelijk werd gesloten. Er moest heel wat water door de 
Rijn stromen voordat het zover was. Eigenlijk kun je je het niet voorstellen, zo’n groot modern land, en dan zo lang zo’n 
starre houding? ‘Ja, ruim zestien jaar na Nederland is Duitsland eindelijk om. Ons land was koploper in 2001 en nu is 
het homohuwelijk in 23 landen wereldwijd erkend. Samen wonen er één miljard mensen in die landen, dus zie wat we 
hebben bereikt als je bedenkt dat we zeven miljard mensen op de wereld hebben. Een zichtbare vooruitgang.’

‘DIE ZINT OP 
WRAAK HOUDT 

ZIJN EIGEN 
WONDEN OPEN’

Boris Ottokar Dittrich (Utrecht, 21 juli 1955), groeide op in Utrecht en Zeist en studeerde na zijn gymnasiumopleiding 
rechten aan de Universiteit Leiden. Na zijn afstuderen in 1981 werd hij advocaat. Van 1989 tot 1994 was hij rechter 
bij de arrondissementsrechtbank in Alkmaar. Hij was advocaat in Amsterdam en rechter voor hij in 1994 Tweede 
Kamerlid en fractieleider werd voor D66. Op zijn laatste dag in de Tweede Kamer werd hij geridderd in de Orde van 
Oranje Nassau. 

Dittrich stond bekend als een politicus die openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam en zich inzette voor de 
rechten van LHBT-mensen (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders). Van 2007 tot 2013 werkte hij als 
Directeur pleitbezorging (Advocacy Director) Seksuele Minderheden voor de mensenrechtenorganisatie Human 
Rights Watch in New York, vanaf 2013 in dezelfde functie in Berlijn. Boris is getrouwd met beeldhouwer Jehoshua 
Rozenman.
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De Nationale Politie werkt al enige tijd met een systeem dat op basis van nauwkeurige criminaliteitsgegevens 
misdaden voorspelt. Met het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) werd in eerste instantie geëxperimenteerd 
binnen alle Amsterdamse basisteams, daarna volgde de uitrol over honderd basisteams in het land. De rest volgt 
later. Wetenschappers van het kenniscentrum TNO hebben vanaf het begin kritisch meegekeken.

Aan een groene lommerrijke laan in Soesterberg staat een pand van TNO. De redactie spreekt daar met wetenschappelijk 
medewerkers Selmar Smit (34) en Rick van der Kleij (43) over het CAS. Eerst enkele feiten. Selmar legt uit. ‘De 
Amerikaanse professor Jeffrey Brantingham stond aan de wieg van Pred Pol, de Amerikaanse variant van het CAS. Zijn 
ouders waren criminoloog en de antropoloog Brantingham was op zoek naar een verband tussen zijn eigen werk en 
dat van zijn ouders. Zo is het systeem ontstaan. Overal op de wereld is het product inmiddels ingevoerd, maar wel in 
verschillende vormen. Elk land heeft zijn eigen draai eraan gegeven en dus ook een eigen computerprogramma.’

HOTSPOTS
Met behulp van software criminelen op heterdaad betrappen, of voorkomen dat ze toeslaan: het lijkt science fiction, 
maar dat is het zeker niet. Het CAS is het geesteskind van data scientist Dick Willems van de Eenheid Amsterdam 
die het systeem een aantal jaren geleden heeft gebouwd. ‘Ik heb het CAS ontwikkeld omdat er een opsporingsvraag 
bestond over criminaliteit op hotspots en hoe we daar politie acties op zouden kunnen baseren. Ik vond een advies 
wat beperkt en heb daarom in beginsel een automatisch proces(je) gebouwd op basis van mijn eigen kennis en van de 
informatie die de collega’s aandroegen. Daarbij de gedachte: Hoe kan ik de ingevoerde data van mijn collega’s inzetten 
voor nog beter dagelijks politiewerk?’

CAS: CRIMINALITEIT IN HOKJES EN KLEUREN

‘CAS is niet een systeem dat zorgt voor  
heterdaadjes, maar wel een extra informatie’

INTERVENTIE
Het systeem is dus belangrijker 
voor een stad of in een ander 
dichtbevolkt gebied dan op 
het platteland? ‘Het gaat om 
delicten waar een patroon in zit 
en die vind je nu eenmaal niet in 
een uitgestrekt bosgebied, om 
maar eens wat te noemen.’ De 
onderzoekers trekken een parallel 
met de weersomstandigheden. 
‘Je kunt enkele dagen, een week 
vooruit, het weer voorspellen. Het 
grote verschil is dat je het weer 
niet kunt beïnvloeden, maar het 
CAS  wel. Daar kun je interventie 
op plegen.’

Er zijn veel manieren om 
interventie te plegen. Dick: ‘Je 
kunt bijvoorbeeld preventief 
huiszoeking doen in een 
achterstandswijk. Dat kan kritiek 
opleveren – denk aan het label 
discriminatie. Als je er als politie 
voor kiest om niet in te zetten 
in een wijk waarvan je weet dat 
het risico op criminaliteit hoog is 
omdat er een bepaald label aan 
kleeft, ontzeg je iedereen in die 
wijk een deel politiebescherming 
die ze in dit geval nodig hebben. 
De effecten van interventie vind 
je overigens niet altijd terug in het 
resultaat van je werk, maar het is 
zeker de moeite waard.’
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VIRTUEEL RASTER
‘Het CAS is dus het kindje van Dick,’ vertelt Rick en hij legt uit hoe het werkt. ‘Een gebied, een stad, een dorp, wordt 
in een virtueel raster opgedeeld in vierkanten van 125 x 125 meter. In die hokjes wordt met kleurtjes aangegeven 
waar een bepaald incident in het verleden opvallend vaak heeft plaatsgevonden. Ook delen van de omliggende hokjes 
worden meegenomen. Het systeem is niet geschikt voor zware criminaliteit, maar voor meer lichtere vergrijpen zoals 
auto- of woninginbraak, straatroof, fietsdiefstal. Kortom, je legt de ervaringen vast in het systeem en de computer 
berekent de informatie die je nodig hebt voor dat gebied(je) van 125 x 125 meter. Zo kun je ook trends signaleren, 
of een waterbedeffect creëren, de boeven verplaatsen zich. Focus je op de ene plek, dan duikt het ergens anders 
weer op.’ ‘De computer brengt de ingevoerde gegevens snel up to date in kaart. De CAS-kaart wordt gezien door 
een informatiespecialist die er vervolgens een prognose/inzetadvies/werkopdracht van maakt door “straat”-kennis 
toe te voegen. In het ideale geval zien executieve collega’s de kaart helemaal niet. Maar als je er eenmaal bent geeft 
het systeem geen antwoord op de vraag wat je dan moet doen. Autosurveillance of bijvoorbeeld undercover gaan. 
Het werkproces is zo opgezet dat de informatiespecialist voor een handelingsperspectief zorgt. Nu is dat dus nog 
handwerk.´



LANGE TERMIJN
‘Ook al kom je geen strafbare feiten tegen, door in een bepaald gebied stringent aanwezig te zijn kun je wellicht ook 
incidenten voorkomen.’ Wetenschappelijk onderbouwde resultaten zijn er dus nog niet. Selmar geeft toe dat zoiets 
lastig meetbaar is. ‘Dat zie je niet terugkeren in de cijfers dus is het moeilijk er een vinger op te leggen en mogelijk pas 
op de lange termijn goed waar te nemen. Het CAS is niet een systeem dat zorgt voor meer heterdaadjes. Je moet als 
diender het geloof hebben dat het preventief werkt. Zoals het nu wordt toegepast zou het goed kunnen werken en 
doet het programma niet veel kwaad. Kijk, een computer is een dom ding, hij denkt niet na, daarom is het belangrijk dat 
informatie zorgvuldig wordt ingevoerd, anders zou je weleens racistische vooringenomenheid op de kaartjes kunnen 
zien. Wij zijn voldoende getraind om te weten dat dit soort dingen kunnen ontstaan.’

Up-to-date communicatie is van groot belang vinden Selmar en Rick. ‘Het succes staat of valt mede door goed 
leiderschap. De leidinggevende binnen de politie zal tijdens de implementatie goed de waaromvraag moeten uitleggen, 
al dan niet geassisteerd door een analist. Zodat het acceptabel is voor de man of vrouw op straat om erin te geloven. 
Maar het blijft mensenwerk. Hoewel het CAS goed werk verricht kan hij alleen maar werken als er zorgvuldig en 
accuraat wordt ingevoerd.’ 

Dick is het daar mee eens. ‘Het is belangrijk dat een informatiespecialist tijd krijgt om de ingevoerde informatie te 
bewerken en het is de taak van een teamchef om goed op het hele traject te sturen. Anders loop je kans dat het 
werkproces doodbloedt. Duidelijk en helder communiceren dus welke meerwaarde het CAS heeft voor je politiewerk. 
Het systeem is automatisch dus draait lekker door, ook als er niemand naar kijkt.’ Bestaat er ook weerstand binnen de 
teams? ‘Ja, die is er, je moet ook niet per se het systeem erdoor willen drukken. Als de opsporingsresultaten van de 
buurman groeien, dus beter zijn, wordt er wellicht achter het oor gekrabd en komt men op het eerder genomen besluit 
terug. Als de meerwaarde ervaren wordt, zal men de technologie eerder accepteren.’

MEER BOEVEN?
Prangende vraag: helpt het? Vangt de politie door het gebruik van het CAS meer boeven en wordt het daardoor in 
ons land veiliger? Lichte aarzeling bij Dick. ‘Dat durf ik niet zomaar te zeggen, er zijn veel zaken die leiden tot meer 
veiligheid en daar is dit systeem zeker een onderdeel van.’ Ook de beide onderzoekers zijn enigszins terughoudend. 
‘Het is nog niet bewezen dat het systeem echt het verschil maakt op straat. De Politieacademie heeft het onderzocht 
en kon niet aangeven of het CAS succesvol is. In Amerika lijkt het te werken, maar daarom hoeft het in ons land nog 
niet zo te zijn.’

ARGUSOGEN
Het kan dus zijn dat er met argusogen door politiemensen naar wordt gekeken. ‘Het hele doel van het systeem is om 
sturingsinformatie te leveren zodat politiecapaciteit op die tijden en plaatsen kan worden ingezet waar de nood het 
hoogst is. Het doel is dus juist een efficientieslag in het politiewerk.’ Beide onderzoekers vinden het systeem simpel is, 
zodat elke politieman of – vrouw ermee aan de slag kan. ‘Misschien moet een planning wel worden aangepast als blijkt 
dat een bepaald delict vaak in de avonduren plaatsvindt,’ oppert Rick.‘ Conclusie? ‘Een extra stukje informatie, maar 
niet meer dan dat. Wij als TNO helpen de Nationale Politie om het systeem zo goed mogelijk te laten landen.’

Als de totale uitrol gelukt is, is Nederland het eerste land wereldwijd waar predictive policing in alle eenheden wordt 
toegepast. In andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten gebeurt het alleen lokaal.

Predictive policing: term die gebruikt wordt voor het vakgebied
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De extra middelen die het kabinet in 2017 voor veiligheid heeft uitgetrokken, stellen de politie in staat de ambities 
uit het Inrichtingsplan en de Herijkingsnota te realiseren. Bovendien kan de politie extra investeren in prioriteiten 
als de gebiedsgebonden politiezorg, speciale interventieteams, de bestrijding van cybercrime en mensenhandel. Het 
ingezette beleid op deze terreinen wordt in 2018 met kracht voortgezet. 

‘ik wist in 2014 al dat ik naar een 
andere plek moest gaan uitkijken’

VERSTERKING POLITIE IN VOLLE GANG

EÉN LANDELIJKE ORGANISATIE
Dit vermeldt de Nieuwsbrief van het Ministerie van 
Veiligheid van Justitie. Verder staat in de Nieuwsbrief te 
lezen dat in 2018 de hulpdiensten verder aan de vorming 
van één Landelijke Meldkamerorganisatie werken. 
De 22 regionale meldkamers in Nederland worden 
samengevoegd tot tien meldkamerlocaties (in Drachten, 
Apeldoorn Soest, Haarlem, Amsterdam, Den Haag, 
Rotterdam, Bergen op Zoom, Den Bosch en Maastricht), 
die komen te vallen onder één landelijke organisatie. De 
nieuwe meldkamerorganisatie moet in 2020 een feit zijn. 
Johan is een die meldkamermedewerkers wiens fysieke 
plek in de komende jaren wordt opgeheven. Hij heeft het 
nog steeds goed naar de zin in de meldkamer waar hij nu 
enkele jaren werkt.  Desgevraagd zegt hij: ´Ik heb nog niet 
daadwerkelijk aan een andere functie gedacht. Misschien 
werk ik straks in een andere meldkamer, misschien ook 
niet. Ik vind het overigens geen probleem om over een 
tijdje naar een andere werkplek te rijden.’

DILEMMA
Oké, alles goed en wel, maar de collega´s die geen auto 
hebben of de reistijd niet kunnen missen in combinatie 

met thuis? Zij staan straks toch voor een dilemma? ‘Dat 
klopt, maar dat is geen excuus want in 2014, bij de start 
van de Nationale Politie, wist ik al dat ik uiterlijk in 2020 
een andere werkplek zouden krijgen. Dus we hebben 
met z’n allen tijd genoeg gehad om ons daarop voor te 
bereiden. Ik kan me wel voorstellen dat collega’s, die er 
veertig dienstjaren hebben opzitten, langzamerhand gaan 
denken aan een rustige afbouwt. Een vervroegd pensioen 
of FLO wellicht. Dat die niet meer mee willen naar een 
andere eenheid of stad. Maar voor de meldkamercollega’s 
wiens toekomst nog niet zeker is, wordt het tijd om 
daarover te gaan nadenken.’

KOSTENBESPARING
De samenvoeging van de meldkamers moet tot 
kostenbesparing leiden, maar uitgangspunt is dat 
onnodige schakels verdwijnen en dat bellers overal gelijk 
worden geholpen, waar vandaan ze ook bellen. Johan 
zelf laat zijn plaatsing nog even rustig op zijn beloop. ‘Ik 
moet een keer een beslissing nemen, maar ik weet goed 
dat je, als je zelf geen keuze maakt, je de beslissing van je 
werkgever dient te accepteren.’



Robert Harris (1957) is de auteur van internationale bestsellers als Vaderland, Pompeii, Imperium, Lustrum, 
Dictator en Conclaaf. De officier werd door Vrij Nederland verkozen tot Thriller van het Jaar.

Een explosieve en onthullende thriller over de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog September 1938. Hugh Legat 
maakt carrière bij de Britse diplomatieke dienst; hij werkt op 10 Downing Street als privésecretaris voor premier Neville 
Chamberlain. In een laatste poging om de wereldvrede te redden, vliegen de Britten naar München om daar tijdens 
een cruciale conferentie te onderhandelen met Hitler, Mussolini en de Franse premier Daladier. Tien jaar daarvoor 
was Hugh tijdens zijn studie in Oxford goed bevriend met een jonge Duitser. Hugh weet niet dat Paul von Hartmann 
tegenwoordig voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn werkt en dat hij in het diepste geheim lid is van het 
verzet tegen Hitler. Hugh en Paul hebben al jaren geen contact gehad, maar in de volgende vier dagen zullen hun levens 
elkaar kruisen, met dramatische gevolgen voor de toekomst van Europa.

Spanning op topniveau

ROBERT HARRIS
München 1938

WIN!

WIN!

FOUT GOUD of EREWOORD, 
ALEX CROSS

E-mail drie titels van Uitgeverij Cargo die niet 
genoemd zijn in deze uitgave.
willian@terhoeveuitgevers.nl

www.uitgeverijcargo.nl



Nesbø heeft momenteel ook veel succes in Hollywood: 
hij bedacht de succesvolle dramaserie Occupied en de 
verfilming van zijn boek Headhunters werd genomineerd 
voor een Bafta. 

De Hollywoodverfilming van  de sneeuwman door Martin 
SCorsese zal op 19 oktober in première gaan. Michael 
Fassbender, Rebecca Ferguson and Charlotte Gainsbourg 
spelen de hoofdrollen. Ook Nesbo’s scenario I am Victor 
wordt verfilmd door Fredrik Wikström Nicastro van SF 
Studios. Toby McGuire heeft de filmrechten aangekocht 
van Bloed op sneeuw en zal daarmee zijn regiedebuut 
maken. De vertaalrechten van De dorst zijn verkocht 
aan 34 landen en kwam direct binnen op #1 op de 
bestsellerlijsten in Noorwegen, Zweden, Denemarken, 
Finland, Engeland, Ierland, Nieuw Zeeland, Australie, 
Slowakije, Polen, Kroatië en Griekenland.

JO NESBØ
De Dorst

Alex Cross jaagt op een moordenaar met een geweten. 
In de vroege ochtend klinken schoten in een buitenwijk 
van Washington DC. Een hoge politiechef is vermoord en 
het volledige korps is wanhopig op zoek naar de dader. 

Onder druk van de burgemeester wordt Alex Cross op 
de zaak gezet, maar nog voordat hij het onderzoek heeft 
opgestart vallen er meer doden. Er is slechts één verband 
te vinden: de slachtoffers zijn allemaal criminelen. Bij 
zijn zoektocht naar een moordenaar die zichzelf heeft 
benoemd tot rechter, jury en beul moet Cross ook zelf 
het recht in eigen hand nemen voor de stad in chaos 
afdaalt. James Patterson (1947) is de succesvolste 
hedendaagse thrillerauteur ter wereld. Van zijn boeken 
zijn meer dan 240 miljoen exemplaren verkocht. Hij 
schreef de zeer succesvolle thrillerreeksen: Alex Cross 
en The Women’s Murder Club. James Patterson woont 
en werkt in Florida.

JAMES PATTERSON 
Over de grens

Spanning op topniveau

Een villa met zeezicht, een privéstrand en een dodelijk 
geheimJenna Murphy is sinds haar jeugd niet meer in 
haar geboortedorp geweest, maar toch voelt ze zich 
er direct weer thuis. Na haar mislukte carrière bij de 
politie in New York, hoopt ze op een nieuw leven in 
het haar zo bekende en luxueuze Hamptons.Maar als 
een Hollywoodmagnaat en zijn minnares dood worden 
gevonden in een verlaten villa wordt Jenna opnieuw 
bij een gruwelijk onderzoek betrokken. Ze ontdekt 
dat het huis een duistere geschiedenis verbergt en 
er worden meer lichamen ontdekt. Langzaam wordt 
Jenna meegezogen in het geheim en ze zal haar leven 
moeten riskeren om de waarheid te achterhalen 
voordat het moordhuis haar volgende slachtoffer eist.
James Patterson (1947) is de succesvolste hedendaagse 
thrillerauteur ter wereld. Van zijn boeken zijn meer dan 
240 miljoen exemplaren verkocht. Hij schreef de zeer 
succesvolle thrillerreeksen: Alex Cross en The Women’s 
Murder Club. James Patterson woont en werkt in Florida.

JAMES PATTERSON EN DAVID ELLIS
Over de grens

Alles wat van jou is, was eerst van haar. Na een 
verschrikkelijke gebeurtenis is Jane toe aan een nieuwe 
start, in een nieuwe woning. Een lange zoektocht leidt 
haar naar een huis in Folgate Street. Ze wordt verliefd op 
het bijzondere gebouw en is zeer gecharmeerd van de 
beroemde architect, waardoor ze een aantal vreemde 
regels op de koop toe neemt: er mogen geen boeken, 
geen foto’s en geen persoonlijke eigendommen worden 
meegenomen. Dan hoort Jane van de onverwachte 
dood van de vorige huurster, Emma, die verrassend 
veel op haar leek. Terwijl ze de waarheid probeert te 
achterhalen, volgt ze onbewust dezelfde bewegingen, 
neemt ze dezelfde beslissingen, ervaart ze dezelfde angst 
als het vorige meisje... J.P. Delaney is het pseudoniem 
van een Amerikaanse auteur. Het vorige meisje is zijn 
eerste thriller, en zal binnenkort worden verfilmd door 
Ron Howard (regisseur van de Dan Brown-films).

J.P. DELANEY
Het vorige meisje

www.uitgeverijcargo.nl
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Dutch Ultimate Fire Fighter

BOB UIT DEN BOOGAART, 
ÉÉN JAAR LANG

In het eerste weekeinde van september was de competitie om de 
Dutch Ultimate Fire Fighter. Georganiseerd door de Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond en de World Police & Fire Games Rotterdam 
2021 werd dit evenement opgezet met als uiteindelijk doel de vier 
diensten brandweer, politie, douane en gevangeniswezen meer met 
elkaar te laten sporten en om de WPFG in Rotterdam ‘op de kaart’ 
te zetten. De eerste editie van deze inspannende WPFG-sport kan als 
geslaagd worden beschouwd. Bijna dertig deelnemers waren er en de 
27-jarige Bob uit den Boogaart van de brandweer uit Haaglanden bleek 
de snelste te zijn. Hij kreeg als hoofdprijs een ticket voor deelname 
aan de wereldcompetitie Ultimate Fire Fighter tijdens de WPFG 2019 
in Chengdu. 

Eén van de doelstellingen van de WPFG Rotterdam 2021 is om de 
Rotterdammers hiervan deelgenoot te maken. In 2021 moeten de WPFG 
voor de inwoners van de havenstad geen onbekend fenomeen meer zijn. 
Wachten tot 2021 zou te laat zijn en daarom werd door de organisatie 
besloten om, in samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond, voor een eerste keer de Dutch Ultimate Fire Fighter te 
organiseren. Om daarmee vast aandacht aan het naderende evenement 
te schenken en als voorloper voor nog meer sportieve evenementen.

INSPANNEND
Het onderdeel Ultimate Fire Fighter op de WPFG vergde veel van het 
uithoudingsvermogen van de deelnemer. Er moest onder andere 
brandweerslangen worden verplaatst, met een pop worden gesjouwd 
en trappen worden beklommen. En dat alles met brandweerjas aan, de 
helm op en de zuurstofflessen op de rug. Een sport, waarin conditie, 
kracht en fijne motoriek samen komen. De verzuring in de benen sloeg 
door de krachtsinspanning al snel toe en dan moest je wel doorgaan. 

Belangrijk was dat de eerste editie van de Dutch Ultimate Fire 
Fighter goed zou opvallen en dus werd gekozen voor een integratie 
in de Wereldhavendagen in Rotterdam. Dit grootse evenement 
wordt ieder eerste weekeinde in september georganiseerd en trekt 
honderdduizenden bezoekers. Bij het grote publiek was al bekend dat 
er een Veiligheidsplein is, waar politie, brandweer en ambulancedienst 
demonstraties geven. Ook dit jaar was dit weer het geval, maar was er 
ook ruimte voor de Dutch Ultimate Fire Fighter. Zowel in de ochtend als 
in de middag van de zaterdag en de zondag waren er wedstrijden en 
werkte iedereen zich in het zweet om die begeerde hoofdprijs binnen 
te halen. 
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FJÄLLRÄVEN

CLASSIC 2018
ADVENTUREs
HIKING&

WANDEL JIJ OOK MEE?

STAPPEN MAKEN, GRENZEN VERLEGGEN

VOOR MEER INFORMATIE GA NAAR:

WWW.HIKING-ADVENTURES.NL
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PRIJSUITREIKING
Bob uit den Boogaart mocht uit handen van Ivo Opstelten de 
eerste prijs in ontvangst nemen. Opstelten is voorzitter van 
het Comité van Aanbeveling en tevens oud-burgemeester 
van Rotterdam en voormalig minister van het ministerie 
Veiligheid en Justitie. Hij kwam maar al te graag voor de 
prijsuitreiking naar de Rotterdamse Wilhelminapier, stak 
zijn waardering voor de inzet van de mensen niet onder 
stoelen of banken en riep de toehoorders op om dit 
evenement te blijven volgen en vooral aanwezig te zijn 
op de WPFG Rotterdam 2021. Opstelten noemde het een 
geweldig evenement, dat niemand zal ontgaan en dat je 
niet mag missen. De andere prijzen werden uitgereikt door 
Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond en tevens bestuurslid van de WPFG Rotterdam 
2021, en die waren bestemd voor Garry van Serveyt (2e) en 
Jelle Braber (3e).
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NORMEN
Volgens Garry van Serveyt uit Antwerpen voldeed het parcours aan alle normen van de WPFG. Zelf was hij deelnemer 
op dit onderdeel in Los Angeles en deed hij ook op eerdere edities van de WPFG mee. Garry was zo enthousiast 
dat hij zich gelijk voor de rest van de dag als vrijwilliger meldde. De doelstelling om alle diensten aan de Ultimate 
Fire Fighter te laten meedoen is nog niet gehaald. Het waren vooral brandweermensen, die zich hadden aangemeld. 
Het waren echter niet alleen de krachtpatsers onder de brandweermannen die zich hadden aangemeld. Ook twee 
brandweervrouwen deden mee. En er was een douaneman als deelnemer. Robin Burgering is lid van de douanedirectie 
op Schiphol, maar hij heeft zijn roots wel bij de brandweer liggen. En als bestuurslid van de WPFG Rotterdam 2021 
mocht hij natuurlijk niet wegblijven. Hij deed het prima. Als oudste deelnemer eindigde hij op een prachtige negende 
plaats. Het komende jaar zal extra aandacht worden besteed aan het laten meedoen van deelnemers uit alle diensten.
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z O N D E R 
WOORDEN

Foto’s: Ter Hoeve Uitgevers
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