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De zomer loopt al weer zo’n beetje ten einde. De dagen worden korter en de temperatuur 
gaat langzaam terug. Met een beetje weemoed blik ik terug. Afscheid nemen van de 
zomer vind ik niet zo erg, de herfst met haar prachtige kleuren is eigenlijk mijn favoriete 
seizoen. Nee, de weemoed komt meer aangewaaid vanuit de sportieve hoek. Ik ben een 
enorm sportfan en heb genoten van al die prachtige, dynamische en indrukwekkende 
wedstrijden en evenementen die we mochten meemaken. De Giro en de Tour de France, 
de WK atletiek, de Vierdaagse, Max Verstappen, Dafne Schippers noem maar op.

Met uiteraard als ultieme topper onze Oranje leeuwinnen. Wat een g-i-g-a-n-t-i-s-c-h 
succes. Tijdens het vorige EK van 2013 in Zweden speelde ons land geen rol van betekenis 
en moet je nu zien. Het binnenhalen van het Europees kampioenschap is natuurlijk het 
hoogtepunt van dit elftal, maar wat de fans ook aanspreekt is hun teamgeest, de spirit. 
De eenvoud van die meiden, ze zijn zo gewoon (gebleven). Niet bekakt, of over het paard 
getild. Met z’n allen uit volle borst het Wilhelmus zingen. Wanneer hebben we dat bij 
de mannen voor het laatst gezien? Een van de leeuwinnen vertelde dat ze gewoon op 
de fiets weleens naar de winkel van de Action gaat. Geweldig toch? En dan de moeder 
van een van de meiden die met een klein campingbusje en een groot spandoek op de 
camping via de televisie haar dochter toejuicht! Deze meiden is het succes niet naar het 
hoofd gegroeid. Ze namen tijdens het EK alle tijd voor een selfie, een handtekening of 
een aai over de bol voor een supporter. Ze zijn zo ideaal Nederlands, gewone sporters 
met uitzonderlijke talenten die ze goed wisten te benutten. 

Dat brengt me bij een andere sportvrouw. In deze editie van het Allround Politie 
Nieuws leest u over politiecollega Miranda Baas, druk in voorbereiding voor de tweede 
Nederlandse vrouwenexpeditie die volgend jaar plaatsvindt in Zuid-Amerika. Naast een 
drukke baan als specialist Vermiste Personen binnen haar eenheid, besteedt ze veel vrije 
tijd aan het op peil houden - nee - aan de ontwikkeling van haar conditie om straks 
boven vijfduizend meter vol aan de bak te gaan. En politieman Richard Vrins vertelt over 
zijn werk in een Regionaal Diensten Centrum en hoe het is om kartrekker te zijn binnen 
Roze in Blauw. Of het netwerk succesvol is? ‘Pas als we Roze in Blauw kunnen opheffen, 
maar dat zal ik niet meer meemaken.’

Gerda Preusting
eindredactie
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JOZEF STALIN EN DE AMSTERDAMSE TRAM
Jozef Stalin was niet bepaald een man die de persoonskenmerken in zich had die sterk overeen-
kwamen met die van het type Joris Goedbloed. De Russische dictator groeide op als zoon van een 
schoenmakersknecht, volgde aanvankelijk een -mislukte- opleiding tot priester en sloot zich daarna 
aan bij de bolsjewistische vleugel van de Russische Sociaal Democratische Arbeiderspartij (RSDAP) 
die onder aanvoering van ene Vladimir Lenin stond. Stalin raakte al snel op goede voet met Lenin. 
Dat was te danken aan het feit dat hij zich rap opwerkte tot een onbetwiste bendeleider die met 
allerlei overvallen, kidnappings en diefstallen veel geld binnenbracht waarmee Lenin vervolgens 
zijn revolutionaire ideeën kon realiseren. Na Lenins dood maakte Stalin meteen rücksichtslos korte 
metten met iedereen die hem binnen de RSDAP niet welgevallig was. Hij liet ze allemaal uit de 
weg ruimen en het duurde daarna niet lang tot hij de machtigste man van de Sovjet-Unie was. Hij 
ontpopte zich als een wrede, paranoïde leider. Iedereen die hem naar de kroon zou kunnen steken 
werd geëlimineerd. Gedurende zijn bewind liet hij miljoenen mensen ombrengen. De schattingen 
hierover lopen uiteen van vijf- tot tien miljoen doden…

Deze introductie van Stalin was nodig, om hetgeen ik onlangs over hem in de krant las in een 
perspectief te zetten. In Rusland, op het Rode Plein in Moskou, lopen meerdere Russen rond die 
zich niet alleen zoals Jozef Stalin uitdossen, maar hem ook imiteren. Ze lopen er dus rond met de 
kenmerkende snor en een hele rits op de borst gespelde medailles. Weet je wat ze er doen? Niets 
anders dan zich tegen een vorstelijke beloning laten fotograferen! Door wie ze gefotografeerd worden? 
Door Russische toeristen! Russen, die een (nep)massamoordenaar van eigen bodem betalen om 
met hem op de foto te gaan. Hoe is zoiets mogelijk, vraag je je af? 

Het antwoord diende zich aan toen ik later in Amsterdam met de tram naar het Museumplein ging. 
De tram was redelijk vol toen ik instapte. Ik reis niet zo vaak met het openbaar vervoer en ben ik nog  
steeds gewend dat kinderen voor ouderen opstaan. Wat ik echter zag, was dat ouders hun kinderen 
gewoon lieten zitten terwijl er geen zitplaatsen meer waren en écht oude mensen om hen heen 
moesten staan. Uit het gedrag van de ouders bleek niets waaruit ze maar de geringste overweging 
maakten om hun kinderen op te laten staan om plaats te laten maken voor oudere of moeilijk ter 
been zijnde mensen. In dat beeld lag het antwoord van de nep-Stalins besloten die zich lieten betalen 
om een foto van hen te mogen maken. We vertellen de jongere generatie niet meer wat hoort en 
niet hoort, wat fatsoen en onfatsoen is, wanneer je kan tutoyeren of hoort te vousvoyeren. Een 
kwestie van opvoeden dus. Met dat opvoeden haal je tegenwoordig geen populariteitsprijs meer 
binnen, maar wordt het wél gedaan, dan zal niemand nog met een nep-Stalin op de foto willen. 
Trouwens ook niet met nep-Hitler of een echte Willem Holleeder. De Duitse filosoof Wilhelm Hegel 
die de wereld ooit liet weten dat de geschiedenis ons leert dat we nooit iets uit de geschiedenis 
geleerd hebben, ziet het wat mij betreft helemaal fout. Ik houd het gewoon op: jong geleerd is oud 
gedaan!

Willem



‘NETWERK
HEEFT OPERATIONELE 

MEERWAARDE’
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Tekst: Gerda Preusting

Richard Vrins is expertlid van het netwerk Divers Vakmanschap en voorzitter van Roze in Blauw Zeeland West- 
Brabant. Het netwerk Roze in Blauw bestaat uit politiemensen gespecialiseerd in LHBT-zaken. Dat Roze in Blauw 
voldoet aan een behoefte blijkt wel uit de cijfers: Een jaar na de oprichting van Roze in Blauw Zeeland West Brabant 
in 2014 telde de eenheid 300% meer aangiftes en meldingen met een LHBT gerelateerd of discriminatoir karakter. 
Toeval? Feit is dat door de naamsbekendheid, zowel intern als extern, de drempel voor slachtoffers lager is om mel-
ding of aangifte te doen en de registratie van incidenten beter verloopt. Vrins heeft een ultiem doel. ‘Het mooiste 
zou zijn als we onszelf zouden kunnen opheffen. Dat het bestaan van Roze in Blauw bij iedere burger in Nederland 
bekend is en dus overbodig wordt.’

‘hartstikke trots op 
Roze in Blauw’

RICHARD VRINS:

Het is de dag na de Roze Maandag van de Tilburgse kermis, 
tien dagen lang het grootste evenement van de Benelux. 
Politieman Richard Vrins blikt met een lichte glundering 
in zijn ogen terug op de dag van gisteren. ‘We waren ook 
op de kermis, met Roze in Blauw, maar niet om keycords 
of flyers uit te delen. Natuurlijk, dat hoort erbij, maar 
vooral om het gesprek aan te gaan met de bezoekers. 
Weet u wie wij zijn, kent u Roze in Blauw, weet u dat u 
ons kunt volgen op Facebook?’ Verbinding maken, dat was 
ons doel en daar zijn we goed in geslaagd. Daarom doen 
we ook jaarlijks mee aan de Pride in Amsterdam en laten 
we ons zien op onder andere de Roze woensdag van de 
Nijmeegse Vierdaagse.’

GRAN CANARIA
Richard Vrins (44) werkt sinds 2008 fulltime bij de politie 
als medewerker bij het Regionaal Service Centrum in 
Breda. In de jaren daaraan voorafgaand reisde hij voor 
drie maanden naar Gran Canaria, maar die drie maanden 
werden zeven jaar. ‘Ik werkte er in de horeca en een collega 
uit Nederland maakte me destijds attent op een baan 
bij de politie. Met mijn communicatieve vaardigheden 
en ervaring in de omgang met mensen heb ik het erop 
gewaagd. In Spanje heb ik mijn sollicitatiebrief geschreven 
en enkele maanden later zat ik op mijn huidige werkplek 
die toen nog Intake en Service heette.’

MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP
In 2011 zocht de toenmalige regio Midden en West-
Brabant taakaccenthouders voor het Netwerk multi-
cultureel vakmanschap, tegenwoordig Netwerk Divers 
Vakmanschap. ‘De vraag was gericht aan collega’s die 

een sterke affiniteit hadden met subculturen zoals 
motorgroeperingen, seksuele geaardheid, Romacultuur. 
Ik werd een van hen, uiteindelijk bestond het netwerk 
uit zes medewerkers.’ Vrins behaalde een vakgericht 
HBO-certificaat en ging aan de slag. Al werkende aan de 
weg bleek multicultureel vakmanschap een braakliggend 
terrein, vertelt hij. ‘Er was weinig geregeld op dat gebied. 
We zijn begonnen met zaken doorlezen, overleg plegen 
met wijkagenten en teamchefs en met z’n zessen de 
Eenheid in. Digitaal bestond er geen duidelijke meldcode. 
Geweld, gerelateerd aan multiculturele incidenten, 
bestond zogenaamd niet. Alles werd weggeschreven 
onder de gebruikelijke codes van mishandeling, vernieling, 
enzovoorts.’

Baanbrekend werk dus voor Richard en zijn collega’s. 
Het Brabantse netwerk zocht provinciaal aansluiting bij 
het Openbaar Ministerie en Antidiscriminatiebureaus 
en vooral verbinding met de eigen collega’s. ‘Midden en 
West-Brabant was een grote regio en we zijn actief de 
boer op gegaan. Met presentaties en een zelf ontwikkelde 
dvd hebben we alle teams bezocht.’ 

Maar rolpatronen doorbreken kost vaak zielenpijn, roept 
weerstand op. Al gauw ervaarde Richard dat niet elke 
collega een even tolerant wereldbeeld had. ‘Op sommige 
bureaus stonden collega’s weinig open voor ons verhaal. 
We hebben een stukje bewustwording meegegeven en 
handvatten aangereikt hoe om te gaan met de grote 
verschillen in culturen die er bestaan, wat het dan ook 
moge zijn. En vooral de nadruk gelegd op eergerelateerd 
geweld en diversiteitszaken.’
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PARAPLU VAN DIVERSITEIT
Dat Roze in Blauw (RIB) al lang niet alleen maar een 
Amsterdamse aangelegenheid was, wist Richard. ‘Elders 
in het land bestond het netwerk al. Ik heb de voordelen 
bekeken: wat levert het op voor onze regio? Het bleek dat 
RIB drempelverlagend was en derhalve ons een hogere 
aangifte en melding bereidheid bracht.’ Het logische vervolg 
op het netwerk Divers Vakmanschap was dus de oprichting 
van RIB in het zuiden. Hoe verliep dat? 

‘De meldingen en aangiftes die binnen kwamen betroffen 
diversiteit in de breedste zin van het woord. Religie, 
handicaps, leeftijd, seksuele geaardheid. Maar er kwamen 
steeds vaker LHBT-incidenten voor. De noodzaak leek 
bewezen. En eerlijk gezegd, eigenlijk leefde het RIB-idee 
al langer, we zagen dat het netwerk in Amsterdam zeer 
succesvol draaide en ook elders in het land waren de 
collega’s enthousiast. Daarom waren we er al een tijd 
mee bezig, voordat de Nationale Politie feitelijk startte. 
We hadden het – zeg maar - aan de voorkant al voor 
elkaar. De Eenheidsleiding steunde ons volledig en zag de 
absolute meerwaarde ervan in.’

De Brabantse politieman is blij met de korpsleiding van 
de Nationale Politie van nu. ‘Erik Akerboom snapt waar 
wij het over hebben. Hij ziet nut en noodzaak ervan in, de 
korpschef heeft een landelijk overleg van ons bijgewoond 
en wil regelmatiger bij ons aan tafel zitten om persoonlijk 
betrokken te blijven. Dat getuigt van daadkracht. Hij gaat 
met ons het gesprek aan en wat hij niet begrijpt, vraagt 
hij.’

BLOTE MENSEN
Er bestaat nogal wat weerstand tegen een deelname 
van de politie aan de Gaypride in Amsterdam. Vind je 
het belangrijk om daar zichtbaar aanwezig te zijn? ‘Wij 
staan daar in uniform op gepaste afstand, omdat we het 
belangrijk vinden de mensen te laten zien dat wij er als 
Roze in Blauw voor hen zijn. De televisiebeelden laten 
vooral de blote mensen zien die dansend en drinkend - 
nagenoeg ongekleed - zich laten zien. Wij zijn de politie en 
we zetten ons zo professioneel mogelijk op de kaart. Dat 
betekent, niet eten en drinken op de boot en ook geen 
zonnebril op. Wij willen laten zien aan de doelgroep dat 
wij als Nationale Politie de LHBT gemeenschap begrijpen 
en dat wij er zijn voor deze kwetsbare groep. Verbinding 
maken, daar gaat het ons om. Maar onze politietaak staat 
voorop, de contacten met de burger moeten absoluut 
operationele meerwaarde hebben, want we willen wel dat 
die burger naar ons toe komt.’

En dat Roze in Blauw in Zeeland West-Brabant - in 2014 
gestart - aan het beoogde doel voldoet blijkt wel uit het 
feit dat slechts een jaar later al 300% (!) meer aangiften en 
meldingen zijn binnengekomen met een LHBT gerelateerd 
of discriminatoir karakter.                             

PROUD TO BE YOUR FRIEND
Sinds het bestaan van de Nationale Politie heeft elke 
eenheid haar eigen netwerk Roze in Blauw. Welke toege-
voegde waarde heeft het voor de burgers? ‘Het netwerk 
is ooit ontstaan door een roep uit de LHBT-gemeenschap,’ 
legt Richard uit. ‘Toen eind jaren negentig de Gay Games 
in Amsterdam werden gehouden, was de verwachting 
dat veel deelnemers en bezoekers van over de grens met 
een schuin oog naar de politie zouden kijken. Immers, in 
veel landen zien de mensen de politie als hun vijand en is 
mogen zijn wie je bent niet vanzelfsprekend. De politie in 
Amsterdam voerde toen de leuze: Proud to be your friend. 
Dat bleek een eyeopener voor veel sporters en bezoekers. 
Uit dat idee is RIB ontstaan en als een olievlek inmiddels 
uitgerold over de hele Nationale Politie. We zijn er voor 
de burger, maar ook voor onze collega’s. Roze in Blauw 
ondersteunt en adviseert bij meldingen, dilemma’s en 
opsporing. Een project om anno 2017 hartstikke trots op 
te zijn.’

De omgang met je medemens, hoe anders denkend ook, 
zou net zo normaal moeten zijn als dagelijks je tanden 
poetsen of de huisdeur in het slot draaien als je naar je 
werk gaat. Maar we zijn in Nederland nou eenmaal steeds 
minder bereid tot verdraagzaamheid. Op dit hiaat in de 
samenleving vormt Roze in Blauw een gat in de markt. 
Burgers erop wijzen dat je – ook al kun je je niet vinden 
in de levensstijl van een andersdenkende - toch ruimte 
laat en respect opbrengt voor die ander. Tolerant zijn 
en blijven is een van de fundamenten van de moderne 
democratie: ook al deel je andermans standpunten niet, 
je blijft tolerant. 

‘GEVALLETJE ALCOHOL’
Dat het RIB-werk voor voorzitter Richard Vrins soms 
een lastige combinatie met zijn huidige functie op het 
dienstencentrum is en weleens strubbelingen geeft, zal 
niemand ontgaan. De mail draait nog net geen overuren, 
maar het RIB-werk stapelt zich op. ‘Ik heb een werkrooster 
op het dienstencentrum en kan niet zomaar weglopen als 
zich een melding of aangifte voordoet. Zoiets valt niet te 
plannen en ik wil wel loyaal zijn aan beide functies.’
De Brabander koestert het politiewerk. Zijn ervaring in 
Spanje heeft hem geen windeieren gelegd. ‘Mijn werk op 
het dienstencentrum heeft een sterke link met de horeca 
waar ik ook voor een groot deel een luisterend oor had. 
Via telefonisch contact sta ik continu in verbinding met het 
operationele proces. Daarvoor moet je als medewerker 
stevig in de schoenen staan. Doorvragen, goed luisteren 
en vooral juist inschatten of je te maken hebt met een 
serieus incident of een gevalletje alcohol. Dat kan het 
verschil maken. Vooral als het gaat om eergerelateerd 
geweld want dan zijn er meestal geen zichtbare sporen.’
Maar juist in het niet tastbare schuilt vaak een diepere 
betekenis. ‘Altijd verstandig nadenken over het logische 
vervolgproces van een melding.’
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MAL
Anno 2017 laat niemand zich meer in een traditionele mal duwen, maar toch verloopt het accepteren van de medemens 
in onze samenleving, in hele doen en laten, op z’n zachtst gezegd moeizaam. Hoe logisch en gemakkelijk kan iets zijn, en 
hoe moeilijk het dan toch vaak is. ‘Eigenlijk zou Roze in Blauw overbodig moeten zijn. Zouden de mensen verdraagzaam 
en tolerant met elkaar moeten omgaan en de onderlinge verschillen doodgewoon. Maar zo werkt het niet, nog lang 
niet.’ Richard Vrins gelooft erg in de verbinding, in de dialoog hoewel hij beseft dat je ook in Nederland niet alle beleid 
aan een touwtje hebt. RIB zou zo gewoon moeten zijn als het dagelijks poetsen van je tanden, maar zover is het nog 
lang niet. Maar toch, tevreden? Is het netwerk succesvol? ‘Pas als we Roze in Blauw kunnen opheffen, maar dat zal ik 
niet meer meemaken.’

Eind april trouwde de Brabantse politieman met de liefde van zijn leven die hij in Spanje ontmoette. Zijn Spaanse man 
vond direct na aankomst in Nederland een baan en sindsdien woont het tweetal samen. Volgens oeroude Spaanse 
gebruiken mag Richard vanaf zijn huwelijk ook de naam van zijn partner dragen, dus staat er onder zijn bericht aan de 
redactie trots een digitale handtekening: Richard Vrins Castellano Alonso. 
Mwah, daar kun je mee thuiskomen!

LHBT
Lesbisch, homo, biseksueel, transgender

Roze in Blauw is georganiseerd en geborgd binnen alle Eenheden van de Nationale Politie. Het netwerk 
sluit aan bij het landelijk project: ‘De kracht van het verschil’. Een van de pijlers ervan is betere aanpak van 
discriminatiezaken. Het landelijke RIB is opgebouwd uit netwerkers van de lokale Eenheden die een aantal 
keren per jaar bijeenkomen. Alle netwerken hebben dezelfde doelstellingen, met behoud van de eigen 
couleure locale. 
Richard Vrins is voorzitter van RIB Zeeland West-Brabant, het netwerk telt zestien medewerkers.  Nog een 
laatste feit: ruim 90% van alle gemelde incidenten komt vanuit de samenleving, slechts een klein deel vanuit 
de politieorganisatie zelf.
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In de Wet Internationale Misdrijven (WIM), formeel de 
Wet van 19 juni 2003, houdende regels met betrekking tot 
ernstige schendingen van het internationaal humanitair 
recht, worden de delicten opgesomd die onder het regiem 
van deze wet vallen, zoals: genocide, oorlogsmisdrijven, 
misdrijven tegen de menselijkheid, foltering en gedwongen 
verdwijningen. Niet alle misdrijven met een internationaal 
karakter vallen onder deze wet. Wellicht opvallend, maar 
misdrijven zoals vliegtuigkapingen, piraterij en slavernij 
vallen niet onder de WIM… 

Historie
In Nederland werd naar aanleiding van de oprichting 
van het Joegoslavië tribunaal in 1994 het Nationaal 
Opsporingsteam Joegoslavische Oorlogsmisdrijven (NOJO- 
team) opgericht. Dat team werd in 1998 uitgebreid 
tot het Nationale Opsporingsteam Oorlogsmisdrijven 
(NOVO-team), dat zich ook richtte op andere landen 
dan Joegoslavië. Beide teams stonden onder leiding van 
het Wet Oorlogsstrafrecht-team (WOS-team) van het 

Openbaar Ministerie in Arnhem. Op 1 september 2002 
nam het Landelijk Parket in Rotterdam het gezag over het 
NOVO-team over van het parket in Arnhem. Vanaf 2003 
is het NOVO-team overgegaan in het Team Internationale 
Misdrijven (TIM).

TEAM INTERNATIONALE MISDRIJVEN

Nederland is geen  veilige haven…
voor vluchtelingen die daders zijn

Tekst: Willem van Herwijnen

Nederland is en zal nooit een veilige haven zijn voor oorlogscriminelen. De Nederlandse regering staat op het 
standpunt dat dit soort criminaliteit bestreden dient te worden en dat verdachten zich voor hun daden moeten 
verantwoorden bij een strafrechter. Het Team Internationale Misdrijven (TIM) van de Nationale Politie speurt naar 
misdadigers van onder meer genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, folteringen en andere oorlogsmisdaden. 
In samenwerking met het Landelijk Parket verricht het team het strafrechtelijk onderzoek naar oorlogsmisdrijven die 
door, of tegen Nederlanders of mensen die in Nederland verblijven, begaan zijn. Het TIM was de afgelopen maanden 
pregnant in het nieuws vanwege een documentaire die door de VARA op de publieke televisie werd uitgezonden… 

Verreweg de meest in het oog springende zaak is 
onmiskenbaar de arrestatie en berechting van Frans 
van Anraat geweest. Deze Nederlander  leverde van 
1989 tot 2003 grondstoffen voor strijdgassen -waar-
onder voor gifgas en mosterdgas- aan Saddam 
Hoessein in Irak. Van Anraat werd aangehouden 
voor medeplichtigheid aan genocide in Irak en 
medeplichtigheid tot oorlogsmisdrijven in Iran. 
In mei 2007 is Van Anraat in hoger beroep tot 17 
jaar gevangenisstraf veroordeeld. De Hoge Raad 
handhaafde op 30 juni 2009 de veroordeling maar  
verminderde de celstraf tot 16,5 jaar.
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TIM  
Het TIM geeft samen met het Landelijk Parket uitvoering 
aan de strafrechtelijke- en vreemdelingrechtelijke aanpak 
van internationale misdrijven. In de eerder gememoreerde 
documentaire wordt de aanpak van artikel 1F van het 
Vluchtelingenverdrag stringent belicht. Dit artikel bepaalt 
dat personen niet in aanmerking komen voor bescherming 
wanneer er ernstige redenen zijn om te veronderstellen 
dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf 
tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen 
de menselijkheid, een ernstig niet-politiek misdrijf buiten 
het land van toevlucht, dan wel handelingen die in strijd 
zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde 
Naties…   

TIM taken
De taken van het Landelijk Parket en het TIM kunnen met 
betrekking tot de oorlogscriminelen, als volgt samengevat 
worden. 

•  Het opsporen en vervolgen van criminelen die 
zich schuldig hebben gemaakt aan internationale 
misdrijven;

•  Opsporen en uitzetten naar andere landen van 
verdachten of veroordeelden;

•  Overleveren aan Internationale Tribunalen: 
gezochte verdachten opsporen, aanhouden en 
overbrengen voor de uitlevering aan 

 Internationale Tribunalen;
•  Overdragen van strafzaken: wanneer na een 

onderzoek blijkt dat de verdacht in het buitenland 
verblijft, het dossier overdragen aan het land 
waar de verdachte verblijft.

WAAROM?
Wanneer de taken van het TIM tegen het licht gehouden 
worden, kunnen de inspanningen van het team niet meer 
dan een kleine druppel op een gloeiende plaat betekenen. 
Waarom dan toch zo’n team? Teamleider Jeroen Toor is 
daar heel duidelijk over en laat weten dat ‘de wereld moet  

 
beseffen dat er internationaal naar oorlogsmisdadigers 
uitgekeken wordt en dat Nederland daaraan meewerkt. 
Het moet heel helder zijn dat wanneer je bloed aan je 
handen hebt, je beter niet naar Nederland kan komen 
want voor mensen die zich aan oorlogsmisdrijven hebben 
schuldig gemaakt, is hier geen plaats…’  

GETUIGEN
Verreweg de meeste misdrijven die het TIM onderzoekt 
zijn in het buitenland begaan. Vaak wordt wetenschap 
verkregen als restinformatie uit andere politie-
onderzoeken dan wel van nationale/internationale 
inlichtingendiensten. Maar daarnaast zijn ook social 
media belangrijke informatiebronnen. Wat alle infor-
matiestromen met elkaar gemeen hebben, is dat uit een 
serieuze opsporingsindicatie doorgaans zeer tijdrovende 
onderzoeken voortvloeien. Zo worden duizenden personen 
op films en foto’s onderling vergeleken en containers vol 
met documenten onderzocht.  Door een niet aflatende 
vasthoudendheid, het horen van getuigen in zowel 
binnen- als buitenland, het analyseren van allerlei 
soorten informatiedragers zorgt het TIM  ervoor dat de 
aanvankelijk anonieme verdachten van oorlogsmisdrijven 
toch een gezicht krijgen. Het team doet daarnaast ook 
extra inspanningen om slachtoffers of getuigen van 
oorlogsmisdrijven bereid te vinden om daarover te 
getuigen. Het probleem daarbij is dat de slachtoffers over 
het algemeen als referentie alleen de politie uit het land van 
herkomst heeft en dat is over het algemeen geen gunstig 
beeld. Het proces om het wantrouwen om te zetten in 
een sfeer waar op basis van vertrouwen gecommuniceerd 
kan worden, is vaak een lastige en vormt soms een -door 
de opgelopen trauma’s- niet te overbruggen kloof. 

OPMERKELIJK
Een van de opmerkelijke ervaringen die het team heeft 
opgedaan is de onlosmakende verwevenheid met criminele 
organisaties van sommige verdachten. Teamleider Toor zegt 
daarover dat criminelen die voor een burgeroorlog actief 
zijn, vaak ook tijdens die oorlog hun subversieve daden 
continueren en nadat zij hun land ontvlucht zijn in 
het waar zij hun toevlucht hebben gezocht weer snel 
terugvallen in hun oude gedrag en weer doorgaan met 
criminele werkzaamheden…

Het Gerechtshof in Den Haag heeft op 30 april 2015 
de vijf verdachten veroordeeld tot gevangenis-
straffen variërend van negentien maanden tot 
zes jaar en drie maanden voor hun aandeel in de  
activiteiten van de Liberation Tigers of Tamil Eelam 
(LTTE) op Sri Lanka. Het Hof achtte bewezen dat 
de verdachten deel hadden uit gemaakt van de 
LTTE. Volgens het Hof was het oogmerk van de  
terreurgroep gericht op het plegen van terroristische  
misdrijven, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen 
de menselijkheid. De misdrijven vonden plaats in de 
periode van 2003 tot en met 2010.

In 2016 zijn lopende procedures van eerdere  
uitleveringszaken voortgezet, wat leidde tot twee 
uitleveringen aan Rwanda, één aan Georgië, en 
één overlevering aan Kroatië. In één zaak kon niet 
tot uitlevering worden overgegaan aan Bosnië en  
Herzegovina
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Miranda Baas (45), lang, slank, kort springerig haar, werkt 
zo’n twintig jaar bij de politie. Een sportieve vrouw met 
een krachtige uitstraling. Geboren in Krimpen aan de 
IJssel vertrok ze na haar vwo-opleiding naar Arnhem. 
Waarom? ‘Ik vond Arnhem gewoon een leuke stad en 
had niks met Krimpen.’ Na de middelbare school stond ze 
voor een keuze: de politie of het leger. Beiden werkgevers 
stonden op haar verlanglijstje. ‘Het liefst wilde ik bij het 
leger. Kameraadschap, sportief bezig zijn, samen een klus 
klaren en op uitzending. Ik zag het helemaal zitten.’ Maar 
de legerleiding dacht er anders over. ‘Ze vonden me te 
groen.’ Na een oriënterend gesprek bij de politie - ‘ik wilde 
vooral een baan waar ik buiten kon spelen’ - koos Miranda 
toch voor de opleiding Management Economie en Recht 
aan de HEAO. Geen Universiteit? ‘Nee, ik ben een doener 
die kan denken, maar geen denker die kan doen.’

BUITENSPORT
Korfbal, volleybal, tennis. Vanaf haar vroege kinderjaren 
altijd bezig, veel buiten. Tijdens haar studiejaren maakte 
de Arnhemse kennis met de buitensport en de reiswereld. 
Daar werd het zaadje geplant, zoals ze het zelf omschrijft. 
Dat werd de sportieve liefde van haar leven. Wat heb je 
zoal gedaan? ‘Naast allerlei buitensportenactiviteiten 
begeleidde ik kajak-, fiets- en wandelreizen en privé 
wandelde ik veel met mijn toenmalige partner Sylvia. Ik 
was meer buiten te vinden dan in de schoolbanken.’Een 
sportief mens, je zou toch zeggen dat het je dan als mens 
fysiek voor de wind gaat, maar niets is minder waar. 
Miranda liep een hernia op, werd drie keer geopereerd aan 
een gebroken pols, en daarvoor werden achtereenvolgens 
ook nog haar blinde darm en galblaas verwijderd. Maar de 
sportieve politievrouw krabbelde iedere keer weer op. 

ENERGIE EN VEERKRACHT VOOR EXPEDITIE

MIRANDA BAAS GAAT DAT FIXEN!
Tekst: Gerda Preusting

Miranda Baas werkt binnen de Eenheid Oost-Nederland als specialist Vermiste Personen. Daarover kan ze boeiend 
vertellen. Maar de Gelderse politievrouw heeft ook iets met sport. Binnen een jaar, of wellicht ietsje later, hoopt ze 
deel uit te maken van een tweede Nederlandse vrouwenexpeditie. Ze legt de lat hoog, want de pijlen richten zich 
vooralsnog op Cordillera Apolabamba in het Andesgebergte, binnen Peru en Bolivia. Dat wordt the place to be. Toe 
maar. Haar ogen glimmen als ze vertelt over het grote avontuur dat haar te wachten staat en waar ze alles voor wil 
geven. Ter voorbereiding volgde ze deze zomer alvast een C1-cursus bij de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. 
‘De cursus paste helemaal bij mij. Lekker klimmen, ik hou van uitdagingen in de bergen.’
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Ze was weer lekker dynamisch bezig en ook te vinden bij 
de politie-expedities zoals de sneeuwschoentrektocht in 
Frankrijk, de beklimming van de Toubkal in het Atlas-
gebergte (Marokko) en de Fjallravenclassic in Lapland.

AVONTUUR
Anno 2017 zit er een superfitte politievrouw aan tafel met 
een uitstekende conditie. En haar ogen glimmen als ze 
vertelt over het grote avontuur dat haar te wachten staat 
en waar ze alles voor wil geven. ‘Vorig jaar attendeerde 
een collega mij op een oproep op Facebook aan dames 
die mee wilden doen aan een vrouwenexpeditie. Samen 
plannen maken om zoveel mogelijk zelfvoorzienend een 
mooie tocht met een top als ultieme doel voor te bereiden 
en uiteindelijk samen uit voeren. Ik wist meteen: dat is 
iets voor mij!’

Niet naar een of ander lullige kleinschalige reeds veel 
betreden bestemming, nee, vooralsnog zijn de pijlen 
gericht op het Andesgebergte in Zuid-Amerika. ‘In januari 
dit jaar zijn we voor het eerst bij elkaar geweest, hebben 
we plannen gesmeed en initiatieven op tafel gelegd. 
Eind mei hebben we in België nader kennis met elkaar 
gemaakt.’ Dat kennismaken betekent voor deze superfitte 
vrouwen overigens niet samen aan de high tea of een 
golfclinic. Welnee, aan touwen hangen, klimmen, verticaal 
wandelen. Dat soort dingen.

‘In september gaan we weer op pad, naar het Italiaanse 
Valpelline. Mocht het de lezers iets zeggen, we trainen 
vanuit Bivacco Sparato. De vraag is of we 2018 halen.’ 
Waarom niet? ‘Het is niet zeker of we als groep dan het 
nodige veiligheidsniveau hebben behaald. De samen-
stelling is misschien (nog) niet sterk genoeg. Voor mij 
liggen de uitdagingen op het gebied van klimmen en het 
alpine werk. Maar ik wil en zal erbij zijn als het zover is,’ 
klinkt het vastberaden. ‘Mogelijk moeten we wat meer 
voorbereidingstijd uittrekken.’

BEET VAN JUNK
Hoe kwam je uiteindelijk toch bij de politie terecht? ‘Na de 
HEAO bleef de politie kriebelen. Ik solliciteerde, een oude 
droom achterna.’ Miranda startte in Ede, deed noodhulp, 
werd ME-lid en motoragent en had het goed naar de 
zin, totdat ze op een fatale dag tijdens een vechtpartij 
gebeten werd door een junk. ‘Je moet dan binnen 24 
uur behandeld worden, maar ik ging pas vier dagen later 
naar de GGD. Ik kende het protocol bijtincident niet en 
niemand adviseerde mij hoe te handelen. Mijn vrouw 
Sylvia liep ook risico. De dader stond na twee uur al weer 
buiten, mijn straf duurde zes maanden tot eindelijk het 
verlossende bericht kwam dat er niets aan de hand was.’

Toen ze korte tijd later in Krimpen aan de IJssel getuige was 
van een dodelijke schietpartij ging het licht bij haar uit, zes 
maanden later werd ze weer wakker. Het emmertje liep 
over. 
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Miranda moest even aan de mentale noodrem trekken. 
‘Ik heb een verse start gemaakt in Elst. Ik kon daar veel 
aan het werk als motorrijdster en ik zat weer lekker in 
mijn vel, maar op een geven moment ben je klaar met 
de straat. Via het verdachten afhandelingsteam (VAT), 
waar ik ontdekte dat ik affiniteit had met dossiervorming, 
kon ik een jaar stage lopen bij de districtsrecherche. 
Een soort waarnemingsjaar. Daarna volgden twee jaar 
zedenrecherche. Mijn tijd als motoragent vond ik super, 
maar de zedenjaren in Elst vormden een van de mooiste 
perioden die ik heb gehad bij de politie. Collegiaal team, 
prima samenwerking.’

VERMISTE PERSONEN
Miranda volgde aansluitend de opleiding tot recherche-
kundige die ze in iets meer dan twee jaar afrondde. ‘Ik werd 
tijdens mijn landingsbaan geplaatst bij zware criminaliteit, 
TGO en mensenhandel. Tijdens de rechercheopleiding heb 
ik bijna alle opdrachten binnen de vijf modules gericht op 
het fenomeen Vermiste Personen. Mede daarom werd ik 
eind 2012 benaderd om dit vakgebied op te zetten voor 
Gelderland-Midden. Met het oog op de Nationale Politie 
die er aan zat te komen heb ik samen met twee collega’s 
uit Gelderland-Zuid de basis gelegd voor de structuur die 
we nu hebben binnen de eenheid Oost-NL. Vanaf medio 
2014 ben ik de enige in een fulltime functie Vermiste 
Personen in Oost-Nederland.’

GLETSJERSPLETEN
Een drukke baan, dat realiseert ze zich, maar daarnaast 
weet Miranda voldoende tijd te vinden voor de brood-
nodige voorbereiding op dat, wat er op het verlanglijstje 
staat voor het buitenlandse avontuur. Jezelf uitdagen om 
zo´n expeditie boven de vijfduizend meter te volbrengen, 
vraagt doorzettingsvermogen, vooral in het jaar vóórdat 
je van start gaat. De deur uitgaan om te trainen, ook als 
het regent of even niet uitkomt. Dat vereist een bepaalde 
levensstijl.

Hardlopen, mountainbiken, ze hangt aan rekken in 
klimhallen en is erbij als het om wedstrijden in politie-
verband gaat. Deze zomer volgde ze met succes de C1-
cursus van de Nederlandse Bergsport Vereniging. Wat 
houdt dat in?

‘Een alpine cursus van twee weken. De eerste week 
leer je alles over je veilig verplaatsen over een gletsjer 
en wat je kan doen als je zelf of een maatje van je erin 
valt. Daarnaast leer je kaartlezen, routes voorbereiden, 
touwtechnieken en reddingsmogelijkheden. De tweede 
week wordt het geleerde in de praktijk gebracht en beklim 
je enkele toppen.’Miranda slaagde met glans en mag door 
naar de C2-opleiding. Gaat dat gebeuren?
‘Mwah, dat weet ik nog niet. We gaan met de vrouwen-
groep dit jaar volop in training in België, Italië, outdoor 
klimmen in het Duitse Ettringen en we gaan winter-
activiteiten doen.’

Onderdeel zijn van de Nederlandse vrouwenexpeditie 
is geen kattepis, dat realiseert de Arnhemse collega 
zich maar al te goed. Saamhorigheid en teamgeest zijn 
de pijlers waarop een groot deel van de expeditie is 
gebaseerd. Energie en veerkracht heeft ze in overvloed, 
maar ze weet als geen ander dat de mentale motivatie 
zeker zo sterk moet zijn. Ze zal de kou en de hoogte moeten 
trotseren, soms. Ze zal zichzelf tegenkomen tijdens het 
zware klimwerk, ze zal…. Ja, nog heel veel meer. Jawel, 
want het lichaam moet zich aanpassen aan de berg, de 
berg past zich gegarandeerd niet aan. 

Vooralsnog is de opdracht aan zichzelf om zich het ’t 
komende jaar het snot voor de ogen te trainen, verder 
denken dan de eindstreep. Get up and go. Miranda Baas 
gaat dat fixen, met haar eigen can do-mentaliteit!

‘De deur uitgaan om te trainen, 
ook als het regent of even 

niet uitkomt. Dat vereist een 
bepaalde levensstijl’
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De maatschappij verandert snel. De samenleving innoveert 
door razendsnelle technologische ontwikkelingen, analoge 
procedures worden steeds vaker en sneller ingewisseld 
voor volledig gedigitaliseerde processen. De criminaliteit 
lift mee op die ontwikkelingen en is het van belang  
dat de wetgeving zich hiertegen wapent. Naast deze 
ontwikkelingen ligt er ook een praktisch probleem ten 
grondslag aan de vernieuwing. Het tot nu toe geldende 
Wetboek van Strafvordering stamt uit respectievelijk 
1838 en 1926 en sluit lang niet altijd voldoende aan bij de 
eisen van de moderne maatschappij. De wereld, Europa in 
het bijzonder, internationaliseert steeds meer en nieuwe 
Europese regelingen waren moeilijk in het huidige WvS te 
implementeren. Het opzet van het nieuwe wetboek moet 
dat dan ook makkelijker maken. Ook daarom vond de  
regering het wenselijk dat het huidige WvS wordt aan- 
gepast. Het nieuwe wetboek zal uit acht boeken bestaan. 

TRAJECT
Het herschrijven van het wetboek is al in 2014 begonnen. 
Zoals vermeld bestaat het nieuwe WvS uit acht boeken. 
De huidige versie bestaat uit vijf boeken. De eerste twee 
delen zijn al afgerond en worden nu voor consultatie aan 
diverse professionals, zoals leden van de advocatuur, het 
openbaar ministerie, de Nationale Politie en leden van 
de Raad voor de Rechtspraak, aangeboden. Later dit jaar  
volgen de overige boeken. Het ligt in de bedoeling op 
het eind van dit jaar een congres te beleggen om de  
resultaten van de consultaties te bespreken. Na eventuele 
aanpassingen worden daarna de stukken aan de Tweede 
Kamer aangeboden. Wat direct opvalt aan de eerste twee 
delen is dat de nummering van de artikelen een- 
voudiger en moderner worden weergegeven. Ook is er 
aandacht aan de redactie van de wetsteksten besteed 
waardoor deze makkelijker te lezen zijn.   

Wetboek van Strafvordering in de steigers…

VAN VIJF NAAR ACHT BOEKEN

Tekst: Willem van Herwijnen

Het huidige Wetboek van Strafvordering is hard aan vernieuwing toe en staat daarom al enige tijd in de steigers om 
herzien te worden. Doel van die modernisering is waarborgen in te bouwen om ook in de komende tijdsperiode 
voor het rechtssysteem en de burgers een toegankelijk en werkbaar wetboek beschikbaar hebben. Een wetboek dat 
bestaat uit een evenwichtig stelsel van rechtswaarborgen dat meer in het huidige tijdsbeeld past. De wijzigingen 
moeten bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de strafrechtspleging. 
In het Wetboek van Strafvordering, dat onder het formele recht behoort, staan de regels beschreven omtrent het 
procesverloop van een strafrechtelijke procedure. Samen met het Wetboek van Strafrecht worden beide strafrecht-
boeken tot de basis van het Nederlandse recht gerekend…
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DIGITALISERING
Gelijktijdig met de aanpassingen van het wetboek van 
WvS, worden ook administratieve processen gemoderni- 
seerd. Ook die van het strafproces wordt herzien en 
aangepast aan het huidige tijdsbeeld. Een van de speer-
punten is het vervangen van de papieren processtukken 
door een digitaal administratief systeem. In de naaste 
toekomst zullen alle processtukken uitsluitend nog  
digitaal beschikbaar worden gesteld aan de betrokken 
partijen.  Zoiets stelt wel hoge eisen aan de beveiliging en 
de processtukken zullen dan ook via een goed beschermd 
webportaal aangeboden worden. 

EFFICIËNTIE
Door de digitalisering van het strafproces zullen, naar  
verwachting, de doorlooptijden aanzienlijk korter worden. 
Ook levert deze aanpassing een reductie van administra-
tieve werkzaamheden op en zal de betere stroomlijning 
van het totale proces leiden tot betere prestaties. Maar 
niet alleen door de digitalisering moeten de prestaties een 
stijgende lijn laten gaan zien. In het nieuwe WvS wordt 
meer nadruk gelegd op het zogenaamde voorbereidende 
onderzoek. Dit onderzoek is bepalend voor het verdere 
verloop van het strafproces. Het tijdig horen van getuigen 
en het gedegen uitvoeren van de overige relevante onder-
zoeksvragen, bevordert de kwaliteit van het strafproces 
nog meer en leidt ertoe dat gerechtelijke dwalingen  
kunnen worden voorkomen.
 
WIJZIGINGEN    
Terug naar het WvS voor enkele, in het oog springende 
veranderingen:

In boek 1, waar de algemene bepalingen worden  
behandeld, komt de prominentere rol van de rechter-
commissaris (rc) naar voren. Zo kunnen getuigen al in een 
eerder stadium door hem worden gehoord dan nu het 
geval is en wordt het mogelijk gemaakt om in bepaalde 
gevallen ook verdachten daarbij aanwezig te laten zijn.    

Boek 2 gaat over het Voorbereidend onderzoek en dat is 
drastisch aan de huidige tijd aangepast. Helemaal nieuw is 
de mogelijkheid om de voorlopige hechtenis te verlengen 
van negentig dagen naar maximaal één jaar, in stappen 
van steeds negentig dagen. De rechter kan dit bepalen 
op verzoek van het Openbaar Ministerie. Ook worden er 
nieuwe criteria benoemd voor de fouillering. De beperkin-
gen tussen het onderzoek aan kleding, aan het lichaam en 
in het lichaam worden nader beschreven en er komt een  

wettelijke grondslag voor strafvorderlijk onderzoek aan 
het lichaam van overleden personen. Verder wordt in het 
nieuwe wetboek het begrip in de cloud geïntroduceerd 
en hoe de inbeslagname van data die hierin staan moet  
worden afgehandeld. 

Boek 4 handelt over de berechting. Nieuw in het WvS is 
dat er tijdens de rechtszitting audio-opnamen te maken  
die de taak van de griffier zal gaan vergemakkelijken. Het 
proces-verbaal van de zitting kan beter weergegeven  
worden en ook de verdediging krijgt de kans de tapes  
later terug te luisteren. 

Boek 8, in dit deel wordt de tenuitvoerlegging behandeld. 
Hier is terug te vinden dat de sancties van overtredingen 
of misdrijven voortaan in één algemeen deel worden 
opgenomen. Voortaan zijn dus de sancties van andere 
bijzondere wetten in dit deel te vinden, waardoor het  
allemaal een stuk inzichtelijker wordt.  

TOT SLOT
Last, but certainly not least, een van de meest significantste 
uitgangspunten van een democratie is dat de overheid 
haar burgers niet zomaar willekeurige regels op kan leggen. 
Deze moeten vooraf op een wettelijke basis bepaald zijn. 
Dit beginsel wordt als een essentieel onderdeel van een 
rechtsstaat beschouwd en staat bekend als het legitimi-
teitsbeginsel. Het Wetboek van Strafvordering behoort, 
zoals al eerder werd gesteld, tot het formele recht. Het 
formele legaliteitsbeginsel is al in het Wetboek van Straf-
vordering van 1838 opgenomen met de bepaling: 

‘niemand mag tot straf vervolgd of veroordeeld worden, 
dan op de wijze en in de gevallen, bij de wet voorzien.’  
Het huidige artikel 1 Wetboek van Strafvordering heeft 
dezelfde strekking en luidt: ‘Strafvordering heeft alleen 
plaats op de wijze bij de wet voorzien.’

Wetstekst wordt leesbaarder…

Nieuwe indeling van het Wetboek van Strafvordering:
Boek 1 Strafvordering in het algemeen
Boek 2 Het opsporingsonderzoek
Boek 3 Vervolgingsbeslissing
Boek 4 Berechting
Boek 5 Rechtsmiddelen
Boek 6 Bijzondere procedures
Boek 7 Internationale rechtshulp
Boek 8 Tenuitvoerlegging

Allround Politie Nieuws    31

In memoriam: GERARD BOUMAN
Het nieuws sloeg in als een bom. Op de laatste julidag hoorden we dat Gerard Bouman was overleden. 
Velen wisten dat hij ernstig ziek was, maar - zoals dat altijd gaat - het bericht over zijn dood kwam toch 
onverwacht.

Oud-korpschef Gerard Bouman (Rhoon, 27 augustus 1952) begon zijn politiecarrière als agent 
in Rotterdam en klom op tot hoogste baas van de Nationale Politie. In die functie kon er geen dag 
voorbijgaan, of hij haalde het nieuws. Gewild of ongewild, de media wisten hem te vinden, schreven 
over hem. In al die jaren was er kritiek, buitelden de oordelen en meningen over hem heen.  Maar er 
bestond ook bewondering en respect voor de man die zijn schouders eronder zette om deze gigantische 
moeilijke klus te klaren. Maar toen Erik Akerboom het stokje overnam, haperde de organisatie nog steeds 
aan alle kanten. Ook daarna bleef een negatieve imago Gerard Bouman volgen. Er volgde een onderzoek 
naar de ‘geldsmijtrel’ van de Centrale Ondernemingsraad. De uitslag van het onderzoeksrapport heeft 
hij niet meer gehoord.

De oud-korpschef had ook een menselijke kant. Hij was een warme persoonlijkheid met een diep 
gewortelde interesse in de mensen om zich heen. Toegankelijk en benaderbaar kwam hij altijd op voor 
zijn jongens en meisjes. Geen wonder ook, hij wist als geen ander hoe het er ‘buiten’ aan toe ging. 
Hij bewandelde de weg die zovelen van ons opgingen. Als broekie, groen als gras, de poorten van de 
politieschool binnenlopen en vertrouwd raken met de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering en 
nog heel veel meer. Als jonge agent moet ook voor hem de eerste nachtdienst spannend zijn geweest, 
de eerste dode indrukwekkend. In de minst fraaie buurten van Rotterdam leerde hij de beginselen van 
het vak.

In een gesprek dat de redactie enkele jaren geleden had met voormalig Tweede Kamerlid Peter Oskam, 
nu burgemeester in de gemeente Capelle aan den IJssel, bleek duidelijk dat voor Bouman de straat 
altijd was blijven lonken. ‘De werkvloer was en bleef belangrijk. Hij had zorg voor zijn politiemensen, ’zei 
Oskam.  ‘Gerard Bouwman was motoragent in Rotterdam, toen ik dat in Den Haag was.’

Twee jaar geleden ontmoette ik Gerard persoonlijk tijdens de tiende Herdenking van de Tuin van 
Bezinning in Warnsveld. Er waren veel hoogwaardigheidsbekleders. De Koning en de minister van 
Veiligheid en Justitie Ard van der Steur en Clemens Cornielje, de Gelderse Commissaris van de Koning. Na 
afloop sprak ik even met hem. Hij was vriendelijk en geïnteresseerd. Niet alleen in mij, maar ook in al die 
anderen die met hem wilden praten. Continu werd er aan zijn mouw getrokken en met engelengeduld 
stond hij iedereen te woord. Zijn partner Marjolein vertelde over de dood van haar zus met wie Gerard 
zo lang gelukkig is geweest en over het wonder dat Gerard en zij elkaar hadden mogen vinden. Hopelijk 
zal ze kracht putten uit alle momenten met gouden randjes die ze samen hebben gehad.

Op de dag van zijn uitvaart hing de vlag voor het politiebureau in mijn dorp halfstok. En de politiemannen 
en -vrouwen die deelnamen aan Canal Parade droegen een rouwband. Mooie gebaren van hen die hem 
nog lang zullen herinneren.

Gerda Preusting
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Hoewel zijn eigen PvdA er een voorstander van was, 
liet minister Plasterk in eerste instantie een brief aan de 
Tweede Kamer weten dat de opname van een levenloos 
geboren kind ‘niet in overeenstemming is met het doel 
en de uitgangspunten van de Basisregistratie Personen en 
gaf daarmee aan geen voorstander van een aanpassing 
van de bestaande, wettelijke regels te zijn. Op een later 
moment motiveerde de minister zijn opstelling door te 
stellen dat wanneer er een dood kind wordt geregistreerd, 
dit automatisch inhoudt dat het bijvoorbeeld post van 
de belastingdienst of de gemeente of andere overheids-
instanties zou kunnen krijgen. Hij wilde met het 
handhaven van de oude regeling voorkomen dat zoiets 
zou kunnen voorkomen.  Voorstanders lieten echter de 
minister weten dat kinderen die slechts één minuut leven 
wél worden opgenomen in de basisregistratie…

BURGERLIJKE STAND
Baby’s die na ten minste 24 weken zwangerschap dood 
geboren worden, moeten worden aangegeven bij de 
Burgerlijke Stand van de gemeente waar het kind ter 
wereld kwam. Deze  kinderen vallen onder de regelingen 
van de Wet op de Lijkbezorging en de medewerker van de 
burgerlijke stand geeft daarvan een akte van een levenloos 
geboren kind af. Voor het begraven of cremeren van het 
stoffelijk overschot is een verklaring van overlijden van 
een arts nodig én een verlof tot begraven of cremeren. 

Dit laatste document wordt ook door een medewerker 
van de Burgerlijke Stand afgegeven. Bij een zwangerschap 
die korter dan 24 weken geduurd heeft en waarbij het 
kindje dood wordt geboren, is de Wet op de Lijkbezorging 
niet van toepassing. Er zijn dan geen formele regels 
voorgeschreven. Het is aan de ouders of zij het wél of níet 
willen laten registreren bij de gemeente, maar ook of zij 
het willen begraven of willen cremeren. Zij kunnen er ook 
voor kiezen het stoffelijk overschot in het ziekenhuis achter 
te laten, waar het dan collectief zal worden gecremeerd 
of –ook dat is mogelijk- het meenemen naar huis en zelf 
bijvoorbeeld begraven in de tuin… 

REGISTRATIES
Een registratie in de basisadministratie van de gemeente 
heeft veel meer consequenties. Wanneer een kind 
niet formeel in de administratie van Burgerlijke Stand 
voorkomt, kan het voorkomen dat de uitvaartverzekering  
niets uitkeert. Iets wat naast het verdriet, de ouders ook 
nog te verwerken krijgen.    
Tot slot, weinig mensen staan er bij stil. De geboorte van 
een kind gaat over het algemeen gelukkig zonder al te 
veel complicaties. Echter, vanaf 22 weken zwangerschap 
overlijden toch nog vier van de vijfhonderd baby’s die 
dagelijks in Nederland geboren worden. Vijfenzestig 
procent daarvan overlijdt voor de geboorte, in de buik van 
de moeder… 

Levenloos geboren kinderen,

krijgen een akte van geboorte...

‘Je was één 
van ons.!’

Tekst: Willem van Herwijnen

Sinds juli van dit jaar wordt er van een baby die levenloos ter wereld komt een akte van geboorte (levenloos) 
opgemaakt. Deze akte komt in de plaats van de akte van een levenloos geboren kind.  De wijziging in de wettelijke 
regelgeving is er gekomen nadat daartoe vanuit de maatschappij op aangedrongen werd. In de oude regelgeving 
werd het bestaan van doodgeboren kinderen -die in de baarmoeder wel degelijk geleefd hebben- niet erkend, 
hetgeen tot extra emotie leidde bij het verwerken van het verdriet bij de nabestaanden. De acte van geboorte 
wordt nog niet in de Basisregistratie Personen opgenomen, omdat die registratiewijziging tot een ander deel van het 
veranderingstraject uitmaakt. De verwachting is echter dat dit binnenkort ook aangepast zal worden… 
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Haar werkkamer in Den Haag heeft veel gezichten. Het 
is een studeerkamer, zegt de bewindsvrouw anno 2017. 
‘Veel en hard bikkelen. Verhitte debatten en emoties.’ 
In maart 2012 spraken we met de huidige minister van 
defensie. Acht jaar eerder werd ze met ruim 44.000 
voorkeurstemmen gekozen voor het Europees Parlement. 
‘Het overviel me, maar ik vond het tegelijk een unieke 
kans.’ 
‘Mijn tijd in Brussel was waanzinnig leuk. Ieder zijn 
eigen invalshoeken, ook de liberalen. Een tijd waarin je 
ook leert dat Nederland niet altijd de waarheid in pacht 
heeft. Maar het kabinet Balkenende viel begin 2010 en 
Opstelten en Rutte belden me in hun hoedanigheid van 
partijvoorzitter en fractievoorzitter. Ik was net herkozen 
als Europarlementariër. Het lag niet voor de hand om 
voortijdig naar den Haag te vertrekken, maar ik voelde 
een drive om mee te knokken.’ 

KRENTEN IN DE PAP
Regelmatig liet de volksvertegenwoordiger tijdens haar 
Kamerjaren het blauwe pluche achter zich en ging ze op 
werkbezoek bij de politie. ‘Van informatieve bijeenkomsten 
en voorlichting tot het meedraaien van een dienst. 
Noodzakelijk, want een werkbezoek kan een schat aan 
informatie en nieuwe opzichten opleveren. De werk-
bezoeken zijn voor mij de krenten in de pap. Een unieke 
mogelijkheid om kennis te maken met de dagelijkse 
politiepraktijk van handhaving en opsporing.’ 
Het wetsvoorstel moest nog door de Eerste Kamer maar 
de Tweede Kamer was unaniem vóór. De Nationale Politie 
werd in de steigers gezet. ‘Weg met de toeters en bellen 
van die 26 koninkrijkjes. De minister van Veiligheid en 
Justitie verantwoordelijk voor het beheer. Ofwel: het 
beheer in één hand. En dus een einde aan de huidige 
kostenverslindende wijze van werken. Denk alleen al aan 

de veelbesproken ICT-problematiek. De centralisatie van 
de bedrijfsvoeringstaken zal in belangrijke mate bijdragen 
aan de beoogde efficiencywinst. Heilige huisjes worden 
(naar wij hopen) begraven, de bestuurlijke spaghetti 
ontrafeld, de bureaucratie teruggedrongen en informatie 
beter dan wel sneller gedeeld. Meer capaciteit voor de 
dagelijkse praktijk: het handhaven van de orde en het 
opsporen van misdrijven.’ 

‘BLAUWE BAAS’
‘De agent moet zich weer gesteund voelen en de inwoners 
van Nederland moeten te allen tijde kunnen rekenen 
op de politie. Een stevige lokale inzet zal het succes van 
de Nationale Politie mede bepalen. Illegale prostitutie 
in Amsterdam, overlast van jongeren in Rotterdam, 
de wietschuren in Brabant of gedoe op het strand van 
Zandvoort.’ Een Nationale Politie mét haar basis dichtbij 
de burger is het uitgangspunt, zei ze daarover. ‘De 
burgemeester blijft de politie aansturen bij het handhaven 
van de openbare orde en hulpverlening in zijn gemeente. 
De officier van justitie doet dat bij de strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde en taken ten dienste van 
justitie.’

LAND UITGEZET
Jeanine Hennis-Plasschaert werkte eind jaren negentig 
bij de Europese Commissie in Brussel en Riga (Letland). In 
Wit-Rusland gaf ze trainingen over het liberalisme, maar 
dat was tegen de zin van president Lukasjenko. ‘Mijn 
hotelkamer werd al eens overhoop gehaald. Later werd ik 
aangehouden en het land uitgezet.’ 
De parlementariër gelooft in het individu en de westerse 
democratie. Een overlever, boordevol ambities. Neder- 
landers kennen haar als iemand met een uitgesproken 
mening. Een doorbijter, een knokker. ‘Linksbuiten, zo word 
ik ook genoemd. Ik heb daar zelf geen invloed op. Ik ben 
gewoon liberaal. Het is me volstrekt onduidelijk waarom 
knokken voor burgerlijke vrijheden wordt geplaatst onder 
de noemer links.’
Jeanine Hennis-Plasschaert. Een uitgesproken parlemen-
tariër met ongebreidelde werkdrift. Moeilijke discussies, 
enerverende debatten, ze gaat ze niet uit de weg. De functie 
van hoogste defensiebaas past haar als een warme 
winterjas.

DEFENSIEBAAS JEANINE HENNIS-PLASSCHAERT: 

‘Ik word linksbuiten genoemd, maar ik ben gewoon liberaal. Het is me 
volstrekt onduidelijk waarom knokken voor burgerlijke vrijheden 
wordt geplaatst onder de noemer links.’
Een jaar lang blikken we elke editie even terug naar alle verhalen en interviews die tien jaar lang in het APN de revue 
passeerden. We lezen - in vogelvlucht - over de meest interessante of aansprekende personen. Jeanine Hennis-
Plasschaert (44) was een van. 
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Nadat hij de scheidsrechtersfluit voorgoed in de la van 
het nachtkastje had opgeborgen, was het voor de KNVB 
een logische stap om Mario van der Ende te vragen om 
jonge scheidsrechters te coachen. Van der Ende was niet 
alleen een gewaardeerde scheidsrechter, maar stond ook 
bekend als iemand met een boodschap. Toch scheidde na 
een aantal jaren hun wegen. Mario: ‘Scheidsrechteren is 
echt mijn ding. Ik kan dat goed en weet wat er van een 
scheidsrechter verwacht wordt. Na mijn actieve carrière 
wilde ik dat graag overbrengen op jonge collega’s. De 
KNVB houdt er echter een heel strak, georkestreerd 
regiem op na. Noem het een keurslijf. Iedere afwijking 
wordt per definitie argwanend bekeken. Da’s jammer, 
want dan creëer je kleurloze scheidsrechters. Die kweken 
ze nu terwijl we juist scheidsrechters met ballen nodig 
hebben. Ik had geen zin om aan een dood paard te blijven 
trekken en te werken met directieleden die constant over 
hun hoofdpijnportefeuille repten als ze over arbitrage 
spraken. Jammer dat de bom op een gegeven moment 
barstte.’

‘LEG EENS UIT’
Mario: ‘Kwaliteit staat voor mij altijd voorop. Ik leg de 
lat voor iedereen hoog. Je kunt de lat wel lager leggen, 
maar daar ga je niet hoger van springen. Je wordt dus ook 
niet beter. Het bestaande systeem was echter dwingend 
en wanneer je daarvan afweek, werd je geslachtofferd. 
Wanneer er bijvoorbeeld tijdens voetbalwedstrijden 
een bepaalde looplijn werd voorgeschreven voor een 
scheidsrechter, dan was zo’n regel heilig. Ervan afwijken 
kon niet, terwijl ik ervan uitging dat de regel slechts 
een basis is. Bouw zoiets uit. Maak er maatwerk van. 
Optimaliseer het tot iets heel persoonlijks. Coaching, 
begeleiding en beoordelen hoort op dit level op een 
individueel niveau gedaan te worden. Er werd echter 
angstvallig vastgehouden aan de klassieke opleiding, aan 
oude waarden dus. Voor mij stonden de beleidsmakers niet 
boven de materie en dan wordt het voor mij onwerkbaar. 
Anders gezegd: iedereen kan kakelen, maar het gáát om 
het eieren leggen…’

‘WAT MAAKT EEN SCHEIDRECHTER GOED?’
Mario gaat er goed voor zitten: ‘Hij moet in ieder 
geval de volgende vier competenties bezitten: snel 
kunnen handelen, goed inzicht in de materie hebben, 
authenticiteit bezitten en onafhankelijk zijn. Verder moet 
het een persoonlijkheid zijn die adequaat op complexe 
omstandigheden reageert. Het zijn dus de eigenschappen 
die in grote mate overeenkomen met die van een 
politieman/vrouw...’

Van der Ende: ‘ONAFHANKELIJK ÉN IN DIENST BIJ DE 
KNVB?’
Mario: ‘In mijn visie kan dat dus niet. De scheidsrechters 
zijn niet onafhankelijk wanneer zij in dienst van de KNVB 
zijn. De scheidsrechters zouden in een –los van de KNVB 
staande- onafhankelijke organisatie ondergebracht 
moeten worden. Nu stelt de KNVB de scheidsrechters niet 
alleen aan, ze worden door hen ook gecoacht, aansluitend 
beoordeeld en krijgen door diezelfde KNVB al dan niet een 
verlenging van hun contract. Scheidsrechters ontwikkelen 
zich hierdoor onvoldoende. Je krijgt een situatie zoals de 
Australiërs het uitdrukken: Never bite the hand that feeds 
you. Dat moet je niet willen. De onafhankelijke organisatie, 
noem het een detacheringsbureau, leidt scheidsrechters 
op en leent ze vervolgens uit aan de KNVB. Die organisatie 
is ook verantwoordelijk voor het op peil houden van de 
kwaliteit van de scheidsrechters.’

‘IS HET TOPVOETBAL VAN DE JAREN NEGENTIG MEDE 
AAN MARIO VAN DER ENDE TE DANKEN?’
Mario van der Ende lachend: ‘Ja..! Met de nadruk op mede. 
Een goede scheidsrechter laat meteen merken dat er met 
hem niet te marchanderen is. Wie grof over de schreef 
gaat is de pineut en gaat eraf. Hierdoor zal een creatieve 
speler mooiere acties kunnen maken en kan het spel zich 
naar een hoger niveau ontwikkelen. Het is een kwestie 
van proactief te werk gaan. Ook hier zijn parallellen te 
maken met politiemensen. Een agent die begint met 
halfwas, slap optreden heeft het moeilijker dan de agent 
die meteen laat zien waarvoor hij staat.’ 

OUD TOPSCHEIDSRECHTER MARIO VAN DER ENDE:
‘KAKELEN KAN IEDEREEN…’

Tekst: Willem van Herwijnen

Hij floot meer dan zeshonderd wedstrijden in het betaald voetbal, waaronder vier bekerfinales, en werd voor zijn 
opvallende prestaties door de KNVB gekozen tot ‘scheidsrechter van de eeuw’. Van 1990 tot 2002 leidde hij, onder 
auspiciën van de Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 135 topwedstrijden op mondiaal niveau. 
De FIFA onderscheidde hem daarvoor met de hoogste onderscheiding die zij kent: de Referees Special Award. Mario 
van der Ende vindt dat scheidsrechters en politiemensen veel gemeen hebben. Een gesprek met een bevlogen man.



‘Toen het contact met de KNVB verbroken werd, kwam toen het zwarte gat?’
´Ik heb mij nog nooit een minuut verveeld. Na mijn actieve scheidsrechtersloopbaan heb ik –wereldwijd- diverse 
bestuurlijke functies bekleed. Daarnaast ben ik een eigen bedrijf, Endless Progression, gestart waar ik diverse diensten 
en activiteiten aanbied, zoals persoonlijke coaching, presentaties en lezingen, (sport)advisering, het schrijven van 
artikelen, geven van trainingen voor sporters, trainers, bestuurders en sponsors op alle niveaus in de sport, media en 
het bedrijfsleven.´

Een gesprek met Mario van der Ende is het aanhoren van een aaneenschakeling van ervaringen, meningen en 
anekdotes. Zijn verteltrant is aanstekelijk. Je wordt erin meegezogen en je hebt al snel de neiging je eigen verhaal met 
hem te willen delen. Op het einde van het interview schrijft Mario twee korte zinnen op en vraagt me wat er staat. Ik 
trap in de opgezette valkuil en geef een fout antwoord. Met een glimlach vertelt hij me dat ik niet geslaagd ben voor 
het toelatingsexamen voor scheidsrechter. Ik mompel iets dat scheidsrechteren niets voor mij is, maar baal stiekem. 
Ik neem meteen revanche. Wanneer hij wil opstaan, bedek ik zijn horloge en vraag hem hoeveel en welke cijfers er op 
de wijzerplaat staan. Hij blijft het goede antwoord schuldig, maar verontschuldigt zich meteen met het feit dat hij bijna 
elke dag een ander draagt. Toch verschijnt er een brede grijns op zijn gezicht wanneer ik hem op mijn beurt laat weten 
dat hij als agent weinig kans maakt… 
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De World Police & Fire Games (WPFG) kent ze als geen 
ander. ‘Natuurlijk, ik volg jullie en ook de resultaten. 
Wat een prachtig voorbeeld hoe sport deze twee grote 
organisaties kan verbinden. Ik was ooit aanwezig bij 
de Wereldspelen voor Militairen en dan voel je de 
verbroedering en samenhang. Als een soort maatjes-
onder-elkaar. Dat zal bij de WPFG niet anders zijn. Je hoeft 
elkaar niets uit te leggen, geen argwaan te hebben, je 
bent onder ons.’ Ze vindt het spijtig nooit aanwezig te zijn 
geweest bij de Spelen, maar… ze heeft een verrassing. ‘Mijn 
vader was politieman én sporter. Ik heb nog de medaille 
die hij won toen hij in 1928 Nederlands Politiekampioen 
op de veldloop werd,’ klinkt het trots.

BIEFSTUKJE
Het woord topsport valt. Wie anders dan deze oud-
zwemkampioene weet wat het is om daar mee op te 

kunnen gaan. Ooit was ze zelf topsporter en sleepte ze 
met de zwemsport twee Olympische medailles, zilver en 
brons, in de wacht. Ze kan het zich nog goed herinneren. 
In 1960 – Erica zat nog op de middelbare school – stond 
ze op het startblok van haar eerste Olympische Spelen 
in Rome. Vier jaar later volgde Tokio. Op de vraag wat 
haar geheim destijds was om fit te blijven en op het 
juiste moment te pieken, heeft ze eigenlijk geen logisch 
antwoord. ‘Het was amateurisme ten top. Er bestonden 
geen speciale trainingsprogramma’s en aan extra voeding 
werd helemaal niet gedacht. Wel mocht ik bij de slager 
op de hoek enkele weken voor de Spelen iedere dag 
een biefstukje komen halen. Hij was mijn grote sponsor 
en na afloop lag een van mijn Olympische medailles als 
dank daarvoor een tijdje tussen de tartaartjes.’ Geen 
programma dus om fit te worden en te blijven, ook niet 
voor het juiste piekmoment, maar wel de beschikking 
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MET HART EN ZIEL VERDIEPING IN ANDERE CULTUREN
Erica Terpstra over topsport, boeddhisme en boterthee

Tekst: Gerda Preusting

In 2010 trad Erica Terpstra (Den Haag, 1943) af als voorzitter van het NOC*NSF. Wie denkt dat de oud-politica sindsdien 
achter de geraniums zit, komt bedrogen uit. In de jaren daarna maakte ze met verve haar televisieprogramma  “Erica 
op reis”. De World Police & Fire Games (WPFG) kent ze als geen ander. ‘Wat een prachtig voorbeeld hoe sport deze 
drie grote organisaties kan verbinden.’ Een inspirerend gesprek.
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over bepaalde karaktereigenschappen, stelt ze. ‘Geloven 
in jezelf en een bepaalde vorm van vasthoudendheid 
hebben. Eerst leren verliezen, dan kun je pas winnen. En – 
heel belangrijk – een topsporter moet zichzelf kwetsbaar 
kunnen opstellen.’

TROTS
Haar ouders waren destijds ontzettend trots met zo’n 
sportieve dochter, dat spreekt vanzelf. Politieman Terpstra 
- later docent op de politieschool - fietste ’s morgens langs 
de vitrines van de landelijke dagbladen om te speuren 
naar nieuws over zijn dochter. ‘En als zijn leerlingen op 
maandagochtend geen zin in les hadden, en zeiden: 
“Adjudant hoe is het met uw dochter”, nou dan konden ze 
de les mooi vergeten.’
Nee, zegt ze desgevraagd, ze heeft nooit de ambitie gehad 
om bij de politie te gaan. ’Ik wilde naar de Sportacademie, 
maar dat vonden mijn ouders geen goed idee.’ Dus werd 
het een studie sinologie (Chinastudies). Hoewel er met 
dit vak geen droog brood te verdienen viel, bleek die 
keuze voor Erica achteraf gebleken toch van onschatbare 
waarde. Want daarmee werd al de kiem gelegd voor wat 
zich later echt openbaarde: haar passie en liefde voor 
vreemde mensen, landen en culturen. 

BOEDDHISME
Ook nu ze langzaam naar de andere kant van haar leven 
gaat, spettert het levensgeluk nog steeds van haar af. 
Zoals in het begin van het vraaggesprek al werd genoemd, 
Erica Terpstra zit niet achter de geraniums. Ze ervaart 
iedere dag als een verrassing. Soms vallen dingen zomaar 
samen en daarmee op zijn plek. ‘Iedere keer opnieuw 
ben ik verwonderd wat het leven me nu weer aanreikt. 
Ik was achtereenvolgens topsporter, Tweede Kamerlid, 
Staatssecretaris en voorzitter van het NOC*NSF. Beroepen 
waarbij je zeven dagen per week 24 uur per dag aan het 
werk was. Weinig privé, geen ruimte voor iets anders.’
Na het afscheid van de nationale sportkoepel kwam die 
latent aanwezige andere passie tevoorschijn: de liefde 
voor reizen en andere culturen verkennen. ‘Ik ontmoette 
voor de derde keer in mijn leven de Dalai Lama. Terwijl ik 
hand in hand met hem door een bomvolle RAI liep, wist 
ik het ineens: Ik haal inspiratie uit het boeddhisme. Wat 
heb ik dat gemist! Ik wil spirituele leiders ontmoeten en 
hen interviewen. De ontmoeting met de Dalai Lama was 
een ongekende spirituele ervaring die mijn diepste kern 
raakte.’

Meditatie, of noem het zingeving, speelt al jaren een 
belangrijke rol in haar leven. Is als een tweede natuur 
voor haar geworden en geeft haar een grote levens-
kwaliteit. ‘Meditatie geeft me balans tussen het hectische 
buitenleven en de stilte binnenuit. Als je ouder wordt krijg 
je een ander punt van balans. Ik leg nu andere accenten. 
Ik ga minder af op uiterlijkheden en meer op verdieping. 
Ik heb niet meer de drive die ik had, zoek meer de dingen 
achter de dingen. Het is een zoektocht naar evenwicht in 

jezelf en respect hebben voor alles wat leeft. De passie 
was er al jaren, maar ik deed er niets mee. Zeg nou zelf, 
aan een spiritueel geïnteresseerde voorzitter van de 
Sportbond hadden de mensen niets. Al die jaren heb ik die 
interesse op een laag pitje gezet. En dat kon gemakkelijk, 
omdat ik alle functies die ik bekleedde, ook met veel 
passie heb uitgevoerd.’
 
RAUWE GEITENOGEN… 
Dat Erica Terpstra twee jaar geleden een nieuwe carrière 
begon als reizend verslaggever voor Omroep Max, 
beschouwt ze als een groot cadeau. Miljoenen Nederlanders 
volgen haar op de meest spirituele, verrassende en 
onbekende plekken op de wereld. Het programma maakt(e) 
haar mateloos populair. ‘Wat mij boeit is meedoen. 
Ik wil niet aan de zijlijn staan, maar echt in andere 
culturen duiken. En vooral worden geïnspireerd door de 
spiritualiteit van andere mensen.’ Dus koos ze als motto 
voor haar reizen: When in Rome, do as the Romans do (’s 
lands wijs, ’s lands eer ). 

Ze betreedt er niet de plat getreden paden. Het programma 
bracht haar onder meer in Mongolië, Sulawesi, Patagonië 
en Bhutan. Ze dronk boterthee en at rauwe geitenogen... 
Is dat lekker? ’Nee, helemaal niet, maar ik heb het toch 
gedaan. Je kwetst mensen als je het niet doet. Ook dat 
hoort bij verdieping in andere culturen.’
In 2014 staan onder meer Barotseland en Marokko op het 
programma. Begin maart vertrekt ze naar Cuba. Mogen 
we weten wat ze daar gaat doen? Een tipje van de sluier? 
Geen probleem, zegt ze. ‘Ik ga in zo’n dikke Amerikaanse 
bak rondrijden en sigaren roken! Huh? ’Ja echt,’ en ze 
glundert, ‘nee, niet van die mooie sigaren die in een 
doosje zitten, maar zelf rollen, zoals de vrouwen dat doen. 
Als je die prop in je mond hebt, is het net of je bloemkool 
zit te eten.’

GELUKSVOGEL
Erica Terpstra is senang, dat zie je en dat hoor je tijdens 
het gesprek. Een gevoelsmens ook. Ze is gelukkig met wie 
ze is en nee, ze zou aan haar leven niets willen veranderen 
als ze het zou mogen overdoen. ‘Ik prijs me gelukkig dat ik 
mijn hele leven mijn passies mag volgen. Al zou ik maar de 
helft van mijn leven krijgen, dan zou ik al een geluksvogel 
zijn. Dat heeft ook te maken met hoe je in het leven staat. 
Ze geeft zichzelf ook ruimte voor enige relativering. ‘Ik ben 
me ervan bewust dat ik aan de goede kant van de streep 
sta, en dan moet je ook oog hebben voor de andere kant.’

Ze is zo heerlijk gewoon, een mensenmens. Vrouw zonder 
franje, altijd benaderbaar. Wars van vooroordelen en 
pretenties. Dat zit in haar en daar gelooft ze in. Ze noemt 
een voorbeeld: ‘Toen ik als meisje voor de eerste keer met 
het Nederlands Kampioenschap zwemmen thuiskwam, 
waren mijn ouders natuurlijk ontzettend trots. Maar 
mijn moeder liet weten: “Erica, het is wel jouw beurt om 
vanavond met je broertje af te wassen.” Mooi toch?’
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De duivenpost staat niet expliciet in de Grondwet genoemd 
maar valt wel degelijk onder het briefgeheim, evenals het 
telefoon-, telegraaf- en het reguliere briefverkeer. Deze 
wettelijke bepaling zorgt ervoor dat niemand anders dan 
jijzelf en degene aan wie de post gericht is, ongeopende 
brieven mag lezen, zonder toestemming van degene aan 
wie de brief gericht is. Die bescherming vervalt trouwens 
wanneer de brief in het bezit is van de geadresseerde en 
geopend is. Kan de geadresseerde er vervolgens alles mee 
doen wat hem of haar goeddunkt? Nee, ook nu valt de 
inhoud van de brief -weliswaar beperkt- nog onder enige 
wettelijke bescherming, zoals onder meer van de Auteur-
swet en privacywetgeving.   

WIJZIGING
E-mails, sms, WhatsApps en andere modaliteiten van tele-
communicatie komen met de wijziging onder de grond-
wettelijke bescherming van vertrouwelijkheid. De Tweede 
Kamer heeft daartoe met het voorstel van minister 
Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelat-
ies ingestemd.  In de nieuwe wetstekst komt nu te staan 
dat  ‘Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en 
telecommunicatiegeheim.’ Dit recht kan alleen door een  

rechter of in het belang van de nationale veiligheid, met 
toestemming van in de wet aangewezen personen beperkt 
worden.

GRONDWETSWIJZIGING
Een grondwetswijziging is een uitvoerige en zorgvuldige 
procedure. Het voorstel om het briefgeheim aan te passen 
is door het kabinet bij de Tweede Kamer ingediend en is 
daar al goedgekeurd. Vervolgens gaat het voorstel naar de 
Eerste Kamer, waar het met een ‘normale’ meerderheid  
-gelijk aan de Tweede Kamer-  aangenomen moet worden. 

Daarna moet formeel de Tweede Kamer ontbonden  
worden, maar in de praktijk houdt dat in dat er gewacht 
wordt tot er reguliere nieuwe verkiezingen zijn. In het 
geval met het briefgeheim en er vanuit gaan dat het lukt 
om nog dit jaar een nieuwe regering samen te stellen, 
zou dat (2017 + 4) in 2021 zijn. Vervolgens moeten de 
Tweede Kamer en de Eerste Kamer de wetswijziging met 
2/3 meerderheid aannemen, de nieuwe Grondwet moet 
dan nog ondertekend worden door de Koning alsmede de 
minister en last but not least worden gepubliceerd in het 
Staatsblad… 

De telegraaf en telegrammen..?

Update van de Grondwet…

Tekst: Willem van Herwijnen

De telegraaf is toch een krant? Nee, het is een apparaat waarmee telegrammen verzonden worden. Telegrammen..? 
Wie weet nog hoe een telegram verstuurd moet worden? Is daar misschien een computer voor nodig, een speciale 
app soms en zo niet, waar kan je voor het versturen van zoiets terecht? Hoe is het trouwens met brieven? Wie 
heeft er de afgelopen jaren nog een handgeschreven sollicitatiebrief geschreven? Zeker nooit meer iets op gehoord?  
Allemaal hopeloos ouderwets en het Kabinet heeft er daarom werk van gemaakt. Een voorstel voor het wijzigen van 
de Grondwet is inmiddels goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar zo’n aanpassing is echter geen ding wat even 
tussen de koffie en de lunch geregeld kan worden…

De Belgische onderzoekers stelden twee groepen samen. 
De ene groep las een spannend hoofdstuk uit de 
Milleniumreeks. De andere groep moest het doen met 
een hoofdstuk uit een mierzoete roman.
‘De deelnemers kregen apparatuur om hartslag, zweet en 
hersenactiviteit te meten. De mensen die het hoofdstuk 
uit de Milleniumreeks lazen, maakten allerlei stofjes 
aan die bij het beloningseffect horen, zoals dopamine 
en serotonine. Dat zijn effecten die ook bij drugsgebruik 
voorkomen. Het zijn geluksstofjes die een verslavend 
gevoel geven. Dat verklaart waarom je een goed boek in 
één ruk wilt uitlezen,’ vertelt Soraya Vink.
Zij is thrillerkenner, recensent van boekensite Hebban.nl 
en jurylid van de Gouden Strop, de prijs voor het beste 
oorspronkelijk Nederlandstalige spannende boek. Vink  
gaf samen met Sander Verheijen, hoofdredacteur van 
Hebban.nl, onlangs een lezing over de ontwikkeling van 
het thrillergenre.

VAN COLUMBO TOT DEXTER
Tijdens de lezing schetste Vink een ontwikkeling in het 
boekenlandschap die overeenkomt met wat we ook in 
tv-series hebben gezien. Jaren terug stond vooral de 
speurder centraal, denk aan Columbo en Baantjer. Daarna 
stond juist het speurwerk in de spotlights met series als 
CSI waarbij de hoofdpersoon zowel de sporen op de plaats 
delict zoekt, het verhoor bij verdachten afneemt en in het 
laboratorium de analyses doet. ‘Verre van hoe het in de 
praktijk gaat, waarbij juist specialisten ieder een klein 
deel van een groot onderzoek doen,’ duidt persvoorlichter 
Suzan Demirhan van het NFI.
Langzamerhand verdween ook dit beeld weer uit series en 
ging het steeds vaker om het onderzoek aan de hand van 
specifieke sporen die op de plek van een misdrijf worden 
gevonden. Series als Dexter (bloedspatpatroonanalist) 
en Bones (forensisch antropoloog) speelden hier handig 

op in. ‘Bestseller auteur Karin Slaughter was een van de 
eersten die forensische technieken centraal zette in haar 
boeken.’

ECHTGENOTENMOORD
Technieken en sporen zijn inmiddels naar de achtergrond 
verdwenen. ‘Wat nu opvalt zijn de verhalen die zich in 
een veilige setting afspelen. Moord in een huiselijke 
sfeer bijvoorbeeld. Thrillerschrijvers zoeken nu meer dan 
ooit in hun spannende verhalen naar frictie in veilige 
relaties. Wellicht wordt dit ook wel ingegeven doordat 
echtgenotenmoord relatief veel voorkomt.’
Een andere opvallende trend is de verschuiving van 
het perspectief. Verhalen die worden verteld op basis 
van flashbacks of verhalen die worden verteld door 
nabestaanden. ‘In deze verhalen worden politie, OM of 
forensisch onderzoekers van bijvoorbeeld een soort NFI 
steeds vaker op een zijspoor gezet en vervullen zij niet 
langer de hoofdrol. De verteller is ook vaak degene die het 
heft in eigen hand neemt, waarbij op de meest creatieve 
manieren door een doorsneeburger sporen worden 
gewist nadat een moord is gepleegd.’
‘Het blijft fascinerend hoe we als mens toch een morbide 
verlangen lijken te hebben naar de duistere kant van de 
samenleving met alle gruwelijkheden die daarbij komen 
kijken,’ verwondert Vink zich. Daarom heeft ze vijf boeken 
geselecteerd die mee moeten in de koffer op vakantie. Of 
gewoon voor de naderende herstavonden…

1. Zijn bloedige plan, door Graeme Macrae Burnet
2. Sluipend gif, door Corine Hartman
3. Nemesis, door Simon de Waal
4. Doodsimpel, door Peter James
5. Ik reis alleen, door Samuel Bjork

Bron: Nieuwsbrief NFI

VAN BODYBAG TOT BOEKENKAST

Spannende boeken zijn verslavend. Letterlijk, zo beweren onderzoekers uit België. Dit zogenoemde pageturnereffect 
wordt veroorzaakt door stofjes die in je hersenen vrijkomen bij het lezen van een goed, maar vooral spannend boek. 
Misdaad en het (forensisch) onderzoek naar de dader vormen misschien wel de beste ingrediënten.
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