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Machteloos
In ons geheugen staat nog steeds gegrift dat Gökmen Tanis om zich heen schiet 
in een tram in Utrecht waarbij vier doden vallen en wat er gebeurt is in New 
Zealand waarbij 49 mensen om het leven komen bij een terreuraanslag. Dan 
denk ik waar gaat het heen met deze wereld.

Ik ben van de oude stempel en heb geleerd, wanneer de computer was 
vastgelopen, was er vroeger nog één mogelijkheid om deze opnieuw op te 
starten, en dat was Controle Alt Delete. In deze uitgave heeft het een andere 
betekenis en gaat het over etnisch profileren, een beladen onderwerp de laatste 
paar maanden. 

Ook in deze editie nemen wij u mee naar de 5de editie van het Politie in Beeld 
‘goede doelen’ voetbaltoernooi 2019, waarbij dit jaar het goede doel de stichting 
KinderBeestFeest centraal staat. We leven in een welvarende wereld, maar zeker 
ook in een welvarend Nederland waar nog steeds jaarlijks duizenden kinderen 
ziek worden. Deze kwetsbare groep wordt door deze geweldige stichting een 
keer per jaar in het zonnetje gezet, daarom voetballen alle hulpverleners deze 
dag voor het goede doel met als slogan “even niet ziek” met alle toeters en 
bellen op weg naar Artis.

Verder in deze editie praat Politiechef Oost-Nederland Oscar Drost u bij over 
innovatie van cybercrime waarbij in  deze regio 26 fulltime agenten dit probleem 
gaan aanpakken, 16 in een cyberteam en de overige tien agenten zullen worden 
verdeeld over de districten.

Als slot wens ik u een geweldige lente toe en hoop u terug te zien in Purmerend 
bij het voetbaltoernooi voor het goede doel, kijk hiervoor eens op de website 
www.politieinbeeld.nl 

Veel leesplezier!
Team Allround Politie Nieuws
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Maandag 28 januari 2019. Ik ben aanwezig bij een productieve en kritische avond van de beweging Controle 
Alt delete, Blik openers en Amnesty International. Tussen 19:00 uur en 19:30 uur vult de zaal van de Melkweg 
in Amsterdam zich met 300 personen. Gastsprekers zijn Farid Azarkan (tweede Kamerlid Denk). Gerbrig Klos van 
Amnesty International, Jaap Timmer socioloog en onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Jaap Timmer onderzoekt sinds 1991 politie en veiligheidsvraagstukken met als specialisme geweld bij/in politiewerk.

Ook komt een panel aan het woord bestaande uit het Amersfoortse Groen links raadslid Youssef el Messaoudi, 
Fractievoorzitter van D66 in Amsterdam Reinier van Dantzig, SP raadslid uit Apeldoorn Sunita Biharie en het raadslid 
van Nida Rotterdam Nourdin el Ouali. Een speciale bijdrage is er van Filmmaker Thomas Schoots en Kees Roorda over 
de theatrale reconstructie van de dood van “Rishi ”op perron vier van het Station Hollands spoor en afsluitend Atta de 
tolk die de avond samenvat.

De avond wordt meteen op scherp gezet door de vraag wie de film “verdacht” gezien heeft. Een deel van de zaal 
heeft de filmkennelijk niet gezien. Een grote lacherige “oooohhh” gaat door de zaal. Blijkt dat de film “verdacht” een 
breekijzer is voor deze avond in plaats van een blik-opener. Als tweede is de vraag van Dionne Abdoelhafiezkhan: 
“Willen van alle aanwezigen die hier aanwezig zijn in de zaal die werkzaam zijn bij de politie gaan staan?”Ik ben 
trots dat er zoveel aanwezigen werkzaam bij de politie uit interesse voor deze onderwerpen aanwezig zijn. Dat toont 
betrokkenheid! Even krijg ik het gevoel dat het een controle vraag is. Snel zet ik deze gedachte aan de kant. Deze vraag 
had voor mij niet gehoeven want er is een gastenlijst. Ik heb de aanname dat het positief bedoeld is. Toch blijft het 
gevoel even hangen. Men stelt dat de nationale politie geen officiële vertegenwoordiging heeft gestuurd en symbolisch 
staat er op het podium een kruk met een pet. 

WHAT’S GOING ON!? DE MELKWEG
‘een stevig debat over etnisch profileren en politie geweld’

Controle alt delete stelt gelukkig dat er samenwerking is tussen politie en de beweging Controle Alt delete, Blik openers 
en Amnesty International. Hierbij wordt het handelingskader benoemt waarbij Controle alt delete geadviseerd heeft. 
Dan komt toch het breekijzer om de hoek want de volgende dia is een frame uit een stuk van een politie ambtenaar 
Max Daniel die in de krant schrijft. “Het beeld dat deze documentaire bij mij oproept is een oproep tot polarisatie.” In 
het publiek is iemand van communicatie aanwezig om een en ander te nuanceren. De boodschap die ik eruit haal is dat 
bureau communicatie van de nationale politie geen censuur toepast op moeilijke onderwerpen in het publieke debat. 
“Wij controleren de individuele politie agenten niet wat ze posten of schrijven. Dat doen agenten op eigen titel. Het 
beeld dat u schetst dat communicatie alle berichtgeving stuurt is niet juist.”

Dionne: “Dus iedere politieagent zit hier op eigen titel en kan ik dus alles vragen! Ik stel wel dat er geen afvaardiging 
is van de nationale politie om in debat te gaan over het onderwerp etnisch profileren.” Dionne geeft hierna zelf de 
nuance dat de verhouding tot de politie kritisch en constructief is. Met een dikke punt. Hierna werd een fragment 
getoond van de film verdacht. Vervolgens werd de reactie op de documentaire verdacht getoond van de website van 
de nationale politie (in een dia op een groot scherm in de zaal). Vervolgens werd de frame ingewikkelder. Dit ging 
over de collega Max Daniel die in de krant een reactie gegeven had op de film “verdacht”. De vraag rees: “Geef je 
een interview op eigen titel of spreek je namens; “De nationale politie”. In mijn beleving kun je dan nooit meer iets 
schrijven en kun je nergens meer een interview geven. Volgens mij moet je alles kunnen schrijven en zeggen vanuit je 
beleving en overtuiging als persoon maar moet je wel rekening houden hoe het publiek je ziet of kan zien. Met andere 
woorden wie leest jouw stuk en met welke bril wordt het gelezen. Ik ben zelf geen voorstander van frames uit een 
verhaal trekken. Door deze avond ben ik wel bewuster dat als kritische lezers dit wel doen er een beeld kan ontstaan 
dat je eigenlijk niet beoogde. Er kan zelfs een beeld ontstaat dat je namens een hele organisatie spreekt. 

Woorden doen er wel degelijk toe maar dat mag voor een belangrijk onderwerp als etnisch profileren niet de boventoon 
gaan voeren. Daar is de dialoog te belangrijk voor. Het leidt wat mij betreft alleen maar af. Voor zover mijn eigen 
mening. U mag mij daarop bevragen. De grote vraag die mij bezig houdt is de zoektocht om de collega’s te bereiken 
die de film niet zomaar uit zichzelf gaan bekijken. Hoe bereik je die? Hoe krijg je tussen de oren dat etnisch profileren 
echt niet kan! 

‘Geef je een interview op eigen titel of spreek je namens; “De nationale politie’
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Voor het onderwerp en de discussie vond ik dat 
de bijdrage van Farid Azarkan er toe deed. In 
ieder geval in zijn controlerende bevoegdheid 
als volksvertegenwoordiger. Doordat Azarkan 
in de tweede kamer alle stukken ziet en leest 
van het departement van veiligheid en justitie 
kan hij een goed beeld schetsen. Hier is gebruik van een frase in een frame weer wel legitiem. Het ging erover dat het 
handelingskader proactief controleren is ingevoerd. Dit is feitelijk juist. Dit is de nieuwe norm voor politie controles en 
biedt in ieder geval handvaten. Azarkan: “Hoe maakt de overheid beleid? Op basis van cijfers! Als je etnisch profileren 
dus niet meet dan kun je er ook niets aan doen! Maak het meetbaar.” 

Vanuit het debat in de tweede kamer werd gesteld door de minister Grapperhaus dat in het “programma de kracht van 
het verschil” juist zaken als etnisch profileren heel duidelijk als niet acceptabel wordt neergezet. Nee… dit is onwaar 
werd gesteld in de zaal. Het woord etnisch profileren komt geen één keer voor in dit programma. Reduceren van 
etnisch profileren is in dit programma geen doelstelling. Of je het er mee eens bent of niet Azarkan maakte een punt. 
In strijd tegen discriminatie wordt in het debat in de tweede kamer gesteld dat in de strijd tegen discriminatie beter 
wordt geregistreerd voor het opsporen en vervolgen van discriminatie. Aangaande etnische profileren wordt helemaal 
niets onderzocht of geregistreerd. Er is dus geen sprake van valide onderzoek volgens Azarkan. Het is een dark number. 
Een blinde vlek.

Vervolgens kwam een stelling voorbij uit het debat in de tweede kamer dat de politie etnisch profileren monitort om te 
kijken of ze de goede dingen doet om etnisch profileren richting nul te krijgen. Controle Alt Delete geeft aan: “Onwaar! 
Er is tot op heden geen meetinstrument actief dat de omvang van etnisch profileren in kaart brengt.” Iemand in het 
publiek was feller: “Etnisch profileren zou moeten leiden tot ontslag.” In ieder geval stond de discussie toen op scherp.

‘Als je etnisch profileren dus niet 
meet dan kun je er ook niets aan 
doen! Maak het meetbaar’

Azarkan: “Ik twijfel niet aan de intenties van 
de minister Garpperhaus. Ik blijf mondelinge 
vragen stellen. Ik blijf debatten aanvragen. 
Ik wil algemeen overleg met de politie. Ik 
maak mij zorgen over sensing op grond van 
algoritmes. Als je controles gaat digitaliseren 
wordt het nog gevaarlijker.” 

Het tweede zwaartepunt in de avond was een debat 
over etnisch profileren tussen vier raadsleden en 
interactie met het publiek. Amersfoortse Groen links 
raadslid Youssef el Messaoudi gaf aan dat hij invloed 
had gehad op het controleren door Boa’s in de stad 
Amersfoort. Door de cultuur binnen deze groep bij 
de gemeente raad bespreekbaar te maken waren er 
veranderingen gekomen. Raadslid uit Apeldoorn Sunita 
Biharie gaf aan dat zij met behulp van controle alt delete 
een motie had in kunnen dienen over etnisch profileren. 
Fractievoorzitter van D66 in Amsterdam Reinier van 
Dantzig gaf aan niet te willen polariseren. Hij gaf aan dat 
hij tevredenheidsonderzoeken zou willen houden onder 
de bevolking hoe men tegen de politie controles aankijkt. 
Hoe ervaren de burgers de politie. Controles worden nu 
niet bijgehouden. Van Dantzig gaf aan dat hij agenten 
zoekt die dit onderzoek willen en ondersteunen. Wat 
hem betreft staat dit op de agenda. Raadslid van Nida 
Rotterdam Nourdin el Ouali gaf aan dat hij juist wel wil 
polariseren. Hij stelde dat Rotterdam een knetter rechtse 
stad geworden is. Hij gaf aan dat kritisch zijn lastig 
is. Hij stuurt aan op controle op het politie apparaat. 
Nourdin el Ouali: “een vreedzame samenleving is een 
samenleving waar rechtvaardigheid hoogtij viert. Dus 
ook met polarisatie want polarisatie is per definitie niet 
verkeerd! Beeldvorming op basis van je uiterlijk wil ik 
tegengaan. Als de politie onbewust profileert is dit nog 
te corrigeren. 

Als de politie bewust etnisch profileert moeten wij hard 
optreden en beleid vormen. Draagvlak voor de politie 
ontstaat wanneer het handhaven controleerbaar en 
inzichtelijk is.” Van Dantzig gaf aan dat via de driehoek 
het gesprek gevoerd wordt met de politie in Amsterdam. 
Immers hij is daar raadslid. Vervolgens kwam El Messaoudi 
er snoeihard overheen: “Etnisch profileren! Ervaren hoe 
fucking vernederend het is! Waar heb jij het over Gab?” 
Vervolgens was de ruimte weg voor een goede discussie. 
El Messaoudi liep na het debat naar Azarkan en gaf hem 
een boks. Punt gemaakt? Ik denk van niet. Het feit dat ik 
in de zaal zit met een andere huidskleur wil niet zeggen 
dat ik mij niet inzet over het onderwerp etnisch profileren 
en kennelijk geen gesprekspartner zou kunnen zijn en 
geen inlevingsvermogen zou hebben. Iedereen in de zaal 
zit er met een missie denk ik anders zit je daar niet. Een 
politicus heeft te allen tijde een voorbeeld functie en kan 
agenten niet verwijten grof te zijn als hij zelf deze manier 
van communiceren kennelijk bewust inzet. De diepgang 
zat in het derde gedeelte van de avond. Aan het woord 
kwam Gerbrig Klos van Amnesty International. De titel van 
haar presentatie was: Stelselherziening politiegeweld: 
Ieders zorg! Er zitten nog wat dingen aan te komen. 
Een speciale positie voor agenten in het strafrecht? Een 
herziening ambtsinstructie, nieuwe bewapening van de 
politie waarbij de uitschuifbare wapenstok en de tazer 
benoemd werden.
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Mevrouw Klos aan de zaal: “Jullie als burgers gaan over de wijze waarop de politie met zijn geweldsmonopolie omgaat”. 
Amnesty richt zich op de basis politiezorg. Amnesty maakt zich zorgen over de ontwikkeling van kinetische impact 
wapens zoals de rubber kogel en de tazers. Amnesty laat weten alles op de voet te volgen. Klos: “Maak voorstellen 
mensen rechten proef. Maak de aanwending van geweld en de toetsing transparant.” Amnesty juicht de nieuwe interne 
beoordeling van aanwending van geweld toe. Maar daarbij waarschuwt Amnesty om de strafwet niet te wijzigen. Bij 
twijfel niet doen!  Amnesty wijst het gebruik in de basis politiezorg van tazers resoluut af. Laat dit over aan specialistische 
eenheden. Daarbij had Amnesty een boodschap voor alle agenten. Weet dat de nieuwe ambtsinstructie ook kan leiden 
tot vervolging van schending van de ambtsinstructie. Politie organisatie wees je er als organisatie ervan bewust dat er 
straks meer agenten vervolgd kunnen worden voor een nieuw delict (het schenden van de ambtsinstructie). Dat wat op 
eerste instantie een bescherming zou lijken kan zich ook tegen je keren. Een Eye opener. Jaap Timmer gaf een kundige 
en rustige analyse van onderzocht geweld door de politie. Timmer benoemt cijfers bij de politie vaak als een black box.

 

Timmer: “Geef meer openheid en de vragen blijven weg.” Timmer gaf aan dat politiegeweld vaak voortkomt uit een 
verkeerde inschatting of slechte risico analyse vooraf. De vraag is: Timmer “Is een situatie prioritair om in actie te 
komen?” Publiek wees nieuwsgierig, bevraag maar oordeel niet meteen. Wees betrokken en toegewijd maar pas op 
met oordelen op basis van halve feiten of een stukje film.

Timmer: “Bij incidenten die gefilmd worden door burgers moet de vraag zijn. Wat zien wij hier? Wat gebeurd er 
feitelijk en wat was de aanleiding?” Daarbij gaf Timmer aan dat hij pleit voor veel meer training en instructie aan de 
basis politiezorg. Het instituut politie moet verantwoording afleggen over geweld. Geef als organisatie aandacht aan 
de fysiek mentale weerbaarheid van agenten. Daarbij is de herziening van de ambtsinstructie volgens onderzoeker 
Timmer geen garantie voor extra rechtsbescherming. Integendeel het kan ook anders uitpakken. Door de wijziging in 
de ambtsinstructie komt er juist een bovengemiddelde verantwoordelijkheid voor het aanwenden van geweld bij. Die 
verantwoordelijkheid ligt geheel bij de individuele agent! Eerlijkheid en transparantie zijn de hoofdthema’s in deze 
zoektocht. Ik ben zeker voorstander van de dialoog met alle betrokken organisaties. Zie het als de rode draad van 
deze avond. Veroordeel elkaar niet en blijf elkaar bevragen. Bij het opmaken van dit stuk was er een schietincident in 
Amsterdam. Doordat een raadslid van Bij1 in de media stelde dat het politie optreden “onnodig en buitensporig” was 
met de koppeling naar “gekleurd zijn” was de “de beer los” in het publieke debat. De hoeveelheid berichten in diverse 
Sociale media ontplofte. Politie agenten gaven privé hun mening. Soms herkenbaar via facebook. De reactie van de 
officier van dienst die ter plaatse was sprak boekdelen. In een open brief aan de Telegraaf uitte hij zijn zorgen en ergernis. 
In het daaropvolgende debat in de gemeenteraad van 
Amsterdam werd de koppeling tussen dit incident en etnisch 
profileren door de gehele raad letterlijk “doorgeknipt” in een 
ongekend heftig debat. Ik spreek nogmaals de wens uit dat 
de dialoog omtrent dit gevoelige onderwerp zuiver blijft en 
dat wij met zijn allen binnen de grenzen van het betamelijke 
deze dialoog blijven voeren. 

‘Geef meer openheid en de vragen blijven weg’

Zie www.controlealtdelete.com 
Gespreksleider van deze avond is: Dionne Abdoelhafiezkhan
IZI Solutions (IZI) grondlegger van Controle Alt Delete.
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Niet dagen en weken, maar maanden van voorbereiding zijn er aan voorafgegaan. Bellen, mailen en contacten 
zoeken om weer iets moois neer te zetten. Hoogtepunten, dieptepunten maar vooral een onoverwinnelijk 
gevoel creëren wanneer je van meet af aan iets ziet groeien wat uiteindelijk een prachtig evenement moet 
gaan worden. Ergens, zo rond medio april is daar een enorm gevoel van trots, onoverwinnelijkheid zelfs. 
Wij kunnen de hele wereld aan. Laat maar komen, niemand die ons nog iets kan maken! Als team kom je 
tot de conclusie dat je moeten stoppen... nu al? Ja nu al! Blijkbaar hebben wij de afgelopen jaren toch iets 
neergezet wat een succesformule bleek te zijn. Met enige trots kijken we elkaar aan en knikken voldaan. 
Dit hebben wij maar mooi voor elkaar gekregen, teams uit het hele land! Vertegenwoordigers van alle 
hulpverleningsdiensten komen bij elkaar om te voetballen voor een goed doel. Even bekruipt mij het gevoel 
dat WIJ al met de grote wisselbeker op het veld staan. “We are the champions!” Freddy Mercury zingt het in 
mijn hoofd, wat een gevoel!
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Even later zie ik het resultaat en constateer ik dat er 
toch nog wel veel te doen is. Geen nood, het eerste 
succesmoment van veel deelnemende teams pakt 
niemand ons nog af. Vol energie en met de juiste 
motivatie gaan wij ervoor zorgen dat ook dit toernooi 
weer de boeken ingaat als een superdag. Een dag waar 
bijna driehonderd hulpverleners voetballend met elkaar 
de strijd aangaan om geld in te zamelen voor een goed 
doel. Om heel eerlijk te zijn en ik zal het opbiechten, 
was er eerder al een succesmoment. De dag dat ik 
met Stichting KinderBeestFeest onze samenwerking 
bezegelde. Wauw! Met enige trots stapte ik die dag 
in de auto. Trots dat zij het goede doel van dit jaar 
zijn. Na de Voedselbank Purmerend, Stichting ALS 
Nederland, de Nederlandse Brandwonden Stichting 
en de Wensenambulance Amsterdam e.o. wéér een 
aansprekend goed doel waarvoor wij, en de deelnemers 
zich meer dan 100% kunnen inzetten. 

“Paul?” “Ja, zeg het eens.” “Weet je wat mooi zou zijn?” 
“Nee, zeg het eens….” “Kunnen we er voor zorgen dat 
er allemaal voertuigen aanwezig zijn die de doelgroepen 
vertegenwoordigen?” “Gaan we regelen, hoor ik mijzelf 
zeggen”. Ook deze uitdaging gaan we aan. Uiteindelijk 
blijkt dat we in al ons enthousiasme op de dag zelf 
naast alle voertuigen zelfs een klimwand, luchtkussen 
en drones hebben geregeld. Is dat alles? Nee hoor, de 
jeugdbrandweer geeft zelfs demonstaties; er kan met 
bakstenen naar de ME gegooid worden; laat jezelf 
opsluiten in een arrestantenbus; neem een kijkje bij de 
wensambulance of laat zelfs je voeten controleren door 
een podoloog. “Gaan we nog voetballen?” zegt een 
stemmetje in mijn hoofd want daar ging het toch om. Ja, 
natuurlijk gaan wij dat doen! Maar niet voordat wij een 
masseur geregeld hebben die de aanwezige spiermassa’s 
in topvorm kan houden. Gaan we regelen, check? Voordat 
we het weten staat ook dit weer afgevinkt op het lijstje. 
Ergens begin juni bekruipt mij een onprettig gevoel. Op 
dat moment weet ik het niet goed te omschrijven en ik 
durf het bijna niet uit te spreken. Of ik het wil of niet 
maar ik ga ervoor. Alles is geregeld, alles staat in de 
startblokken. 

“Paul, Paul….” in de verte hoor ik iemand mijn naam 
wel roepen maar registreer ik het nog niet. Dan in 
één keer ben ik terug in de werkelijkheid. Iemand 
verstoort mijn droom, weg euforie, weg Freddy 
Mercury. Ik hoor mijn collega zeggen: “Leuk al die 
deelnemers maar hoeveel voeding hebben wij 
nodig, hoeveel wedstrijdshirts gaan wij bestellen 
en heb je aan de hesjes gedacht?” Omdat ik nog vol 
adrenaline zit pak ik meteen mijn blocnote en begin 
een “to do” lijstje te maken. 

Iedereen die zijn hulp of ondersteuning toegezegd heeft is op de hoogte en gecontroleerd. Wauw, het gaat gebeuren, 
we zijn er klaar voor. Een snelle blik op de weersvooruitzichten laat zien dat ook deze prima zullen zijn. “We are the 
champions” speelt weer in mijn hoofd. De legende Freddy Mercury, worden wij dit ook? D-day, We hebben toch nog 
even een tegenslag moeten verwerken. Nadat wij alle tenten opgebouwd en spandoeken hadden opgehangen, zijn 
er toch een aantal vandalen geweest die het nodig vonden om tijdens onze afwezigheid een en ander te moeten 
vernielen. Jeugdige onbezonnenheid? zeg het maar. Hoe dan ook een typisch gevalletje van jammer. Maar niets houdt 
ons tegen! We are the champions! Een tot op het bot gemotiveerd organisatieteam staat gereed. Gestaag druppelen 
in de vroege ochtend alle teams binnen en al snel volgt ook nu weer een succesmoment. Alle teams die ingeschreven 
hebben zijn aanwezig. Oude bekenden worden herkend en begroet. Het voelt als vanouds, een gezonde mix van 
spanning en gemoedelijkheid maakt dat ik al snel voor mijzelf concludeer dat het wel goed komt deze dag. Na de 
officiële opening klinkt om 09:30 uur het eerste fluitsignaal om de wedstrijden te laten starten: “Heren scheidsrechters, 
u kunt beginnen!”

Het lijkt misschien vreemd maar aan het begin van de wedstrijddag zijn we al bezig met het einde van de dag. Een van 
de eerste vragen die aan mij gesteld werd bij binnenkomst van de titelverdediger was: “Als wij dit jaar weer winnen is 
dat voor de derde keer op rij. De wisselbeker mogen wij dan houden, toch?” Ehhh ja, goede vraag denk ik. “Om het 
spannend te houden krijg je daarop straks een antwoord van me”, zeg ik tegen de speler van het betreffende team. Het 
zal toch niet? Wij waren toch de kampioenen die al met die beker in onze handen stonden. Wij als organisatie hossend 
over het veld met de cup! Met deze gedachte realiseer ik mij dat, datgene wat dit voetbaltoernooi zo uitzonderlijk 
maakt, het samenspel is tussen de spelers/deelnemers en de organisatie. Na de prijsuitreiking wordt mijn gedachte 
bevestigd. Op het veld is sportief gestreden. Geen enkele wanklank naar elkaar toe, geen blessures en het voornaamste 
is de verbroedering die tussen de wedstrijden door te zien is. Gezamenlijk zittend/liggend naast de velden wordt er 
naar elkaar gekeken en wordt er aangemoedigd. Alle hulpverleners respecteren elkaar. Mooi om dit hier letterlijk te 
zien. Een nog groter compliment is dat dit ook uitgesproken wordt naar elkaar: “Sports have the power to change.” De 
prijsuitreiking is altijd een happening op zich. Zeker zoals in 2017 wanneer de burgemeester van Purmerend aangeeft 
het van belang te vinden om hier aanwezig te zijn. In een kort gesprekje met hem gaf hij aan sporadisch in te gaan op 
uitnodigingen voor prijsuitreikingen. Maar voor dit voetbaltoernooi maakte hij een bewuste uitzondering. Hij legde uit 
dat tijdens de cafébrand in Volendam hij in het crisisteam heeft gezeten. Dit heeft een enorme indruk op hem gemaakt. 
De burgemeester die de prijzen uitreikt, een burgemeester die de moeite neemt om dit te doen omwille van het goede 
doel. 

‘We are the champions” speelt weer in mijn 

hoofd. De legende Freddy Mercury, worden wij 

dit ook?’

‘Gezien het goede doel maakte hij voor ons een uitzondering. Als organisatie 
haddenen we weer een trots momentje’
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Met trots reikt de burgervader de wisselbeker uit aan de winnaars van dit toernooi in 2017. FC Mokum ging er dat jaar 
verdiend met de hoofdprijs vandoor. Enkele teams waren al eerder op de dag stiekem met de wisselbeker op de foto 
geweest. Het team van Oost-Watergraafsmeer had al eerder op de dag de beker even ontvoerd, om “onzichtbaar” 
dachten ze, achter een bomenrij een fotosessie te maken. Hadden zij hetzelfde onoverwinnelijke gevoel als wij? Ook zij 
wilden even de kampioenen zijn, ook even dat onverwinnelijke gevoel hebben. Zoals het een goede organisatie betaamt 
merkten wij deze actie natuurlijk op. Wij hadden ook dit in de “picture”, letterlijk zelfs, want onze fotograaf kon deze 
ludieke actie mooi op de gevoelige plaat vastleggen. Een hilarisch moment wat mooi de gedachte en de doelstelling 
van dit toernooi weergeeft. Over doelstellingen gesproken. Een van de doelstelling was om een mooi bedrag voor 
het goede doel bij elkaar te krijgen. Trom geroffel, spanning ten top, verscheen er een mooi bedrag van €4.069,- op 
de cheque. Applaus van alle deelnemers begeleidt deze onthulling wat dit geheel ook weer een kippenvelmomentje 
maakt. In de hele voorbereiding heb ik persoonlijk vanuit de organisatie nauw contact gehad met het “goede doel”. 
Op de dag zelf hebben we regelmatig gesproken over ditjes en datjes maar ook over hoe belangrijk donaties voor het 
goede doel zijn, elke euro telt! Zonder twijfel geloof ik het dankwoord. De officiële plichtplegingen zijn voorbij en even 
hebben wij rust, begeleidt door live muziek genieten wij samen met iedereen van de maaltijd. Ondertussen nemen 
diverse leden van het organisatieteam complimenten in ontvangst van de deelnemers. Toezeggingen van teams om 
volgend jaar weer aanwezig te zijn, volgend jaar? Ja, volgend jaar. Gelijktijdig beginnen de radertjes in mijn hoofd 
alweer te draaien. Wanneer dan? Hoeveel teams? 

Hoeveel velden hebben wij nodig? wie of wat wordt het goede doel etc. etc. Wreed komt de werkelijkheid terug wanneer 
ik besef dat dit jaar nog niet eens voorbij is. Spullen moeten ingepakt worden, tenten afgebroken. De rollercoaster is 
nog niet voorbij, nog even doorbijten. Menig schrijver zou nu de woorden typen, moe maar voldaan... oké, ik geef toe 
dat dit wel heel aantrekkelijk is om dit hier neer te zetten. Maar dat doe ik niet! Terugkijkend op deze dag levert dit 
alleen maar positieve energie op, daar kun je toch niet moe van worden. Deze SUPERDAG heeft alleen maar winnaars! 
De voetballers, de vrijwilligers, V.V. de Whervogels in Purmerend, het goede doel en het organisatieteam. Iedereen 
heeft op deze dag op zijn/haar manier, zijn wedstrijd gewonnen. In gezamenlijkheid hebben wij het kampioenschap 
gewonnen. “talent wins games, but teamwork wins championchips”. In gedachten ren ik over het veld met de 
cup boven mijn hoofd achtervolgt door iedereen die deze dag aanwezig was en bijgedragen heeft tot dit succes.  
WE ARE THE CHAMPIONS!!!! Volgend jaar weer……….!

Wanneer: 22 juni 2019
Locatie: V.V. de Wherevogels in Purmerend
Meer informatie; www.politieinbeeld/voetbaltoernooi-2019 

2019

Voetballen voor het goede doel

5e Voetbaltoernooi

Op 22 juni 2019 organiseert Politie in Beeld het 5e “goede doelen” 
voetbaltoernooi voor alle hulpverleningsdiensten. Op deze dag voetballen 
teams van, Politie, Brandweer, Douane, Justitie en de Ambulancedienst voor 
het goede doel. Dit jaar is het goede doel, KinderBeestFeest. Driehonderd 
“dienders” voetballen deze dag om geld in te zamelen voor KinderBeestFeest!!
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KINDERBEESTFEEST…. TOETERS EN BELLEN
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Vijdag 09 juni 2017
De wekker gaat om vijf uur. Ik moet vandaag zes uurtjes werken en neem drie uurtjes verlof. Vandaag een gewone 
werkdag? Nee! Vanavond is het feest voor zieke kinderen. Een moment om je op te verheugen. Ik kijk door het 
zolderraam naar buiten.  De regen gutst tegen het raam. NEE!!!!! Nee. Niet nu! Niet vandaag. Het mag altijd regenen 
behalve vandaag! Vanavond krijgen honderden kinderen de avond van hun leven. Zieke kinderen wel te verstaan. 
Sommige zo ziek dat je ze niet eens mag aanraken. 5000 bezoekers. 

Honderden hulpverleningsvoertuigen. Dierentuin Artis in Amsterdam opent vanaf half zes haar poorten. Kinderen 
die op de ene of andere wijze erg ziek zijn geworden krijgen een onvergetelijke interactieve avond aangeboden. Ik 
doe zelden een schietgebedje maar vandaag wel. Het MOET vanmiddag mooi weer zijn! En vanaf twee uur breekt de 
zon door en om half vier straalt de zon. Maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf. Medische teams in Artis 
aanwezig. Er zijn clustercoördinatoren, locatiecoördinatoren en een volledig operationeel ingericht mobile commando 
unit van de landelijke eenheid en een apart porto net om dit alles mogelijk te maken. Het is een hele tour om alle 
gasten in hartje Amsterdam te krijgen. 

KINDERBEESTFEEST.
‘Goed geregelde verkeersCHAOS’

Toeters en bellen!
Voertuigen zijn gepoetst en brandschoon. De veiligheidsgordel is verplicht. De route is zelfs uitgerust met volledige 
GPS volgsystemen. Geen detail is vergeten en er zijn dikke draaiboeken. Alles is tot op de puntjes geregeld. Honderden 
zieke kinderen worden opgehaald met hulpverleningsvoertuigen en in een colonne rijdt men vanaf een ziekenhuis 
of zorglocatie naar de Dierentuin Artis. Het gebruik van optische signalen is op de heen - en terugreis verplicht. Alle 
blauwe lampen gaan aan. Op de heenreis is zelfs afgeregeld dat men ook de geluidssignalen aan mag hebben. Er is 
een algemene ontheffing verleend. Super bijzonder. We rijden dus met TOETERS EN BELLEN. Iedere colonne heeft zelfs 
medische begeleiding. Er zijn ook kindjes met verminderde weerstand. Die moeten helaas gele petjes dragen. 

De tekst “Ik geef geen hand maar wel een glimlach” stelt je ook gewoon gerust. Iedereen komt om lol te maken en even 
weg te zijn van ziekte of pijn.  Wie staat nu niet stil bij een brandweer auto die met loeiende sirenes door de straat rijdt? 
Alle routes zijn van tevoren vastgelegd en uitgeplozen, en hebben allen een dierennaam. De begeleiding vindt plaats 
door tientallen motoren van de politie en de Koninklijke Marechaussee. Vanaf vier kanten wordt Amsterdam straks 
“aangevallen” door tientallen brandweer, politie en ambulance voertuigen. Ik moet kiezen. Ik kan maar één route 
volgen. KinderBeestFeest laat weer van zich horen. De colonnes trekken veel bekijks en iedereen zwaait. Ik besluit 
Purmerend en Zaanstad te kiezen om mee te rijden met de route. Vanaf half vijf gaat de stad Amsterdam merken dat 
wij eraan komen. Rondom Artis is straks alles afgesloten en zullen de gasten verwelkomt worden in Dierentuin Artis. 
Helaas mag er geen lawaai gemaakt worden rondom Artis. “De bewoners moeten wij natuurlijk te vriend houden.” Dit 
jaar is het al weer de 18e keer dat dit spektakel plaats vindt. 
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Met een militaire precisie worden alle gasten en 
zieke kinderen verzameld achter het  Ziekenhuis en 
verdeelt over de voertuigen. De Honderden collega’s 
en hulpverlenerschauffeurs en begeleiders doen dit 
in hun eigen vrije tijd. De dienstmiddelen worden ter 
beschikking gesteld. Aan alle soorten hulpverlening is 
gedacht. De gasten zijn in zoverre bijzonder dat ieder 
kind kan rekenen op een goede en veilige opvang. Als je 
zoveel zieke kinderen bij elkaar ziet, moet je soms best 
even slikken. Om half vier staat een bonte verzameling te 
wachten voor het Waterlandziekenhuis. Opeens komen 
vier motorrijders van de Koninklijke Marechaussee in 
actie. Zwaailampen gaan aan, kruisingen worden afgezet 
en met ferme aanwijzingen en een zwaai en stopbeweging 
wordt het hele verkeer stilgezet. De stoet komt heel 
langzaam op gang en met een oorverdovend lawaai zijn 
we onderweg. Mensen langs de kant maken foto’s, filmen 
en zwaaien.  Je ziet dat de kinderen hier zichtbaar van 
genieten. De stoet rijdt gestaag verder en stopt niet voor 
de rode verkeerslichten. De colonne rijdt langzaam door. 

Al gauw vormt zich een file en even hebben de mensen 
geen haast. Hetzelfde in Zaanstad en dan op weg naar 
Amsterdam. Route Eekhoorn komt om kwart over vijf aan 
bij Artis. Vanaf de Prinshendrikkade, Zeeburgerdijk en de 
Sarpahtistraat staat het verkeer al lekker vast. Iedereen die 
ik spreek is vol lof. “Oh wat tof”.. “Super dat jullie dit doen!” 
Veel toeristen vragen wat er allemaal te doen is. Iedereen 
toont begrip. Zelfs over de verkeersopstoppingen. Zeg maar 
goed geregelde verkeerschaos. Alle voertuigen  worden 
snel en efficiënt neergezet en geparkeerd. Zelfs kinderen 
die er zichtbaar erg ziek uitzien hebben bij het uitstappen 
bij de brandweerwagen een brede glimlach. Ook de 
collega’s hebben lol en het ziet er ontspannen uit. Ik wil 
de organisatie , alle collega’s  en de vrijwilligers bedanken 
die dit mogelijk hebben gemaakt. Ik heb onuitwisbare 
indrukken opgedaan. Dan een mooi onvergetelijk 
moment. Een ambulance stopt. Een zichtbaar ziek meisje 
op een brancard wordt in een rolstoel geholpen. De vader 
geeft de ambulance broeder een boks en de verpleegster 
een knuffel. Hartverwarmend. Ik ben even stil.

‘De Honderden collega’s en hulpverlenerschauffeurs en begeleiders 
doen dit in hun eigen vrije tijd. De dienstmiddelen worden ter 

beschikking gesteld. Aan alle soorten hulpverlening is gedacht’



In taalgebruik is het gemakkelijk om het 
woord PTSS-er te gebruiken maar daarmee 
diskwalificeer en stigmatiseer je meteen de 
persoon in kwestie. Net zoals iemand griep, 
kanker of een gebroken been kan hebben 
kan iemand ook PTSS oplopen. Het is dus een 
persoon met PTSS.

PTSS is niet selectief. Het is niet alleen een 
beroepsziekte zoals bv bij politieagenten, artsen 
en journalisten maar je ziet het ook bij mensen 
die in hun privéleven een trauma hebben 
opgelopen. Waarom de ene er wel last van krijgt 
en de andere niet is helaas niet altijd uit te leggen 
of te voorkomen. Wel is het te begrijpen dat 
iemand het heeft opgelopen. Het is net als de 
griep, de ene krijgt het wel en de andere krijgt 
het niet. Soms te begrijpen maar soms ook niet. 
Het is een lastige ziekte. Wie het krijgt, de reden 
waarom diegene het krijgt, de uitingsvorm maar 
ook de behandeling is vaak heel divers. Met 
een gebroken been is het over het algemeen 
gemakkelijk. 

Het is te zien, te begrijpen en we weten ook 
welke behandeling goed is en hoe lang dat zal 
duren. Bij een stressstoornis is aan de buitenkant 
vaak niet goed te zien wat er speelt. Sterker nog, 
iemand kan de meeste tijd goed functionerend 
overkomen maar enorm gebukt gaan onder PTSS. 
Het is per persoon verschillend wat aanslaat. 
De ene heeft baat bij EMDR, een andere met 
gesprekken met een deskundige, sommigen 
met fysieke bezigheden of een combinatie van 
verschillende behandelingen. Vertrouwen is een 
belangrijke voorwaarde en helaas slaan vele 
behandelingen niet of onvoldoende aan. Iemand 
met PTSS heeft last van zogenaamde triggers. 
Dat kunnen hele simpele dingen zijn zoals een 
bepaalde temperatuur of de schommeling 
daarvan, geluiden, geuren, plaatsen, perioden 
etc. 

PTSS IS NIET SELECTIEF

Het kan dus van alles zijn. Het kan iets zijn 
wat voor de meeste mensen normaal en als 
niet bijzonder wordt aangemerkt. Iemand 
met PTSS kan dan een herbeleving krijgen wat 
een vlucht-, vecht- of bevriesreactie teweeg 
brengt. Wanneer je hier niet mee bekend 
bent kan dat vreemd, raar of overdreven 
overkomen maar diegene met PTSS zit dan in 
een overlevingsstadium. Een modus die je kunt 
vergelijken alsof je in een kuil met hongerige 
leeuwen wordt gegooid en niet weet hoe je 
eruit kan komen. Dat maakt PTSS ook lastig. 
Voor de omgeving om het te herkennen en 
te begrijpen. Voor iemand met een gebroken 
been wordt de deur opgehouden. We willen 
het snappen, maar snappen het niet. Als je het 
niet hebt is het ook misschien niet te begrijpen 
maar moet je het maar aannemen. De grootste 
vijanden voor iemand met PTSS bevinden 
zich vaak in zijn/haar directe omgeving. Goed 
bedoelde opmerkingen, grappen of het niet 
serieus nemen. 

Mensen gedragen zich dan als arts, behandelaar 
en beoordeellaar. Hij of zij heeft het niet. Hij of 
zij kan dit wel maar dat niet en/of hij of zij moet 
zich niet zo aanstellen. Misschien helpt het al 
als we gewoon durven aan te nemen dat het 
zo is en dat we ons berusten in het kunnen en 
niet kunnen van iemand met PTSS. De laatste 
tijd heb ik met veel mensen met PTSS mogen 
samenwerken. De strijdlust die zij hebben 
laten zien, het doorzettingsvermogen maar 
ook de wijze waarop zij met elkaar omgaan en 
elkaar opvangen vind ik bewonderenswaardig. 
Er wordt oprecht geluisterd, aandacht en 
ruimte geboden en er is ruimte om zichzelf te 
zijn. Dat laatste in goede en slechte tijden en 
momenten. Wat dat betreft kunnen we van 
mensen met PTSS nog veel leren. Misschien zijn 
zij wel een voorbeeld voor de mensen die het 
niet hebben...
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De politie in Oost-Nederland pakt signalen, meldingen en aangiftes van veelvoorkomende cybercrime sneller op. Dat 
stelden Oscar Dros, politiechef van de Eenheid Oost-Nederland, regioburgemeester Hubert Bruls en hoofdofficier van 
Justitie John Lucas gisteren tijdens een persbijeenkomst in Arnhem, waar de plannen voor dit jaar gepresenteerd. 

Volgens Dros is het geen verrassing dat cybercrime nog steeds grote prioriteit heeft. “Het afgelopen jaar heeft de 
samenleving kunnen zien dat deze vorm van criminaliteit dichterbij komt en ernstiger is dan veel mensen denken. 
Daar werd door politie en partners al stevig op ingezet en dat daar gaan we ook in 2019 mee door.” Daarnaast zet de 
poltitie Oost-Nederland ook fors in op ondermijning. Politie en OM kondigen aan dit jaar de aanpak van cybercrime 
en gedigitaliseerde criminaliteit in Oost-Nederland verder te intensiveren. Volgens politiechef Dros heeft de politie in 
Oost Nederland de afgelopen jaren steeds meer te maken gekregen met cybercrime. “Deze criminaliteit wordt steeds 
complexer en kent een toename in het aantal slachtoffers, economische schade en financieel gewin. Ook heeft het een 
grote impact op het veiligheidsgevoel van slachtoffers.”

Beter samenwerken
Daarom moeten de signalen, meldingen en aangiftes van veelvoorkomende cybercrime sneller worden opgepakt. Ook 
stelt de politiechef dat het Openbaar Ministerie en de verschillende politie-eenheden steeds beter samenwerken met 
partners om meer inzicht te krijgen in de complexere vormen van cybercrime. “Het is essentieel dat we voldoende kennis 
hebben van de verschillende vormen van cybercrime. Op punten waar we die kennis nog niet hebben, moeten we die 
zo snel mogelijk krijgen.” Het afgelopen jaar deed de politie in Oost Nederland onderzoek waarbij zij de leverancier van 
cryptofoons op het spoor kwam. Dros: “Via diens server lukte het om versleutelde communicatie tussen criminelen te 
onderscheppen. Rechercheurs konden meelezen en er werden 258.000 chatberichten onderschept.”

Extra capaciteit
Oost-Nederland krijgt er dit jaar 26 fulltime agenten bij voor de aanpak van cybercrime, waarvan 16fte een speciaal 
cyberteam gaat vormen dat grote cybercriminelen gaat opsporen. De overige tien agenten zullen worden verdeeld 
over de districten om de kennis in de basisteams te vergroten en zaken daar aan te pakken.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in de wereld van de IT? Maak dan nu 3 maanden gratis kennis met AG 
Connect. Je hebt dan toegang tot alle online content en ontvangt maandelijks het magazine.
Aanmelden kan via: agconnect.nl/kennismaken

BRON: AG Connect www.agconnect.nl

CYBERCRIME

Kort nadat ik politiechef van de eenheid Oost-Nederland was geworden, heb ik mijn oor natuurlijk te luisteren 
gelegd. Wat speelt daar? Wat zijn typische kenmerken van die grote eenheid? Al snel werd het woord “innovatie” 
een veelgehoorde term. Eigenwijs als ik ben dacht ik: “eerst zien, dan geloven”. Het duurde eigenlijk helemaal niet 
lang voordat ik geconfronteerd werd met de nodige voorbeelden van innovatie: de webcareteams, een scrummend 
basisteam en innovatieteam bij de recherche, zeker indrukwekkend en nog veel meer. 

Overeenkomst in verschil
Innovatie is natuurlijk geen doel op zich. Ik ben wel erg gecharmeerd van deze manier om uiteindelijk beter te worden. 
Het is namelijk zoveel meer dan alleen nieuwe dingen uitproberen. Als ik één duidelijke overeenkomst zie tussen alle 
innovatieve initiatieven in onze eenheid dan is het wel de focus op waar we het eigenlijk voor doen: het publiek en 
onze bijdrage aan veiligheid. Een tweede overeenkomst is dat deze initiatieven niet door leiding zijn geïnitieerd maar 
ontstaan door enthousiaste collega’s. Denk aan alle ontwikkelingen op het gebied van sociale media. In de meeste 
teams is dit begonnen nadat fanatieke collega’s hiermee begonnen om zo de verbinding met het publiek te verbeteren. 
Prachtig!

Lastig
Wat misschien wel het lastigste is, is de vraag hoe we na een succesvolle innovatie over gaan tot borging. Gaan we een 
innovatie traditioneel implementeren? Het antwoord “nee” ligt op het puntje van mijn tong maar een echt alternatief 
heb ik ook niet. Het houdt me wel enorm bezig. Een voorbeeld is de scrummethode. In Arnhem-Zuid is dit echt 
een succes: zaken worden veel sneller behandeld en collega’s vinden het enorm inspirerend zo te werken, kortom: 
prachtige resultaten en je maakt mij niet wijs dat dit alleen in dit team werkt. Hoe krijgen we dit dan ook in de andere 
teams zonder traditioneel te sturen? Collega’s die een goed idee hebben zijn van harte welkom om hierover eens van 
gedachten te wisselen.  

Valt op 
Inmiddels kunnen we alle mooie voorbeelden ook niet meer onder stoelen of banken steken; in “het land” beginnen 
we een vernieuwingsimago op te bouwen. Het verbaasde me daarom ook niets dat de korpsleiding in onze 
verantwoordingsgesprek vorige week het thema “innovatie” op de agenda had gezegd. En zoals we dat doen hebben 
wij niet als leiding aan de korpsleiding gepresenteerd hoe goed we dat doen: Roel Wolfert (DRR) kreeg het podium. Hij 
hield een overtuigend verhaal over de bijdrage van het Q-team aan de ontwikkeling binnen de opsporing. Overtuigender 
hadden wij dat niet kunnen vertellen. De leden van de korpsleiding waren onder de indruk.

Ik geloof het!
Zoals gezegd was ik reuze nieuwsgierig naar alle innovatie in onze eenheid en inmiddels ben ik overtuigd. Oost is de 
eenheid van de innovatie en daar ben ik trots op!

POLITIE OOST-NEDERLAND, EENHEID VAN INNOVATIE....



Allround Politie Nieuws 29Allround Politie Nieuws 28

‘Ik houd mij momenteel rustig. Het enige wat ik doe is plantjes water geven.’ ‘Plantjes water geven?’ ‘Ja, plantjes water 
geven. Het beheren en bewaken van wietplantages. Zo noemen we dat. Begrijp je?’       - fragment uit: Loopjongen van 
de penoze 

In dit boek vertelt de kleurrijke Haagse beroepscrimineel John Vink zijn bizarre levensverhaal aan auteur en 
vertrouweling Gerard Wessel. Een verhaal over zijn grote successen, maar ook over zijn vele mislukkingen. In 
Den Haag staat Vink bekend als de taxichauffeur, die zijn klanten vervoert in de oude cadillac van Frank Sinatra. 
Met deze baan als dekmantel bouwt hij een internationaal hasj- en wapenimperium op en financiert hij zelf een 
cocaïnetransport. Maar John is ook bezeten van mooie auto’s, motoren, wapens en vrouwen. Al zijn verdiende geld 
gaat hieraan op. John Vink leidt een leven waarin miljoenen zijn verdiend en miljoenen zijn vergokt, een leven met 
tientallen affaires (en aantal nooit opgeloste moorden).

Volbloed Hagenees John Vink (1954 - 2014) is opgegroeid zonder normbesef. Al op jonge leeftijd komt hij in aanraking 
met de politie, aangezien hij alles steelt wat los en vast zit. Met als 
bijnaam Pistolen Johnny, omdat hij bezeten is van wapens. Na een paar 
jaar op zee en verschillende detenties wegens overvallen, bouwt hij 
zijn eigen grootschalige hasj- en wapenimperium op. Maar Vink wordt 
verraden en belandt in een gevangenis. Eenmaal weer vrij pikt hij de 
wapen- en drugshandel weer op. Op bestelling levert hij allerhande 

‘diensten’. In het criminele circuit van Den Haag en ver daarbuiten is hij inmiddels een bekende en markante figuur. Zo 
kent men John Vink in de Schilderswijk als de ‘uilmeneer’, vanwege zijn huisgenoten de drie Oehoe’s en vier Kerkuilen. 
En door zijn aquarium met overbodig geworden piranha’s. Nederland leert hem kennen door de talkshow van Sonja 
Barend in de jaren ’80, waar hij vertelt over zijn verlengde Mercedes. Zijn vrouw zit in het publiek. 

Minder bekend dan de Amsterdamse onderwereld, maar minstens zo omvangrijk en gewelddadig, is het criminele 
milieu rond Den Haag.

P E R S B E R I C H T

Bij Uitgeverij Just Publishers verschijnt volgende week: 

Loopjongen van de penoze
John Vink, een Hagenees in de internationale onderwereld 
Gerard Wessel

Als Barend Vink dwingt te kiezen tussen zijn toenmalige vriendin en de auto, aarzelt hij geen moment en zegt: “Sommige 
auto’s zijn zeldzaam, maar vrouwen zijn er genoeg.” Dit kost hem zijn huwelijk. Het leven van John Vink is er eentje 
geweest vol criminaliteit, auto’s, eigenaardige passies, geweld, verkeerde beslissingen, hasj, seks, onwaarschijnlijke 
gebeurtenissen, bizarre wendingen, diefstal, trouw, zware delicten, vriendschap, verkwisting, misdaad en bedrog, 
passie, geluk, veel ongeluk en veel, héél veel vrouwen en gebrek aan normbesef. Uiteindelijk kiest hij tot aan zijn dood 
altijd voor zichzelf, de misdaad en de wapens. En typerend voor hem, hij overlijdt tussen zijn wapens. 

In Loopjongen van de penoze komt de hele Haagse penoze voorbij, want Vink beschikte over een fenomenaal geheugen. 
Betrokkenen bevestigen al zijn verhalen. 

Auteur Gerard Wessel (1960) is altijd al gefascineerd door de kleurrijke zelfkant van de samenleving. 
Na zijn studie aan de Haagse School voor Fotografie en Fotonica wordt hij bekend als chroniqueur van 
de Nederlandse jeugdcultuur, als ‘hoffotograaf’ van Herman Brood en door zijn bijzondere portretten 
van o.a. Jules Deelder en Henk Schiffmachter. In 2015 is een collectie foto’s van hem aangekocht door 
het Rijksmuseum. 

Hagenees Wessel heeft al sinds 1990 een goede band met John Vink, die hij leert kennen als taxichauffeur. Ook als John 
vast zit, zoekt Wessel hem geregeld op waardoor een vertrouwensband ontstaat. Dit is in Johns wereld het hoogste 
goed en voor hem dé reden om mee te werken aan een boek over zijn leven. Inmiddels werkt Gerard Wessel ook aan 
een film over hem. Zie ook: www.alaskafilms.nl 

Loopjongen van de penoze Technische gegevens
Auteur  : Gerard Wessel   
Omvang : 256 blz.
Formaat : 13,5 x 21 cm, paperback 
ISBN  : 97890 8975 713 5 
Prijs  : € 20,00

Auteur Gerard Wessel is beschikbaar voor interviews. In overleg zijn John 
Vinks vrouw Astrid en zijn dochter Melanie beschikbaar. 

Voor meer informatie en/of het aanvragen van een interview of een recensie-
exemplaar:
 
Odette Lafère 
Odette.Lafere@medialaferes.nl  
Tel +31(0)575563628 / Tmob +31(0)651273679 
Alle uitgaven van Just Publishers vindt u op www.justpublishers.nl
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