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Als ik dit voorwoord schrijf zijn bijna alle warmterecords in Nederland verbroken. Zelf 
heb ik pas drie keer de Elfstedentochten meegemaakt, maar door het veranderen van 
ons klimaat zal dat voorlopig ook wel zo blijven.

Als u dit blad ontvangt zijn de sporters van Politie, brandweer en andere hulpverleners 
onderweg naar Chengdu in China voor de Olympisch spelen van de World Police & 
Fire Games ook wel bekend als de WPFG. De ham vraag van het bestuur was dan 
ook wat moeten we in China dragen met een temperatuur van 35 graden + met een 
luchtvochtigheidsgraad van soms wel 90% en zonder wind en met veel regen.

Juni en Juli stonden ook in het teken van het goede doel, het KinderBeestFeest een 
organisatie die 1250 chronisch zieke en/of gehandicapte kinderen en hun ouders, 
broertjes en zusjes uit 45 ziekenhuizen een unieke besloten avond bezorgde in Artis. 
Onder begeleiding van Politiemotoren gingen 350 voertuigen van Ambulance, brandweer, 
Politie, Defensie, Rode Kruis en particulieren diensten op weg om de kinderen naar 
Artis te brengen. Ook werden rondvaartboten en boten van de reddingsbrigade ingezet. 
Meer dan 1500 vrijwilligers waren in touw om deze kinderen een fantastische  avond 
te bezorgen en het bekende 112 voetbaltoernooi in Purmerend waarbij het volledige 
inschrijfgeld en een gedeelte van de opbrengst van de consumpties naar het goede doel 
is gegaan.

Tot slot leest u in deze uitgave een stuk over de speurhonden in Suriname en een aantal 
leuke boekverslagen waarbij u straks op de camping met een leuk boek vanuit een luie 
stoel kan weg dromen.

Veel leesplezier!
Team Allround Politie Nieuws



Op het moment dat dit magazine uitkomt zijn er nog maar enkele weken te gaan voordat de openingsceremonie in 
Chengdu begint. Een ceremonie waar reikhalzend naar wordt uitgekeken, want op dat punt verwachten we veel van de 
eerste WPFG-editie in Chengdu. Een vol stadion en veel vuurwerk liggen in mijn lijn der verwachtingen. Aan het einde 
van 8 augustus weten we het.

Echter voordat het zover is hebben we vanaf het moment dat dit epistel wordt geschreven nog veel werk te verzetten. 
De voorbereidingen begonnen al eind vorig jaar. Belangrijk was natuurlijk de samenstelling van het team dat naar 
Chengdu afreist. Het bestuur, de directie en enkele managers van de organizing committee gaan de Rotterdamse 
organisatie in Chengdu vertegenwoordigen. Voor deze groep moesten visa aangevraagd worden. Dit was nog een flinke 
klus: er moest een heel uitgebreid pakket met documenten samengesteld worden voor de aanvraag.

Natuurlijk moet er veel meer gepland worden. Zo was er regelmatig overleg met het Rotterdamse bureau Dutch Sino 
Business Promotion om de soms lastige communicatie met de Chinezen te ontrafelen. Ook was veelvuldig overleg met 
het bureau ‘About Asia’, dat zich met een Nederlandse eigenaar in Chengdu heeft gevestigd. Zij hebben ons geholpen 
met de inrichting van de promotiestand in de accreditatieruimte. Dit moet meer dan goed zijn, want je krijgt nog 
steeds geen tweede kans op een eerste indruk. Met hetzelfde bureau hebben we ook gekeken naar een goede locatie 
voor de receptie, die door de WPFG Rotterdam 2021 op zondag 11 augustus wordt gegeven. Aan het einde van de 
zondagmiddag ontvangen we onze genodigden en laten we zien wat de deelnemers in 2021 mogen verwachten.

Voor ons als Rotterdamse organisatie is de sluitingsceremonie natuurlijk ook een van de hoogtepunten. Vanaf dat 
moment zijn wij de eerstvolgende organiserende stad, Dan zijn alle ogen op ons gericht en wordt nauwlettend gevolgd 
wat wij ervan gaan maken. Maar dat is juist ook mooi, want met dan nog twee jaar te gaan kunnen alle ontwikkelde 
plannen ontvouwd en uitgevoerd worden. En komt de verwezenlijking van mijn droom, dat de WPFG ooit in mijn stad 
Rotterdam worden gehouden, steeds dichterbij. Ik kan niet wachten tot het 2021 is.  

ROTTERDAM OP WEG NAAR CHENGDU
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Motto:
Ik had in december 2014 en mei 2015 goede doelen 
sporttoernooien georganiseerd. Gewoon als try out. Uit 
gedrevenheid omdat ik geloof in het motto “Wie goed 
doet, wie goed ontmoet”. De eerste keer had ik geld 
bijeengebracht voor KIKA (kinderkanker fonds) en daarna 
voor de Voedselbank. Ik werk het liefst op de achtergrond 
en ik hoef geen schouderklopje. Dat is eigenlijk op mijn werk 
ook zo. Er zijn zoveel goede doelen waar je jezelf voor kunt 
inzetten. Na de stichting ALS, de Brandwondenstichting en 
de WensenAmbulance Amsterdam eo. hebben wij gezocht 
naar een goed doel dat alleen draait op vrijwilligers. Het 
werd de stichting KinderBeestFeest. Vanuit mijn werk had 
ik in 2017 meegereden vanuit Purmerend en iets daarvan 
is zeker bij mij blijven hangen. 

Waarom?
Op 22 juni 2015 brachten wij onze dochter naar een 
ziekenhuis voor een zware ingreep. We wisten van tevoren 
bepaalde risico’s en wij hadden ons ingesteld op een 
herstel van zes weken. Na de ingreep kreeg onze dochter 
een complicatie die nog nooit was opgetreden (volgens 
het ziekenhuis) en op 27 juni 2015 konden wij eindelijk 
opgelucht ademhalen. Onze dochter was langs het randje 
van de dood gekropen. De revalidatie zou twee jaar duren. 
Mijn dochter is gelukkig hersteld. Waarom vertel ik dit? 
In juni 2015 stond ineens ons leven stil. Iedereen leefde 
zijn leven verder maar mijn leven stond met een snelheid 
van mach 2 ineens stil. Daarna was het een achtbaan. 
Onzekerheid, scans, wachten, pijn van jouw kind zien en 
nogmaals wachten, wachten en wachten. Wij sliepen 
afwisselend in het ziekenhuis omdat het Ronald Mac Donald 
huis vol was. Ik sliep of naast haar op een stretcher of op de 
IC onder haar bed op een matras. Gelukkig mocht dat. Wat 
ik mij van die tijd kan herinneren is dat ik opeens heel moe 
was en afleiding ver te zoeken was. Het leven trekt dan aan 
je voorbij en je zit in een soort “bubbel”. Belangrijk is dat 
je dat op een gegeven moment die “bubbel” zelf gaat zien.

MAGISCH ARTIS
Stichting KinderBeestFeest
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Andre Kuipers en vrijwilligers:
Dan opeens staat Andre Kuipers naast het bed van je kind en vertelt dat ze moet volhouden. Dat ze moet doorzetten. 
Het klinkt gek maar dat was een welkome afwisseling. Dat trekt je uit de “bubbel”. Hij zal het zelf niet weten maar 
het is wel zo. Een bekende Nederlander die zomaar in zijn vrije tijd naar zieke kinderen komt. Het was een middag 
die afleiding gaf. Maar ook weer een moment dat je met je beide benen op de grond werd gezet. “Er is meer dan een 
ziekenhuis!” Toen mijn dochter meer mobiel werd maakten wij kennis met Clini clowns, activiteiten van vrijwilligers, 
kindertelevisie en uitstapjes. Daarbij was een uitstapje in de rolstoel naar een dierenpark. Zonder het toen te beseffen 
werd dit alles gedaan door vrijwilligers. De mevrouw met de koffie vertelde dat ik beter moest gaan eten en had 
spontaan een gezonde shake voor mij gemaakt. Ook het gesprek met Andre Kuipers maakte mij blij. En niemand die er 
een cent aan verdiende. Alles geheel vrijwillig! Dit verhaal is mijn drijfveer geworden. Vanuit de hele historie die ik met 
onze dochter heb meegemaakt besloot ik destijds mij te blijven inzetten voor goede doelen.  Daarom is het ook zo goed 
dat er een stichting als KinderBeestFeest is die zieke kinderen een onvergetelijke avond aanbiedt in samenwerking met 
de dierentuin Artis. Ooit begonnen met een rondleiding achter de schermen en nu uitgegroeid tot een mega goede 
doel evenement voor de stad Amsterdam.

KinderBeestFeest: 
Op 14 juni 2019 is het zover. Het is net als het wachten op Oudejaarsavond. Je weet dat het komt maar als het vuurwerk 
losbarst is het ieder jaar toch weer een feest. KinderBeestFeest 2019 is in volle voorbereiding. Ik zie veel collega’s die in 
eigen tijd diverse taken uitvoeren. Ik zie Ab en Annedoor bij de toegangscontrole. En collega Frank die in zijn vrije tijd 
Clini clown is en zelfs een eigen Facebook site heeft als clown Powie. Hij is echt geweldig. Zoveel talent! Ik zie blogster 
Lieke. Bekend van de blogs Liekeschrijft.amsterdam. Lieke schrijft op een eigentijds vlot lezende manier. Ze schrijft 
later: “Nieuwe politieblog online! KinderBeestFeest 2019. De mooiste dag van het jaar om hulpverlener te zijn. De 
mooiste dag van het jaar om ons uniform met heel veel trots te dragen”. Dat zegt toch genoeg?

‘De mooiste dag van het jaar om hulpverlener te zijn’

Hoe moet dat voor ze voelen? IK weet niet wat ze 
hebben of hoe ze heten maar dat maakt niet uit. 
Het feest draait om deze kids. Niet veel later komt 
de beschermingvrouwe van het KinderBeestFeest 
de burgemeester van Amsterdam, mevrouw Femke 
Halsema. Sinds 12 juli 2018 is zij de burgemeester van 
de stad Amsterdam. Bij het interview van Emma kinder 
TV kiest Femke Halsema een nijlpaard als haar favoriete 
dier. Er is in de momenten van de opening teveel te zien 
om zelf te kunnen registreren. Toevallig sta ik aan de 
goede kant van het hek om de opening “live” te kunnen 
zien.

Opening: 
Om 16:30 uur loopt het hele gezelschap over de rode 
loper om met een simpele draai van de sleutel van het 
hek van Artis open te doen voor alle zieke kinderen die 
zijn uitgenodigd dit jaar. Honderden kinderen zullen in 
het aankomende uur met hun ouders en begeleiders 
worden afgezet bij de poort van Artis. Ruim vijfduizend 
gasten in een paar uur. Via twintig karavanen worden de 
kinderen gebracht. 

De één in een brandweerauto de ander in een boot 
van de reddingsbrigade of van de politie. Zelfs de 
Boa’s, Rijkswaterstaat en de ANWB doen mee. Een 
enorme logistieke operatie. Vlekkeloos uitgevoerd. Veel 
motorrijders van de verkeersdienst ken ik persoonlijk 
en ik kan niet anders zeggen dat deze mensen met veel 
passie en plezier de kinderen veilig begeleiden in hun 
route. Het zijn fervente motorrijders met veel ervaring 
die zelf hun vakantie ervoor verzetten om dit te mogen 
doen. Super efficiënt van A naar B.

De kracht van KinderBeestFeest:
Als de kinderen goed georganiseerd zijn afgezet,  staat de 
hele Plantage Middenlaan vol met dienstvoertuigen. Het 
is inmiddels verzengend heet en de dierentuin biedt met 
zijn vele bomen een welkome koelte. Hoewel het druk is 
absorbeert het park in een soort oase van rust de zieke 
kids. De sfeer is goed en alles loopt letterlijk op rolletjes. 
Als extra bedankje krijgt iedere vrijwilliger het 20 jarig 
bestaan KinderBeestFeest t-shirt. Als klap op de vuurpijl 
wordt Fanny Schutte geridderd door Femke Halsema. 
Trots poseert ze samen met een andere man van het 
eerste uur Paul Plaatsman. Gauw terug naar de kinderen. 
Ik loop door het park met mijn fototoestel en ik probeer 
de sfeer vast te leggen. Een moeilijke opdracht want je 
dringt toch diep door in de persoonlijke levenssfeer van 
een familie. 

Kippenvel: 
Om 16:00 uur worden de beachvlaggen in elkaar 
gezet en de rode loper uitgerold. De twee lakeien 
staan opgepoetst klaar en het feest kan bijna 
beginnen. In de verte hoor ik al de eerste sirenes. 
Kippenvel. “It giet oan 2.0”. Een soort schaatskoorts 
overvalt mij maar dan anders. Even later stopt een 
vette Mercedes van de DKDB. Er stappen twee 
kleine meisjes uit. Rugtasjes mee en ze worden als 
echte Vips binnen gehaald. 
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Eerst vragen en dan pas een foto maken. Toch bekruipt mij 
af en toe het gevoel dat ik teveel ben. Maar dat is niet zo 
want ik heb leuke gesprekken met ouders. Ik herken het 
zelf meteen bij ouders. Soms de vermoeidheid maar soms 
ook het intense genieten van een spelend kind dat even 
alles vergeet. Hoe ziek ze ook zijn. En dat is de kracht van 
dream-night Artis. Er zijn zoveel dingen te zien. Kinderen 
die volkomen betoverd zijn door de stoffen beesten op 
lange stokken die de kinderen begroeten. Je ziet gewoon 
dat een kind niet eens ziet dat het beest bestuurd wordt 
door de dame eronder. Er wordt geknuffeld en hier en daar 
rijkt een kindje naar de struisvogel op een stok. Een gouden 
greep. En het geeft een kleurrijk gezicht. Op een gegeven 
moment beland ik in een oase van rust. Vlakbij de leeuwen 
staat onder een boom een tekentafel. Er zit een vader met 
drie kinderen te tekenen. Alsof de wereld niet bestaat en 
er helemaal geen dierentuin meer is zitten de kinderen 
heerlijk te tekenen. Ik vraag of ik aan tafel mag zitten en 
ben getuige van een super teken moment. Even moet ik 
terugdenken aan de tijd dat mijn kind ziek was. Ik moet 
echt even slikken want ik heb destijds heel wat afgetekend 
met mijn dochter. Hierna zie ik een moeder die de handen 
van haar zoontje vasthoudt om een bal te beschilderen. 
Kennelijk heeft hij iets aan zijn handen want zijn moeder 
begeleidt het schilderen en samen kleuren ze een mooie 
bal. Dit tafereel is zelfs emotioneel om te zien (als je daar 
vatbaar voor bent). 

Clown Powie: 
Op een geven moment, ik denk zo rond een uur of zeven, 
kom ik drie vrouwelijke collega’s tegen met wie ik vroeger 
gewerkt heb. We kletsen even en er ontstaat even een 
baldadig moment als Frank verkleed als Clown Powie ineens 
achter in mijn lens schuift en de foto “grappig” verpest. 
In mijn ooghoek zie ik een klein jongetje met zijn handen 
in zijn zijde gebiologeerd kijken naar dit fotomoment én 
de clown. Ineens hoor ik naast mij: “Rare neus!” meteen 
wijzend naar de vuurrode clowns neus van clown Powie. 
Clown Powie pakt dit moment meteen op (want we zijn er 
voor de kinderen) en spiegelt het jongetje door ook met 
zijn handen in zijn zijde te gaan staan. Hij buigt voorover 
en zegt: “Rare neus?”…nog voor je het weet drukt het 
jongetje met zijn vingers in de plastic neus. En weer is er 
een magisch moment geboren. Jeetje wat gaat die clown 
goed met kids om. Hij voelt meteen aan waar het moment 
zit. Gelukkig kan ik dit tafereel vastleggen op de gevoelige 
plaat. De mooiste foto van deze avond. Een clown, drie 
agentes in uniform en een kind dat zichtbaar geniet en zich 
meteen vertrouwd voelt. Mooier kan niet!

1001 magische momenten: 
Dwalend door het park valt de schemering. Een leeuw gaapt en de apen kijken verbaasd terug naar ons op hun rots.  
Her en der zie ik kinderen moe worden. Een gaap en veel gemier en gepruts met allerhande knuffels. Ik hoop dat er 
een mogelijkheid is om alle kinderen volgend jaar de mascotte knuffel van KinderBeestFeest te kunnen geven. Dat 
zou een mooi project zijn! Meteen gaat mijn brein werken en bedenk hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen. Een 
milieu- en kindvriendelijk gemaakte knuffel van katoen. Dat wordt nog een opgave 2000 knuffels (of meer). Ik loop 
nog een laatste ronde en bedenk dat ik vergeten ben om naar de hoek met de brandweerspuiten te lopen. Omdat 
het laat is ren ik ernaar toe. Alsof er geen einde aan deze avond komt staat iedereen daar nog rustig in een wirwar 
van rode brandweerslangen water te spuiten. De boten die voorbij varen worden net niet geraakt en jongens van een 
studentenboot dagen de kinderen uit om vooral hun boot nat te spetteren. Wat ze niet weten is dat de brandweer de 
druk ietsje hoger kan zetten op een brandweerslang. Het natspuiten wordt met gejuich begroet. Dus winnen doe je 
altijd! Er is in deze hoek nog van alles te beleven. Voor de hoogwerker staat een lange rij. Als iedereen maar zijn ritje 
nog kan krijgen? De brandweer Amsterdam laat zich ook hier weer van zijn beste kant zien. Hulde. 

Op verzoek maak ik nog een aantal familie foto’s in het park. De meest bijzondere foto wordt een gehandicapt meisje 
die met haar vier vriendinnen of zussen een mooie groepsfoto laat maken. Lopend naar de uitgang zie ik opeens een 
moeder die onvermoeibaar met haar twee kinderen tjoeke tjoek treintje staat te spelen. Midden in het gras. Haar 
handen gaan omhoog en ze doet een trein na. De kinderen hollen haar dansend achterna. Wat een mooie avond! 
Dan nog een ontmoeting tussen een zuster uit het ziekenhuis en een oud-patiëntje in een karretje. Ook hier weer 
onuitwisbare indrukken. Als ik alles denk gehad te hebben zie ik bij de uitgang mijn beste makker verkleed als politie 
muis. Nu moet u weten dat Marco zich al jaren inzet voor de Stichting KinderBeestFeest en ook hier zie ik weer wonderen 
gebeuren. De hele dag is voor mij een aaneenschakeling van emoties. Soms emotioneel zwaar maar over het algemeen 
een super dag én ik had er geen moment van willen missen. Ongetwijfeld heb ik nog 1001 magische momenten gemist. 
Als ik een dag later Facebook open weet ik het zeker. Het was een dag van goud! Stichting KinderBeestFeest en Fanny. 
Super bedankt voor al dit moois. Ga zo door en op naar het vijfentwintig jarig jubileum.

Een week later ben ik medeorganisator voor de stichting KinderBeestFeest met het 112 goede doelen voetbal toernooi 
van Terhoeve Uitgevers. We hebben €2739,- bij elkaar gevoetbald. Met name wil ik mijn nichtje Joy bedanken voor het 
maken van een promotiefilmpje voor het voetbaltoernooi voor KinderBeestFeest op 22 juni 2019, Rick Koppes voor het 
inspreken van de tekst en EIPI belettering Purmerend voor het geheel belangeloos drukken van de KinderBeestFeest 
vlaggen voor het voetbaltoernooi. Ik mag zelf geen sponsors zoeken als politieagent maar toen de voorzitter van de 
voetbalclub De Wherevogels, Peter Steenbergen, dit ter ore kwam was het met één belletje geregeld. En dat is top. Eipi 
Purmerend team bedankt!

‘Ongetwijfeld heb ik nog 1001 magische momenten gemist. Als ik een dag later 
Facebook open weet ik het zeker. Het was een dag van goud!’
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Het hoofdbureau van politie was jarenlang gevestigd in het oude Spinhuis aan de Oudezijds Achterburgwal. 
Ruimtegebrek deed besluiten de vier buurpanden en drie monumentale gebouwen aan de achterzijde erbij te 
betrekken. Een gebied in hartje Amsterdam vol historie, waar nu ook meer dan honderd jaar politiegeschiedenis 
aan toegevoegd is. 

Het gebied waar we het over hebben is gelegen tussen de Oudezijds Achterburgwal, Spinhuissteeg, Dwars Spinhuissteeg 
en Korte Spinhuissteeg. De Spinhuissteeg straatnamen zijn afgeleid van het Spinhuis dat hier vanaf 1957 gestaan 
heeft. Daarvoor was, in ieder geval vanaf 1419, op deze plek het Sint-Ursulaklooster gevestigd, ook wel het Elfduizend 
Maagden klooster genoemd. In Amsterdam waren maar liefst 21 kloosters, de meeste lagen in dit deel van de stad. 
Ze waren oorspronkelijk gesitueerd buiten de stadmuren maar naar verloop van tijd, toen de stad meer en meer 
uitbreidde,  kwamen ze binnen de stadsmuren te liggen. De Dwars Spinhuissteeg was de plek waar de sloot liep tussen 
dit klooster en het Paulusbroederklooster, een mannen klooster. 
 
Spinhuis voor bedelaars, dieven en prostituees
De orde van Ursula werd in 1585 opgeheven. Veel gebouwen werden afgestoten en kregen een nieuwe bestemming. Zo 
kwam er ook het Spinhuis, een tuchthuis voor vrouwen. Het Spinhuis lijkt op het Rasphuis, een tuchthuis voor mannen 
waar hout van Braziliaanse bomen tot verfpoeder geraspt werd. In het Spinhuis moesten veroordeelde vrouwen vlas 
en wol spinnen en naaien, werkzaamheden die als typisch vrouwelijk werden gezien. Bezoekers konden tegen betaling 
de dames achter tralies aan het werk zien, een zelfs internationaal bekende toeristische attractie. Bedelaarsters, 
dievegges en prostituees kwamen in het Spinhuis terecht. Vaak waren dit zeer arme vrouwen, maar ook ontaarde 
vrouwen van gegoede families. Waarin de politie zich ook vestigde. In 1643 brandde het gebouw af, en in 1645 werd 
op dezelfde plaats een nieuw Spinhuis gebouwd  met een aan Hendrick de Keyser toegeschreven reliëf dat de geseling 
van twee vrouwen voorstelt. Eronder staan twee regels van Pieter Corneliszoon Hooft:

Het tuchthuis verhuisde in 1782 naar het Nieuwe Werkhuis in de Roetersstraat. Het gebouw werd daarna gebruikt als 
belastingkantoor en gevangenis in de Franse tijd en vanaf 1833 als hoofdbureau van politie.

HONDERD JAAR POLITIEGESCHIEDENIS RONDOM 
HET SPINHUIS 

‘Schrik niet ik wreek geen quaat maar dwing tot goet. Straf is myn hant 
maar lieflyk myn gemoet’

Het pand van een oud burgemeester
De woningen achter het Spinhuis, op  de hoek 
van de Dwars Spinhuissteeg en de Spinhuissteeg 
1A, 3 en 5 behoorden oorspronkelijk ook tot 
het Sint Ursulaklooster. Het waren huisjes die 
extra inkomsten brachten. In 1595 kregen deze 
panden, na het opheffen van het klooster, ook 
nieuwe eigenaren. In 1610 worden ze verkocht 
aan Reinier Pauw (1564-1636). Pauw was 
in de periode van 1604-1620 diverse malen 
burgemeester van Amsterdam. Hij had veel 
invloed en was onder andere betrokken bij de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). 
Ook had hij te maken met de stadsuitbreiding 
en later met de processen tegen Johan van 
Oldenbarnevelt. Hij was één van de rechters die 
de raadpensionaris van de Staten van Holland ter 
dood veroordeelde.

Kleermakersgilde en dolhuis
Daarna wordt nummer 1A, het hoekhuis, verkocht aan het kleermakersgilde. Een gilde was een soort van 
belangenorganisatie van personen met hetzelfde beroep. Er werd kennis en ervaring uitgewisseld, er werden nieuwe 
gildeleden opgeleid en het gilde behartigde de belangen van de leden. Vaak had een gilde het alleenrecht op het 
uitoefenen van het vak, wat leidde tot de zekerheid van kwaliteit van het werk maar ook op een monopolie positie. 
In 1669 komt nummer vijf in handen van de regenten van het Dolhuis, nummer drie blijft in particulier eigendom. 
In 1808 zijn de drie panden in eigendom van de Hersteld Evangelisch Hervormde Gemeente. In 1876 werd een 
bouwvergunning verleend voor het vernieuwen van Spinhuissteeg 1A naar het ontwerp van de bekende architect 
G.B. Salm. Salm ontwierp een zeer ingetogen gebouw met een typisch 19e-eeuws decoratiemotief. In 1919 koopt de 
Staat der Nederlanden de panden. In de krant ‘de Tijd’ werd er geschreven dat hierin, in verband met de uitbreidingen 
van Amsterdam (annexaties van Sloten, Watergraafmeer, Nieuwer Amstel en de dorpen in Waterland), mogelijk het 
Rijkskadaster ondergebracht zou (kunnen) worden. Maar dat gebeurt niet. Nog geen twee jaar later, op 16 oktober 
1922 verwierf de Gemeente Amsterdam deze drie panden op een veiling, waarna het politieapparaat, dat op nummer 
een met ruimtegebrek kampte, hier onderdak vond. 
 

Hoofdbureau vanaf 1833
De politie heeft van 1833 tot 1941 
in dit gebied haar hoofdbureau 
gehad. Beginnende in het oude 
Spinhuis. Totdat in 1909 het oude 
politiebureau te klein werd. Er 
kwam een voordracht van B&W 
om het pand samen met vier 
aangekochte panden, links van 
het oude Spinhuis, te slopen. Er 
werd toen wel nagedacht om het 
oude geveltje van het Spinhuis 
te behouden maar dit bleek niet 
haalbaar te zijn. Gelukkig  was dit 
wel mogelijk en wordt het spinhuis 
bewaard. Helaas moesten de 
andere panden wel wijken voor 
de nieuwbouw, daar werd toen 
helemaal niet over gerept.
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Nog meer uitbreiding en verzakkingen
Toch was dit niet genoeg want in 1920 werden de al eerder genoemde panden aan de achterzijde van het Spinhuis, 
de nummers Spinhuissteeg 1A, 3 en 5 gekocht. Hier werden verschillende onderdelen van de politie in ondergebracht 
zoals het bureau Vreemdelingendienst en Algemeene Dienstzaken op nummer vijf. In 1940 en 1941 werden er ook 
oproepen in de kranten gedaan dat in dit pand alle wapens, ook van soldaten, ingeleverd moesten worden. Van hoge 
kwaliteit zullen de huizen in die tijd niet zijn geweest, want op 30 april 1926 vroeg de politie om te mogen verhuizen 
“aangezien nr. vijf zo snel verzakt”. Men moest echter nog tot 1941 wachten voordat de politie een ander onderkomen 
kon betrekken. De politie verhuisde het hoofdbureau naar een nieuw gebouw aan de Elandsgracht.

Weer terug naar de oudste bestemming van de gebouwen; wonen
Stadsherstel Amsterdam werd door middel van een perceelruil met de gemeente Amsterdam in 1984 eigenaar van de 
achter het Spinhuis gelegen panden. Ze restaureerde  de panden in 1993 tot negen woningen en twee bedrijfsruimten. 
Op deze manier heeft de restaurerende organisatie deze monumenten met politiegeschiedenis behouden voor het 
nageslacht. In een kring van 45 kilometer rondom de hoofdstad heeft Stadsherstel meer dan 600 panden gered en 
gerestaureerd.

Meer verhalen en panden met een politiegeschiedenis 
Benieuwd welke panden nog meer een politiegeschiedenis hebben 
en welke u van binnen kunt bekijken? Kijk op www.stadsherstel.nl/politie

‘Politiecellen waren in Amsterdam berucht. Ze waren niet alleen klein en kaal, maar 
vooral erg smerig, aangezien er ook dronken lieden in op werden gesloten. Het toezicht 
op de arrestanten liet bovendien nogal een te wensen over. Oude foto’ s uit de verzameling 
Hoofdcommissaris Hordijk (1903-1913)’
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Robert Baptiste is docent speurhondengeleider. Eind mei ging hij naar Paramaribo als keurmeester, waar hij honden 
en hun geleiders van het KPS (Korps Politie Suriname) examineerde. Robert heeft een ‘dagboek’ bijgehouden om zijn 
collega’s te vertellen over zijn avontuur.

Eigenlijke werk
Ik vertrok op 18 mei vanaf Schiphol. Na een prima vlucht van negen uur zonder vertraging, verwelkomen mij twee 
medewerkers van de politie op het vliegveld in Suriname. We maken een rit van twee uur van hemelsbreed 45 km naar 
het hotel in Paramaribo-stad. Geen meerbaanswegen, slecht wegdek en erg druk! Na een reis van totaal 16 uur, een 
temperatuur van rond 30 graden en een luchtvochtigheid van 88 % is het tijd om te acclimatiseren. Een dag later krijg ik 
op het vliegveld een uitgebreide rondleiding met uitleg over de werkwijze van de honden en hun geleiders. Eindelijk is 
het ook tijd, om het eigenlijke werk van de speurhonden te ervaren. Ik ben erbij, als er een inkomende vlucht is vanuit 
Nederland. 

Laatste schakel
Deze hele reis maak ik om het BID-team (Bestrijding Internationale Drugs-team) te examineren. Na de algemene uitleg 
op het vliegveld, zie ik nu het team waar het om gaat in actie. Ik maak de structurele controles mee van passagiers, 
bagage en vracht, het ruim en passagiersruimten. De medewerkers doen eerst zelf de visuele controle, daarna als 
laatste schakel controleren de drugshonden met hun geleiders alles. Alle medewerkers met een taak op, rond en in het 
vliegtuig worden gefouilleerd en geregistreerd. Ik begrijp tijdens deze controles dat álle vluchten richting Nederland zo 
worden gecontroleerd.

Té ver oplopen
De betreffende combinaties van honden en hun geleiders ‘keur’ ik op 21 mei. De examencommissie is er al om 06.00 
uur, voordat de temperatuur en de luchtvochtigheidsgraad té ver zou oplopen. De combinaties starten met een examen-
appèl en vaardigheid, waarbij onder meer volgoefeningen, hindernissen, en springen over een kuil en schutting worden 
getoetst. De geleiders en hun honden hebben de vaardigheden de afgelopen periode goed onderhouden  en doorstaan 
vrijwel foutloos het examen. 

DOCENT SPEURHONDENGELEIDER ROBERT 
IN DE HOOFDROL

Examens in Suriname

Hoe zoekt de hond?
Later deze dag is het tweede examenonderdeel, waarbij we VDM-G oefeningen doen (VerDovende Middelen Goederen 
gerelateerd). Opnieuw staan er vier combinaties gespannen voor mij, om bij twee verschillende logistieke bedrijven in 
Paramaribo drie verstopte drugspreparaten te zoeken. Om dit onderdeel te halen, moeten álle preparaten gevonden 
worden. Ik let op drie dingen: hoe zoekt de hond, hoe lokaliseert de hond en de combinatievorm van hond en 
geleider. Op wat kleine dingen na, zoals lichtjes bijten in het preparaat, halen alle geleiders en honden dit onderdeel. 
De combinaties hebben met deze hercertificering het certificaat ‘politiespeurhond verdovende middelen goederen 
gerelateerd’ opnieuw behaald en mogen als combinatie de komende twee jaar weer werken in de praktijk. In de avond 
bereid ik me voor op de volgende dag. Dan nemen mijn collega keurmeester en ik het examen VDM-P (personen-
gerelateerde oefeningen) af bij vier combinaties

Preparaten in zoekgebieden
De examencommissie is opnieuw vroeg aanwezig. We verstoppen preparaten in verschillende zoekgebieden. Een 
zoekgebied met twee preparaten op en in het vliegtuig, een zoekgebied met één preparaat op een bagagecar, één op 
een inkomende koffer van een passagier en als laatste een zoeking op passagiers die wachten op hun vertrek in de 
vertrekhal met een preparaat in een buiktasje en één in de handbagage. In de beoordeling benoemen we kleine punten, 
maar opnieuw slagen de combinaties. De gereserveerde tijd voor de herexamens hoeven we dus niet te gebruiken.

Bijzondere werkdagen
Op mijn laatste dag in Suriname is de officiële uitreiking van de certificaten op het hoofdbureau van politie in Paramaribo. 
Onder toeziend oog van andere nederlandse BID-teamleden van de Douane, KMar en de politie, de liaisonfunctionaris 
van politie en het hoofd van de drugsbestrijding in Suriname  werden de geleiders met hun honden gefeliciteerd. Een 
‘geslaagde’ afsluiting van een paar bijzondere werkdagen voor mij als keurmeester.

Wat je moet weten over de examinering van honden: 
Alle politiespeurhonden in Nederland worden geëxamineerd aan de hand van een reglement per discipline waarin ze 
in de praktijk (gaan) werken. Er zijn verschillende disciplines waarbinnen de hond opereert, zoals onder meer bloed-, 
zeden-, lijken- en geldhonden. Bij de DV&O kennen we de personen gerelateerde-discipline (VDM-P) en de GSM-
discipline. In Suriname kennen ze de twee categorieën personen (VDM-P) en goederen (VDM-G). Eénmaal in de twee 
jaar doe je examen. Niet slagen is niet werken met je hond in de praktijk. De geleider en de hond worden als duo 
gecertificeerd. Aan de combinatie hond-geleider hangt een certificaatnummer, dat voor bijvoorbeeld een proces-
verbaal gebruikt wordt. De examinering en certificering wordt voor Nederland geregeld bij het keuringsbureauo van 
de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie in Nunspeet. Robert werd gevraagd als keurmeester en volgde hiervoor 
een opleiding. Hij examineert nu ongeveer vijf jaar, gemiddeld één keer per maand. Een keuringscommissie bestaat 
uit twee keurmeesters en één rijksgecommitteerde. Één van de keurmeesters is volledig bekend met de discipline. De 
rijksgecommitteerde ziet toe of alles volgens de reglementen verloopt en heeft beslissingsbevoegdheid wanneer de 
keurmeesters niet op één lijn liggen. Het keuringsbureau vroeg Robert om naar Suriname te gaan.

‘Hond Sjuul wacht in het vliegtuig op zijn examen’ ‘De keuringscommissie, vlnr’

“Opnieuw slagen de combinaties, de gereserveerde tijd voor de herexamens 
hoeven we dus niet te gebruiken”



In mijn werk, als politieman, ben ik regelmatig in burgerkleding de straat op geweest. Ik weet ook dat, wanneer je in 
uniform de straat op gaat, dat meer uitstraling heeft en er gaat een grotere preventieve werking vanuit. Er zit soms een 
nadeel aan vast. Iedereen ziet je al van ver aankomen! En de meeste mensen laten het wel uit hun hoofd om iets uit te 
halen. Als je in burgerkleding de straat op gaat kun je je vaak onopvallend tussen de mensen bewegen en kun je vaak, 
degene die kwaad willen, op heterdaad betrappen. 

Op een dag had ik samen met een collega dienst in burger. Wat we vaak even deden was het reizen met de metro. 
Ik deed het in ieder geval vaker. Ik noemde het tegenover de collega’s ook wel “hoppen’’. Ik stapte in een wagon 
van een metro en elk station dat ik passeerde stapte ik over naar een volgende wagon. Dit gaf mij de mogelijkheid 
te zien wie of wat erop het perron liep en wie er in de metro zaten. Onder sommige collega’s werd “hoppen” een 
begrip. Regelmatig zaten er verslaafden in de metro die zich misdroegen of drugs zaten te gebruiken. Maar niet alleen 
verslaafden misdragen zich. Zo heb je ook jongeren die heerlijk met hun voeten op de banken zitten of oudere mensen 
die niet even kunnen wachten met het opsteken van een sigaretje voordat ze de metro uit zijn. 

Op deze dag was ik dus samen met een collega aan het “hoppen’’. Mijn oog viel op een gegeven moment op een meisje 
dat een beetje zat weggedoken in een hoekje en schuchter om zich heen keek. Ik kreeg bij het zien van het meisje een 
vreemd gevoel en ik stapte op het meisje af en vroeg of alles goed met haar ging. Ik zag dat het meisje een beetje 
vreemd naar mij keek en zachtjes tegen mij zei: “Hoezo?” Ik bedacht mij opeens dat ik mijn uniform niet aanhad. Ik 
legde het meisje uit dat ik van de politie was en ik legitimeerde mij. Het meisje bleef me schuchter aankijken. Mijn 
gevoel vertelde mij nog steeds dat er iets niet helemaal klopte. Ik ging even naast het meisje zitten en vroeg hoe ze 
heette en hoe oud ze was. Ze vertelde me haar naam en dat ze 14 jaar oud was. 

Ik vroeg wat ze deed in de metro en waar ze op weg naar toe was. Ze zei tegen mij: “Ik zit in de metro, omdat het niet 
meer hoeft van mij.” Ik keek haar vragend aan en ze ging verder. Ze zat in de metro omdat ze zelfmoord wilde plegen. Ze 
zocht alleen nog een goed metrostation. Ik was verbaasd. Ze zei tegen mij: ‘’Als ik straks een goede plek heb gevonden 
stap ik van het perron en zo voor een metro. En dan is al mijn pijn over.” Ik vroeg haar wat ze daar mee bedoelde. En ze 
gaf als antwoord dat ze niet meer wilde leven. Ik keek het meisje aan en dacht:” Hoe kan het zijn dat zo’n jong meisje 
zo denkt. Wat is er in het leven van dat meisje mis gegaan?” Ik vroeg aan het meisje waar zij woonde. Ze vertelde dat 
ze al enige tijd in een psychiatrisch centrum zat op een gesloten afdeling. Direct stelde ik de vraag: “Hoe kom jij buiten 
dan?” Het antwoord kon ik wel raden. Het meisje zei: “De deur was niet afgesloten en ik ben gewoon naar buiten 
gewandeld.” “En nu, wil ik gewoon dood.” 

Ik vroeg of het meisje even met ons meeging naar het bureau, zodat we daar haar ouders konden waarschuwen. Het 
kostte mij enige moeite het meisje te overtuigen, maar het lukte toch. We brachten het meisje naar het bureau. En 
ik had daar nog even een gesprek met haar. Hier vertelde ze dat het misschien deze keer niet was gelukt, maar dat 
het haar de volgende keer zeker zou lukken. Ze had genoeg van haar leven. Het leven deed haar pijn en daar wilde 
ze vanaf. We belden haar moeder en die bleek ook al op zoek te zijn naar haar dochter. Ze maakte zich erg ongerust. 
Het was namelijk niet de eerste keer dat haar dochter een eind aan haar leven wilde maken. We hebben het meisje 
meegegeven aan de moeder. Die zou zorgen dat het meisje weer terug zou komen in het psychiatrisch ziekenhuis. 
Ik heb eigenlijk nooit gevraagd wat nu de oorzaak van de psychische aandoening van het meisje was. Ik weet dat 
dat misschien ook mijn zaak niet is, maar soms zou je wel eens willen weten hoe het kan dat je zo jong meisje met 
de gedachten van zelfmoord rondloopt. Kunnen wij, in het algemeen, daar iets aan doen af is het nu eenmaal zo? 
Sommige dingen kunnen wij ook niet veranderen. Ik hoop één ding dat het psychiatrische ziekenhuis de volgende keer 
de deuren van de gesloten afdeling goed afsluit.
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HET MEISJE IN DE METRO
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Het is soms ‘best wel afzien’ en deelnemers gaan door weer en wind. Toch doen veel collega’s uit de veiligheidssector 
al alle tien jaar mee met de Tour de Blauw, vertelt gepensioneerd rechercheur Jos Hermans trots. Hij is een van de 
initiatiefnemers van de jaarlijkse sponsorfietstocht, dit jaar op 27, 28 en 29 september. ‘Overdag is het flink doorploegen, 
maar ’s avonds komen de mooie, indrukwekkende verhalen’, aldus Hermans. ‘We zijn met collega’s uit heel Nederland, 
maar we vinden elkaar in onze gedeelde ervaringen. Er doen mensen mee van de politie, justitie, militairen, onderwijs 
en verzorging. We hebben het over het werk, burn-out, PTSS en kunnen elkaar als geen ander troosten als het nodig is.’

Historische route
Dit jaar staat de tour in het teken van 75 jaar bevrijding van Zuid-Nederland. ‘Tijdens de route komen de fietsers 
door Limburg, Brabant en België over de routes van onze bevrijders. We gaan onder meer een krans leggen op het 
Amerikaanse oorlogskerkhof in Margraten. Ons doel is dit jaar om 10.000 euro op te halen voor een kraamkliniek in 
Krosno, Polen. Er fietsen ook Poolse collega’s mee als gastrijders.’ Korpschef Erik Akerboom, zelf fanatiek wielrenner, 
draagt het evenement een warm hart toe en zou ook graag meerijden. Hermans: ‘Hij was afgelopen jaar al voornemens 
om op de fiets te stappen met ons. Op het laatste moment moest hij afzeggen door iets in de actualiteit. Ja, dat hoort 
nu eenmaal bij de functie.’

Meefietsen?
Wil je meefietsen met Tour de Blauw?  Inschrijven kan tot en met 15 september 2019. Let op! Wacht niet te lang want 
de maximale deelname is gesteld op honderd deelnemers per dag.

1892. Foto’s maken is net (1826 door Joseph Nicéphore Niépce) uitgevonden. Met grote toestellen en explosies worden 
negatievelingen op de gevoelige glasplaat vastgelegd, gerookt op de bakplaat is een betere woordspeling. Deze foto/
glasplaat is geschoten in Parijs in 1892. Gustave Caillebotte is de fotograaf. Veel plaats in een pittoreske omgeving 
maken dat eenvoudige dagdagelijkse dingen uitvergroot kunnen worden tot in de eeuwigheid, in elk geval tot juni 
2019. Een foto occupatie waar op dat moment nog niemand ooit over heeft nagedacht. Het nageslacht bewaren 
door onvergetelijke onvergankelijke beelden. Een foto zegt dan ook vaak meer dan een dikke roman aan woorden en 
gevoelens. 

Op deze foto worden met een exact aangelegde camera met een exacte sluitertijd geschoten, een langslopend stel, 
een hond en een man. Ze lopen naast elkaar en beloeren elkaar. Wellicht zit er een gezagsverhouding aan vast, die 
ik nog niet detecteren kan. Zij tweeën verdragen elkaar, tolereren elkaar en zorgen kennelijk voor elkaars klassieke 
levensbehoeften. In de tegenwoordige voedselketen zou gesteld kunnen worden dat de hond ondergeschikt is aan de 
mens. Zo denkt immers de mens, want hij of zij voedt de hond. Gaat met hem of haar uit wandelen, en zorgt voor een 
warme plek. En daar gaat het mis. Honden (katten ook) hebben het onuitputtelijke vermogen om menselijke zieligheid 
en vooral liefelijke aandacht hun richting uit te dirigeren om te krijgen wat nodig geacht wordt te zijn.

Ogen dwingen, vooral van honden. Kennelijk heeft deze diergroep een spier in hun ogen die melancholie bij de mensen 
stil dwingend afroept. Zielig kijken en vragen om aandacht zijn hedendaagse tranentrekkers met totale overtrokken 
dierliefde tot gevolg hebbend…. Enfin, de hond op de foto kijkt en probeert de naast hem lopende tweevoeter in 
te palmen en voor zich te winnen. Hij lijkt onderdanig maar, is dat ook zo? De hond zal zich in zijn hondenbestaan 
steeds opnieuw moeten bewijzen door de veiligheid te waarborgen en de menselijke tweevoeter te waarschuwen voor 
eventueel gevaar en door verbale houding en agressiviteit ervoor te zorgdragen dat de mens zich in zijn eigen intimiteit 
veilig voelt. Zijn geld in zijn geitenwollen sok goed bewaken tegen menselijke hebzucht. In ruil voor onderdak en pover 
eten is deze hond tot veel werk/liefde in staat 365/24/7. Edoch terugkijkende op de foto meen ik te zien dat de balans 
oprecht en gemeenschappelijk is naar beide zijden van dit faunistische samenspel. De hond is kien en bewaakt slim, de 
tweevoeterige mens is tevreden met zijn inzet en vertrouwen. Ik meen te zien dat beiden elkaar volledig vertrouwen 
en intens controleren door elkaar los te laten, zonder riem of ketting.

CONTROLE 
DOOR LOSLATEN

‘Hoe? Gewoon door naast elkaar lopen en te genieten van elkaar, het onderlinge vertrouwen en 
de omgeving, om daarmee hun gezamenlijke energie een uitweg toe te staan door te bewegen, te 

genieten van elkaar en dit aan anderen door te geven... Hoe? Gewoon door normaal te doen.’
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WIE WIJ ZIJN
De Stichting Geen Drugs Wel Leven is een liefdadigheidsorganisatie zonder winstoogmerk die de jeugd empowert en 
volwassenen feitelijke informatie geeft over drugs, zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen om drugsvrij 
te blijven. Het Feiten over Drugs Onderwijspakket bevat praktische informatie om jongeren te informeren over misbruik 
van verdovende middelen. Bestel of download De Feiten over Drugs materialen voor jezelf of om te gebruiken bij 
drugsvoorlichting. Krijg nu de jouwe.

WAT JE EROVER MOET WETEN
Er wordt wereldwijd veel over drugs gesproken - op straat, op school, op het Internet en op TV. Soms is het waar, soms 
is het niet waar. Veel van wat je over drugs hoort komt eigenlijk van diegene die het verkopen. Voormalige drugsdealers 
hebben toegegeven dat ze alles zeggen om ervoor te zorgen dat anderen drugs kopen. Laat je niet in de maling nemen. 
Je hebt feiten nodig om te voorkomen dat je verslaafd raakt aan drugs en om er voor te zorgen dat je vrienden er vanaf 
blijven. Vroeg of laat - als ‘t al niet gebeurd is - zal iemand aan jou of aan iemand in je omgeving drugs aanbieden. 
Het besluit of je ze al dan niet gaat gebruiken, kan je leven drastisch beïnvloeden. Elke verslaafde zal je vertellen dat 
ze nooit verwachtten dat een drug de controle over hun leven zou nemen, of dat ze alleen maar met hasj begonnen 
en ze het alleen maar voor de lol met hun vrienden deden. Ze dachten dat ze ermee om konden gaan en toen ze 
erachter kwamen dat dit niet zo was, was het al te laat. Je hebt het recht de FEITEN over drugs te leren kennen en geen 
meningen, hypes of afschrikwekkende verhalen. Hoe onderscheid je dus de waarheid van de leugen? Om die reden 
hebben we deze website opgezet - voor jou.

KRIJG DE FEITEN
Als docent wil je jongeren helpen om van de drugs af te blijven en je weet dat je er met ze over zult moeten praten 
voordat de dealers dat doen. Terwijl de tijd en middelen voor een effectieve drugsvoorlichting je soms ontbreken 
en het materiaal vaak achterhaald is, om nog maar niet te spreken van het feit dat het de kinderen eigenlijk niet 
aanspreekt, kunnen wij helpen.

MIDDELEN VOOR ONDERWIJZERS
HET VOLLEDIGE ONLINE LEERPLAN
DRUG EDUCATION APP

Het leerplan van De Feiten over Drugs is het ideale hulpmiddel voor leraren, instructeurs en specialisten op het gebied 
van drugspreventie. Het meest effectieve wapen in de strijd tegen drugs is voorlichting. Bereik jongeren met de feiten 
over drugs. Het Feiten over Drugs Onderwijspakket bevat praktische informatie om jongeren te informeren over 
misbruik van verdovende middelen.

Kijk voor meer informatie en het bestellen van gratis lespakketten en boekjes over verschillende soorten drugs op: 
https://nl.drugfreeworld.org 

Link naar het boekje over XTC: https://files.ondemandhosting.info/data/www.drugfreeworld.org/files/truth-
about-ecstasy-booklet-nl_nl.pdf?_=e579ad9& 

Beste mensen, 
Wat is de jubileumeditie van het KinderBeestFeest een schitterend spektakel geworden! Mede door het prachtige 
weer hebben we ruim 4500 gasten een onvergetelijke avond weten te bezorgen in de mooie dierentuin ARTIS. 
Er is het afgelopen jaar weer verschrikkelijk hard gewerkt door een enorme hoeveelheid vrijwilligers aan het 20e 
KinderBeestFeest. Jullie maken het KinderBeestFeest mogelijk, iets waar wij elk jaar weer dankbaar voor zijn. Maar naast 
alle vrijwilligers die betrokken waren bij de voorbereidingen, waren er ook dit jaar weer vele honderden vrijwilligers 
die hun inzet toonden bij o.a. het vervoer en bij alle activiteiten in het park. Vanwege deze speciale jubileumeditie 
hebben we voor de opening de twee grondleggers van het KinderBeestFeest, Iris en Ko in het zonnetje gezet. Zij zijn 
twintig jaar geleden begonnen met een klein feest in ARTIS voor zieke kinderen. Dit initiatief is twintig jaar later, mede 
dankzij jullie inzet, uitgegroeid tot het prachtige feest dat wij gisteren weer met elkaar neergezet hebben. En dan was 
er natuurlijk nog een ander bijzonder moment: na de officiële opening door ons VIP-kind, samen met burgemeester 
Halsema en de directeur van ARTIS, kreeg onze Cluster Coördinator Fanny Schutte, door de burgemeester, namens 
Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt voor haar verdiensten 
ten behoeve van het KinderBeestFeest gedurende twintig jaar. Meer dan verdiend en wij zijn allemaal enorm trots op 
Fanny! Maar uiteindelijk ging het natuurlijk om onze gasten. Zoveel blije gezichten, bij de kids maar zeker ook bij de 
ouders. De reacties in de (social) media zijn zo indrukwekkend en vaak ontroerend. Echt heel bijzonder! Dit is waar we 
het met z’n allen voor hebben gedaan, zoveel blije en gelukkige gezinnen! Ook dank en waardering voor onze gastheer 
Artis die ook dit jaar weer het park beschikbaar heeft gesteld met alle bijzondere dieren om ons KinderBeestFeest 
mogelijk te maken. Ook Artis heeft met veel medewerkers actief bijgedragen aan dit feest. En niet in de laatste plaats 
dank aan de vele sponsoren die met mensen, middelen of een financiële bijdrage ons in staat gesteld hebben dit 20e 
KinderBeestFeest weer te realiseren.

MAAR: vooral woorden van dank, respect en vooral waardering zijn op z’n plaats voor alle vrijwilligers, coördinatoren, 
cluster coördinatoren en mijn medebestuursleden!! Zonder jullie tomeloze inzet, enthousiasme en deskundigheid was 
dit 20e jubileum KinderBeestFeest nooit zo’n mooi feest geworden zoals wij nu met elkaar beleefd hebben!  Voor nu 
geldt voor iedereen lekker uitrusten en bijkomen, dan evalueren en dan gaan we ons na de zomervakantie hopelijk 
weer opmaken voor het 21e KinderBeestFeest. Dit zal gaan plaatsvinden op vrijdag 5 juni 2020. Ik ben er dan weer bij. 
JIJ hopelijk ook?!?!

Frank  Berg
Voorzitter
Stichting KinderBeestFeest

20STE JUBILEUM 
KinderBeestFeest
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De president van Amerika is vermoord door 
een sluipschutter. Terwijl het hele land in 
shock is en honderdduizenden in Washington 
de begrafenis bijwonen, krijgt Alex Cross de 
opdracht om samen met de FBI het onderzoek 
te starten. Alex en zijn vrouw Bree Stone, 
hoofd van de politie, staan onder grote druk 
om antwoorden te vinden, maar al snel blijkt 
een angstig voorgevoel van Alex uit te komen. 
Dit was niet alleen een aanval op de president, 
maar ook een doelbewuste aanslag op het 
functioneren van het hele land. Alex Cross zal 
alles op alles moeten zetten om zes getrainde 
huurmoordenaars tegen te gaan in de chaos en 
paniek van Washington DC.

Sebastian Bergman is teruggekeerd naar zijn 
oude leven en heeft nog slechts sporadisch 
contact met Ursula van de nationale recherche. 
Van zijn dochter Vanja heeft hij al vier maanden 
niets meer gehoord. Ze woont en werkt 
inmiddels in Uppsala, bij de plaatselijke politie. 
Dan wordt Uppsala opgeschrikt door een 
serieverkrachter die zijn slachtoffers verdooft 
vóór zijn daad. Een van hen komt daarbij te 
overlijden en een ander slachtoffer pleegt 
zelfmoord wanneer de aanval zich herhaalt. 
De politie roept de hulp in van de nationale 
recherche en ook Bergman sluit zich opnieuw 
bij het team aan. De dreiging van nieuwe 
verkrachtingen wordt steeds hoger. Vanja 
besluit zich als lokaas in te zetten en zet 
daarmee haar leven op het spel. Maar de dader 
heeft nog een ander doel...

James Patterson
Doelwit Alex Cross

Hjorth Rosenfeldt
Het oordeel
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Een vermiste jonge vrouw heeft aanwijzingen 
achtergelaten om haar te vinden.

Maar voor wie? 
Sinds haar ontvoering een paar jaar geleden 
is Flora Dane’s leven voorgoed veranderd. Nu 
helpt ze op haar forum andere ‘overlevers’ 
en geeft ze adviezen over hoe je nooit meer 
slachtoffer hoeft te worden. Als een van 
de bezoekers van haar forum als enige een 
gezinsmoord overleeft en daarna spoorloos 
verdwijnt, probeert Flora haar op te sporen. 
Heeft het meisje weten te ontsnappen? Of 
is ze de moordenaar? D.D. Warren wordt 
opgeroepen bij het onderzoek en vindt 
daarbij Flora op haar pad. Beiden zijn op 
zoek naar een ander soort gerechtigheid, en 
ze zullen hun krachten moeten bundelen om 
de aanwijzingen te ontrafelen waarmee de 
vermiste jonge vrouw lijkt te vragen: Zoek 
naar mij.

Lisa Gardner
Zoek naar mij

Orphea is een rustige badplaats in de Hamptons, 
een paar uur rijden van New York. Een stadje 
waar niet veel gebeurt, tot het op de avond 
van 30 juli 1994 wordt opgeschud door een 
afschuwelijk incident: de burgemeester van 
de stad en zijn familie worden thuis vermoord, 
evenals een toevallige voorbijganger die 
getuige was van de tragedie. Het onderzoek 
wordt geleid door twee jonge politieagenten, 
Jesse Rosenberg en Derek Scott. Ambitieus 
en vasthoudend weten zij de moordenaar 
te pakken, het bewijs is zeer overtuigend. Ze 
verdienen lof voor hun prestatie en ontvangen 
zelfs een onderscheiding. Twintig jaar later, in 
de vroege zomer van 2014, vertelt een journalist 
met de naam Stephanie Mailer aan Jesse dat 
hij destijds een belangrijke fout heeft gemaakt. 
Voor hij haar uitvoeriger kan spreken, verdwijnt 
ze onder mysterieuze omstandigheden. Wat is 
er met Stephanie Mailer gebeurd? Wat heeft 
ze ontdekt? En vooral: wat gebeurde er echt op 
de avond van 30 juli 1994 in Orphea?

Joël Dicker
De verdwijning van Stephanie Mailer
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Harry Hole is terug naar waar het ooit begon. Hij 
is weer aan de drank, Rakel heeft hem verlaten, 
voorgoed dit keer, en hij woont opnieuw op 
zijn oude adres aan de Sofia Gatan. De politie 
in Oslo biedt hem een baan aan, maar hij mag 
alleen nog cold cases onderzoeken. Als na 
meer dan tien jaar gevangenis Svein Finne, 
de serieverkrachter en -moordenaar, weer op 
vrije voeten komt, is Hole ervan overtuigd dat 
hij opnieuw zal toeslaan.

Het is slechts de opmaat van een veel grotere 
ramp. Want wanneer hij op een dag in zijn 
appartement ontwaakt na een nacht vol 
alcohol, ontdekt Harry dat hij besmeurd is met 
bloed. Het is het begin van een nachtmerrie 
die erger wordt dan hij ooit kon dromen. De 
briljante, onnavolgbare politieagent Harry Hole 
is terug en in de greep van de moordenaar die 
hem al zijn hele loopbaan achtervolgt.

Jo Nesbø
Het mes

In Reykjavik wordt een tijdcapsule gevonden 
met daarin brieven van dertienjarige 
schoolkinderen die voorspellen hoe hun 
leven er in 2016 uit zal zien. Tussen de 
brieven bevindt zich ook een lijst met initialen 
van mensen die vermoord zullen worden. 
Hoewel de brief niet serieus wordt genomen, 
roept politieman Huldar de hulp in van 
kinderpsychologe Freyja bij de ondervraging 
van het kind dat deze boodschap schreef. De 
gevonden brief wordt echter urgent wanneer 
verschillende lichaamsdelen opduiken in de 
stad, gevolgd door de moord op een man 
wiens initialen op de lijst voorkomen. Huldar 
en Freyja zullen de schrijver en de moordenaar 
moeten vinden, voordat die alle slachtoffers 
op de lijst heeft vermoord.

Yrsa Sigurdardóttir
Vortex
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