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Voor u ligt de APN Special 2019, vol verhalen, productinformatie, adviezen en actualiteit.
 
Zoals u van ons gewend bent willen wij het nieuws zo actueel mogelijk brengen. En 
dat is niet altijd even gemakkelijk in het altijd hectische medialand. Zo ook tijdens het 
interview met John van de Heuvel. De locatie werd op het laatste moment verplaatst 
naar het TGM (Telegraaf Media) gebouw. De reden….invallen in heel het land met 
betrekking op de aanslag op het TGM gebouw in 2018. John zat die dag natuurlijk 
boven op het nieuws, maar kon door alle hectiek onze redacteur toch te woord staan 
wat heeft geresulteerd in een mooi artikel.
 
Dit alles brengt mij bij de vraag, Media vrijheid “Hoe hoog is de prijs?” Een aanslag op 
het TGM gebouw, John van de Heuvel die zelf beveiliging nodig heeft, de aanslag in 
2015 op Charlie Hebdo, ga zo maar door. Tegenwoordig lijkt vrijheid binnen de media 
nog steeds zo vanzelfsprekend, maar dat is het bij lange na niet meer, zeker niet als je 
alles tien keer moet heroverwegen voordat je iets publiceert.
 
Toch is het ons weer gelukt om het nieuws dichter bij u te brengen, samengevat in deze 
mooie special.
 
Ik wens u veel leesplezier!
 
Namens Ter Hoeve Uitgevers
Soraya Janssen
 

Zowel in het dagelijks leven als tijdens het politiewerk wordt de hoeveelheid gebruikte technologie steeds groter. Dat 
levert natuurlijk grote voordelen op: Informatie kan vanuit meer en meer bronnen worden verzameld en gecombineerd, 
kan sneller worden gedeeld en kan op meer plekken worden benaderd. Maar deze toename van technologie vraagt 
ook om een ontwikkeling van digitale beveiliging tegen cybercrime of hackers gericht op informatie die bij de politie 
beschikbaar is en interessant voor criminelen. Tijdens het werk willen we er van uit kunnen gaan dat de informatie die 
we nodig hebben betrouwbaar is, vertrouwelijk is en beschikbaar is. En nog belangrijker dat deze informatie beveiligd 
is tegen mogelijke inbraken van buitenaf. 

The S-Unit is gespecialiseerd in het testen van digitale veiligheid. Tijdens een zogenaamde penetratietest simuleren 
wij dat een kwaadaardige hacker een aanval uitvoert op een website, mobiele applicatie, infrastructuur of andere 
IT-componenten waar interessante politie onderzoeks informatie zich bevindt. Tijdens een penetratietest worden 
kwetsbaarheden in kaart gebracht, onderzocht of ze daadwerkelijk te misbruiken zijn en of ze gebruikt kunnen worden 
als opening om dieper door te dringen in de digitale omgeving. Na de test schrijft The S-Unit een rapport waaruit wordt 
beschreven hoe de kwetsbaarheden kunnen ontstaan, wat de impact van de gevonden kwetsbaarheden is en vooral, 
veel belangrijker, hoe de kwetsbaarheden kunnen worden opgelost en in de toekomst kunnen worden voorkomen. 
Vraag uw ICT-collega’s om meer informatie of neem contact met ons op als u uw omgeving wil laten testen op digitale 
veiligheid! www.the-s-unit.nl.

Start today, secure tomorrow!
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Daags voor het interview wordt de locatie gewijzigd. Begrijpelijk. Voor het interview 
met John van den Heuvel val ik niet met de deur in huis want het TMG Telegraaf 
gebouw is aardig beveiligd. Barrières, sluizen, camera’s, pasjes en bewakers. De 
persvrijheid lijkt aardig onder druk te staan. “Niet waar!” zegt John van den Heuvel 
later in ons gesprek.

Ik rol letterlijk met het nieuws naar binnen! Vandaag zijn in alle vroegte een aantal 
lieden van hun bed gelicht die in verband worden gebracht met de aanslag op het 
Telegraafgebouw in Amsterdam op 26 juni 2018. Het eerste nieuws druppelde al 
naar buiten omstreeks 07.30 uur. Hierna haalde het nieuws mij razendsnel in. Toen 
ik aankwam bij het TMG gebouw was de politieactie nog in volle gang. Al heel vroeg 
in de ochtend komt de chef van het rechercheteam met een verklaring. Twaalf 
verdachten zijn aangehouden waarbij het zou gaan om de voorbereiders, de fixers 
en de uitvoerders van deze aanslag. Het is volgens het openbaar ministerie een 
aanslag geweest op het vrije woord. Tijdens het onderzoek was volgens de politie 
de inzet tactisch en digitaal enorm. De politiechef: “Uiteindelijk lossen wij alles op!”

Tja en dan moet het interview nog beginnen. Ik ontmoet John van den Heuvel op een 
sober plekje in het TMG gebouw. Ik had een leuke lunch gepland maar wij eindigen 
in een kamer die lijkt op een kruising tussen een kantine en een gamerskamer 
met kabels en televisies een soort Google ontmoetingsplek. Ik noem het maar een 
brainstormkamer.

John: “Het is heel erg druk vanmorgen. Ik zit vandaag bovenop het nieuws. Je hebt 
afspraken maar er fietsen altijd weer 1001 dingen tussendoor. Als de telefoon gaat 
moet ik opnemen!  Vanavond zit ik weer in RTL Boulevard en ik ben vandaag zijdelings  
in een passieve rol zelf het nieuws.

Het is hier bij het TMG gebouw een half jaar een ravage geweest. Die aanslag had 
bijna zeker te maken met de publicaties van Mick van Wely en mij voor de Telegraaf. 
Je volgt het verloop van zo’n onderzoek. We zijn in deze zaak zelf een aantal keren 
verhoord door de recherche. Je belt zelf ook regelmatig met het team van de politie. 
De deelbare informatie kregen wij. Veel is niet deelbaar. Je moet dan maar hopen dat 
je later alles hoort. In dit onderzoek hebben wij zelf ook onderzoek gedaan. Logisch 
want als mensen met raketwerpers op redacties gaan schieten (Panorama gebouw) of 
zoals hier is gebeurd een auto naar binnen proberen te rijden en die in de fik steken 
dan gaat het bij ons natuurlijk ook kriebelen! Het klinkt best verheven maar ik zie 
dit als een aantasting van de journalistieke vrijheid. Als dit soort dingen gebeuren 
zou het zo kunnen zijn dat je denkt: ‘Nou over deze meneer gaan we maar niet meer 
schrijven…’ Als je over georganiseerde misdaad schrijft moet je soms voorzichtig zijn. 
In deze zaak let je extra op. Niet zo zeer op wat we schrijven maar bij publicatie zijn wij 
extra alert. Door het openbaar ministerie werd gesteld dat een man “Taghi” achter de 
bedreigingen aan mijn adres zou zitten. Althans ze vermoeden het.”‘Dossier van den Heuvel te zien bij RTL4 om 20.30 uur’

John van den Heuvel:
40 jaar met de poten in het bluswater
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Wat onderscheidt jou van andere misdaadjournalisten? 
“Dat heeft met een aantal redenen te maken. Als ik het zo bekijk ben ik één van de langst actieve misdaad verslaggevers. 
Ik heb Peter R. de Vries hier bij de telegraaf opgevolgd. Door de aard van het werk maar ook door de aard van de zaak 
waar je over schrijft word je automatisch gevraagd voor televisie programma’s. Dat gaat steeds verder. Zo raak je 
bekender door jouw eigen werk. Waar ben ik trots op? Niet op een bepaalde zaak maar dat ik dit al achtentwintig jaar 
mag doen! Daarvoor zat ik 10 jaar bij de politie. Ik heb op de oude politie opleidingsschool gezeten op de Sloterweg. 
Van daaruit naar bureau IJtunnel. Toen kwam voorlichting voorbij. Geschreven voor de TAP en het korpsbericht 
Amsterdam. Dat was een goed informatief blaadje. Later zat ik bij de criminele inlichtingen dienst en als sluitstuk bij 
een pseudokoop team. Daar leer je het vak. Ik sta al bijna veertig jaar met mijn poten in het bluswater! Dat zorgt ervoor 
dat je hopelijk weet waar je over praat.”

Waarom kan Peter R. de Vries zich vrijer bewegen dan jij op dit moment?
“Dat is een concullega. Peter heeft op dit moment geen eigen programma, schrijft niet voor een krant maar zit natuurlijk 
nog wel bij Boulevard dus hij heeft een minder podium. We hebben een uitstekend contact met elkaar. Zijn steun 
heb ik echt gewaardeerd in de periode dat ik niet bij Boulevard mocht komen. Hij heeft het onderwerp op de kaart 
gehouden. Op het moment dat de beslissing wordt genomen dat je ergens niet meer mag komen doet dat veel met je. 
Ik begrijp het wel. De beslissing is moeilijk maar de beslissing om alle maatregelen terug te draaien is misschien nog wel 
moeilijker. Soms sluipt dan in je hoofd: ‘Als dit maar niet lang gaat duren’. We zijn nu bijna een jaar verder!  Het ging mij 
hinderen in m’n werk. Iedereen zet zich voor mij in dat ik kan blijven werken. Dat is met name een compliment voor de 
jongens van de DKDB beveiliging, die lopen de hele dag om mij heen en leveren een fantastische prestatie. Ondanks 
dat mijn journalistieke platform werd afgebrokkeld kan ik weer verschijnen. Ik heb nooit getwijfeld aan de oprechtheid 
van beslissingen over mij van anderen. Het lag mij wel zwaar op de maag. Soms was er twijfel? Kan ik mijn werk nog 
wel blijven doen? Ga ik door?” 

Hoe ben je begonnen bij de Telegraaf?
“Als politieverslaggever. Ik had al schrijf ervaring maar had geen journalistieke achtergrond. Ik heb de gok gewaagd en 
daar nooit een seconde spijt van gehad. Ik ben blij met steun van RTL en TMG. De bedreigingen zijn ook aan hun adres. 
Wij wijken niet voor criminele overdruk en ik kijk niet weg. De Telegraaf en Panorama hadden enorme kosten na de 
laffe aanslagen op hun gebouwen. Dat loopt in de tonnen. Het waren geen leuke tijden voor misdaadverslaggevers. 
Veel journalisten hebben, net als andere beroepsgroepen, te maken met bedreigingen en geweld. Dat moet gewoon 
stoppen. Dat moet je als maatschappij niet willen. Ik heb niets te klagen. Iedereen die een bepaalde rol heeft gespeeld 
in mijn beveiliging, zoals politie en het OM, hebben ingezien dat als je aan de journalistiek gaat zitten als crimineel dat 
je je wel op een heel erg hellend vlak gaat begeven. Nogmaals ik heb alle steun van mijn werk en de overheid. Over 
veiligheid is geen enkel moment discussie geweest.”
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Hoe kijk je aan tegen de steeds meer persoonlijke bedreigingen van de politie agenten op de sociale media?
“Een agent schrijft een bon. Meneer is lid van de motorclub en filmt de bekeuring en morgen sta je op facebook. Ik vind 
dat een slechte tendens. Er moet daar veel harder tegen worden opgetreden. Ik irriteer mij aan de lankmoedigheid en 
het algemeen relativeren door met name rechters over het geweld tegen de politie. Geweld tegen de politie vind ik 
toch weer een ander iets dan “normaal” geweld. Dat praat ik ook niet goed maar van een politieman/vrouw wordt altijd 
verwacht dat die optreedt, dat die een stap naar voren zet als er gedoe is. Geweld? Je moet met je tengels van de politie 
afblijven. Ook van BOA’s. Te lang zijn daders van geweld tegen de politie met fluwelen handschoenen aangepakt. Ik kan 
mij daar kapot over ergeren. Ik heb daar laatst weer een column over geschreven. Dat ging over een doorgedraaide 
Pool ergens in Brabant. Die sloeg op auto’s en zo. Het ging over een agent die net van de opleidingsschool kwam en zijn 
mentor. Als je ziet wat er dan voor commentaar wordt gegeven op het optreden dan zeg ik: ‘Rot op ga daar zelf eens 
staan zeg!’ Ik weet zelf nog van vroeger hoe het is als iemand onder invloed van drank en pillen tekeer gaat. Al ben je 
nog zo sterk. Die hou je niet meer.”

John zit voor mij en oogt rustig en relaxed. Hij gaat verder: ”Mick van Wely is mijn side kick en wij doen heel veel samen. 
Zeker in wat zwaardere onderwerpen is dat wel belangrijk. Je moet elkaar scherp houden. Voor de krant werk ik vrij 
solitair. Voor mijn televisieprogramma heb ik een keigoed klein team. Het team heeft regelmatig vergaderingen waar 
we de onderwerpen bespreken. Ik heb een paar goede crime redacteuren die onderzoek verrichten voor mij. Die gaan 
ook echt op pad. Daarnaast heb ik een productieteam dat alles vertaalt naar televisiewerk. Ik ben net terug uit Kenia. 
Daar zit een Nederlandse pedofiel die daar een weeshuis runt. We hebben hem opgespoord. Kenia wordt een goed en 
ontluisterend verhaal.”

Neem je dan de beveiliging mee?
“Ik ga verder niet in op mijn beveiliging. Neem van mij aan dat er  altijd beveiliging om mij heen is. Ik heb vanaf 1990 
veel geroerd in diverse strontputten. Als je gaat roeren komt daar een onaangename geur uit! En mensen die het 
betreft zijn lang niet altijd blij met de dingen die ik onthul. In dit vak zal altijd een latente dreiging zijn. Dat was eigenlijk 
ook zo toen ik bij de politie bij pseudokoop werkte. Was de laatste zaak  opgerold ging ik weer verder met de volgende, 
maar de crimineel kon jaren nadenken wie hem naar de cel had gebracht.”

Wij kwamen als publiek veel te weten over de onderwereld toen je ging schrijven over de moord op Willem Endstra. 
Waarom intrigeerde nu juist deze moord jou?
De informatie kwam in een stroomversnelling. Wat je toen had in de wereld van de Hollandse netwerken was ongekend. 
Sam Klepper, Mieremet, de één na de ander werd geliquideerd. Toen ik wat meer over de achtergronden te weten 
kwam ging ik een bepaald patroon ontdekken. Dit kwam mede door de persoonlijke gesprekken met Mieremet, ik 
kwam zelfs bij hem thuis. Op een geven moment laat dat dossier je niet meer los. Het schrijven van boeken is nog 
steeds een passie. Ik heb, samen met Bert Huisjes, nu directeur van WNL, veel boeken gemaakt. Meestal schrijf ik 
boeken in de vakantie. Ik maak dan een afspraak; in de ochtend schrijven en in de middag leuke dingen doen.”

Je schreef veel over Bram Moszkowicz. Hoe zie jij de rol van de advocatuur in Nederland ten opzichte van grote 
criminelen?
“Ik zie gelukkig een nieuwe generatie jonge advocaten aan het werk die beseffen dat advocatuur niets met glitter, 
glamour en televisie optredens te maken heeft. De tijd dat criminelen met sporttassen vol geld bij een advocaat naar 
binnen stapten is denk ik wel voorbij! Het is in ieder geval een stuk minder geworden. Veel advocaten hebben het 
moeilijk. Er is strenger toezicht op de geldstromen. Er is een mentaliteitsverbetering gekomen bij de jonge advocaten. 
De oudere generatie advocaten schurkt veel te dicht tegen de onderwereld aan. Daar maak ik mij echt zorgen over. Wat 
ik daarover hoor en zie is kwalijk. Een goede advocatuur een is belangrijke pijler van de rechtstaat. Die moet je zuiver 
houden. Dat betekent dat advocaten een grote mate van verantwoordelijk hebben naar de maatschappij toe. Denk 
aan de vrijheden die ze hebben. Als je merkt en hoort dat bepaalde advocaten daar de hand mee lichten is dat kwalijk. 
Ik kan met een aantal advocaten niet meer in gesprek. De verhouding met hen is ver beneden het vriespunt. Ik ben te 
kritisch op hun handel en wandel.”

Je hebt veel programma’s gemaakt zoals “Rechtgezet” en “Internetfraudeurs”. Gewone mensen die juridische hulp 
nodig hadden. Wat is bij je blijven hangen van deze programma’s?
“Nou eigenlijk wat ik al wist. Op het moment dat je niet over voldoende financiële middelen beschikt om je van goede 
juridische bijstand te voorzien, wordt je makkelijk vermorzeld in het Nederlandse systeem. Je kunt je gelijk wel hebben, 
maar krijg je ook gelijk? Je krijgt je gelijk niet als je niet in staat bent om te procederen. Dan bestaat onrecht echt. Ik 
heb daar wel een aantal keren het verschil in gemaakt. Ik vond het een uitdaging bij “Rechtgezet” om problemen op te 
lossen. Dat gaf een extra dimensie aan mijn werk. Als je echt bij mensen aan de keukentafel zit, die vechten tegen een 
verzekeringsmaatschappij of mensen die bedrogen zijn door een autohandelaar, dan maak je met een programma het 
verschil. Dat geeft voldoening. Zeker als je met je andere werk alleen maar bezig bent met zware liquidaties.”

Jij zet je ook in tegen ontvoering van kinderen. “Ontvoerd” was volgens mij je best bekeken programma. Je begaf je 
vaak op buitenlands grondgebied met andere wetgeving. Wat kun je daar over vertellen?
”Dat is een ingewikkelde materie. Voor zover het mogelijk is  bereid ik alles goed voor maar je begeeft je in een juridisch 
mijnenveld waar je soms de route niet weet. Je weet van tevoren niet hoe iets gaat lopen. Dat maakt het spannend. 
Zeker in landen waar Nederland geen verdragen mee heeft is het iedere keer weer aftasten. Op 22 april 2019 gaat mijn 
nieuwe programma van start: ‘DOSSIER VAN DE HEUVEL’. Het komt op RTL 4. Daar komen zeker weer een aantal zaken 
van kinderontvoering in voor, onder andere een schrijnende zaak in Turkije. Niet alles lukt maar ik geef nooit op. Als 
televisiekijker zit je op het puntje van je stoel maar wij ook!  Tot op heden heb ik in Turkije nog geen problemen gehad, 
we hebben daar goede contacten.  We zijn transparant in wat we doen. De lokale autoriteiten waarderen dit. Het gaat 
ook wel eens mis. We zijn in Mexico gearresteerd. Dat was spannend. Dat was voor het programma ontvoerd. “Het 
meest heftige is de rechtszaak die nu loopt in India voor de zaak van het ontvoerde Nederlandse meisje Insiya. Ik kreeg 
te maken met de beschuldiging van terug ontvoering. 

(Bron: De Telegraaf 6 maart 2019. De moeder van de ontvoerde kleuter Insiya (nu vijf) heeft een belangrijk juridisch 
gevecht gewonnen. De rechtbank van Noord-Holland heeft de vader van Insiya, Shezhad H., het gezag over het 
meisje ontnomen). 

Er is nu een verzoek vanuit India bij Interpol om ons internationaal te signaleren. Nederland voert nu verweer 
hiertegen. Ik hoop dat het met een sisser afloopt. De signalering is nog niet van kracht. Als dat gebeurt zou ik niet meer 
internationaal kunnen werken. Bizar toch?”

We komen toch op Willem Holleeder. Ik wilde dat eigenlijk voorkomen maar bij jou kan dat eigenlijk niet. (John 
begint te lachen…) Hoe is dat toen gegaan met het programma college tour?
“Op een gegeven moment krijgt Willem Holleeder de kans om het podium te pakken bij college tour van Twan Huys. 
Er was een opzetje! Twan Huys wist dat natuurlijk. Ik was vrij kritisch vooraf over het feit dat Willem Holleeder daar 
zou optreden. Dat vond Twan Huys natuurlijk niet leuk. Ik wilde Holleeder zelf ook interviewen. Dat doe je niet in 
een tuinhuisje. Tijdens de uitzending pakte Willem opeens een persoonlijke mail uit zijn binnenzak. Ik heb in de 
periode daarvoor een aantal keren mensen uit het criminele milieu geïnterviewd. Die moesten om bepaalde redenen 
voorzichtig zijn. Dan ga je niet in een hotel zitten, dan ga je naar het buitenland en je huurt een huis. Ik heb wel eens in 
Spanje huizen gehuurd. In Zuid Amerika. Waarom? Je moet in alle rust kunnen praten. Afgeschermd. In mijn optiek was 
en is dat geen rare gedachte. Twan heeft daar een soort Holleeder vakantie van gemaakt. Bij college tour domineerde 
Holleeder het programma. Dat moet niet kunnen. Dan loopt het bij je weg. Zeker bij een interview.”
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Op 08 januari 2019 zit jij bij RTL Late Night 
en dan noem je de familie Holleeder een 
Maffia familie. Toch nuanceer jij dat later. 
Hoe kijk je daar op terug?
“Zo zag ik dat altijd. Ik zag dat als een gesloten 
bolwerk. Pas veel later toen ik Astrid en Sonja 
Holleeder leerde kennen bleek alles een stuk 
genuanceerder te liggen. Als dat blijkt moet 
je dat ook uitdragen. Bij de politie vielen ze 
ook van hun stoel toen zij wilden verklaren. 
Wij hadden zoiets van: ‘Wat moeten wij 
hiermee?’ Het verhaal van Astrid en Sonja 
was zo onderbouwd. Ook ondersteund met 
opnames via audio, zodat het beeld snel 
kantelde. Ik twijfel niet aan hun verhaal!”

Dan word je al beveiligd en dan besluit je toch 
de Videolanddocumentaire ‘Moorddossier 
Holleeder’ te maken.  Holleeder staat op 
dit moment terecht voor vijf verschillende 
moorden en één geval van doodslag. Dan 
laat jij de diepste angsten en emoties zien. 
Dan kan het toch niet anders dat dit jou 
niet in dank wordt afgenomen? Wat was je 
beweegreden?
“Ik voelde tijdens de gesprekken de emoties. 
Ik wilde ruimte bieden voor de emotie. Ik 
was vroeger gericht op het achterhalen van 
feiten. Maar een gesprek met de dochter van 
Thomas van der Bijl is geen politieverhoor. 
Ik wilde de emoties niet weghouden. Je zit 
te praten met de dochter van iemand die is 
vermoord. Je wil iemand zijn verhaal laten 
doen. Ik wilde de kijker laten zien wat een 
impact dit heeft gehad op iemands leven. De 
moord op Endstra en Mieremet volg ik met 
nog meer dan gemiddelde belangstelling 
omdat ik ze zelf goed heb gekend. Toen ze 
vermoord werden raakte dat mij persoonlijk. 
Bij Endstra zag je het aankomen. Je voelde 
dat in de opbouw, in de spanning wat ze 
vertelden. De gespannen blikken. Je zag bijna 
dat ze met hoge snelheid het ravijn inreden. 
Je kunt het alleen niet tegenhouden. Je 
moet tussen de regels door lezen, want een 
crimineel vertelt je ook niet alles. Het heeft 
mij niet verbaasd maar wel geraakt.” 
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Anno 2019 is de mobiele telefoon niet meer weg te denken uit onze samenleving. Wij zijn ervan 
afhankelijk en zo ook onze medemens. Daarmee gaat gepaard dat de mobiele telefoon vaak 
dient als bewijsmateriaal. Vanuit forensisch onderzoek willen we kunnen bewijzen of dié persoon 
daadwerkelijk dát bericht heeft verstuurd op dát tijdstip naar dié specifieke ontvanger. 

In geval van een delict of incident zal de ondervraagde de telefoon af moeten staan en is deze vaak 
voor een aantal weken of soms zelfs maanden kwijt. Dit kan veel onrust veroorzaken of praktisch 
lastig zijn. Daarnaast wordt regelmatig de gehele telefoon doorzocht terwijl er maar een gedeelte 
daadwerkelijk nodig is voor onderzoek. Denk aan immigranten bij inlichtingsdiensten, een getuige 
met 1 belangrijk SMS-bericht of een telefoon waarbij alleen de belgeschiedenis van het afgelopen 
half uur telt. 

“Simple is key” 
Op dit moment worden mobiele telefoons uitgelezen met apparaten enkel geschikt voor de 
technisch specialist. De huidige apparatuur is kostbaar, zeer complex in gebruik en vereist veel 
training, kennis en ervaring.  
Susteen Inc. specialiseert zich in mobile forensic tools en voelde de behoefte voor een andere 
oplossing met meer gebruikersgemak. Met oog op “Simple is key” ontwikkelde het Amerikaanse 
bedrijf de DataPilot 10 ofwel DP10 genoemd. Dé tool voor het maken extracties van Android en 
Apple telefoons on-site. 

Veldwerk en analyse 
De DP10 is door de ruggedized uitvoering zeer geschikt voor werk in het veld. Daarnaast is het 
apparaat betaalbaar, ter grootte van een middelmaat tablet en heeft een touchscreen met 
eenvoudige menu’s. Hierdoor kan ook de niet-technische gebruiker zonder moeite een extractie 
maken. Daarnaast kan er ook gebruik worden gemaakt van de optie voor Linked Screen of Optical 
Capture om de inhoud van het telefoonscherm vast te leggen.  

Na het maken van een extractie kan het rapport bekeken worden op de DP10 zelf of extern 
geanalyseerd worden. Doordat de DP10 een XML-rapport genereerd kan deze eenvoudig 
uitgelezen worden met meerdere analyse software. Deze ideale combinatie maakt het voor de 
niet-technische gebruiker mogelijk om de technisch specialist te ondersteunen. 

Het uitlezen van mobiele telefoons kan véél sneller! 

Schippers IT B.V. | T +31 (0)161 45 44 49 | sales@schippers-it.nl | www.schippers-it.nl
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Je stelt dat Holleeder zou beschikken over corrupte contacten. Wat bedoel je daarmee?
”Nou dat zie je ook nu gebeuren met de Mocro maffia. Niet alleen bij het dossier Holleeder. Ze zijn zo goed op de 
hoogte wat er allemaal speelt dat het niet anders kan dan dat er mensen bij politie of openbaar ministerie informatie 
lekken. Daar hoeven we niet al te ingewikkeld over te doen. Dat zie je ook bij recente onderzoeken bij de douane. Er 
gaat zoveel geld in om. Een enkeling is vatbaar voor corruptie. De politie werkt aan een systeem om misstanden te 
voorkomen. Met alleen moreel besef gaan we het niet redden. De politie zelf zit er boven op.”

Hoe kijk jij aan tegen het drugsbeleid in Nederland?
”Legaliseren nee! Veel voorlichting en hogere drempels voor gebruik. Ga niet verbieden zonder context. Het is slecht 
dat het binnen de politie jarenlang geen prioriteit was. Slap beleid uit Den Haag. Toen kwam de cocaïne oorlog waar de 
concurrentie letterlijk moordend is. En nu is het een inhaalslag. We lopen achter de feiten aan.”

Je wordt omringd door beveiligers. Beperkt je dit in jouw werk met informanten?
“Nee ik denk het niet. Ik moet dat heel goed uitleggen aan bronnen of informanten. Ik was daar zelf in het begin ook 
wel huiverig voor. Zat ik op de achterbank in de auto met de DKDB dacht ik:  ‘Ben ik nog wel vrij om te bellen? Wordt dat 
straks niet allemaal doorgegeven?’ Ik heb de zekerheid dat mijn gesprekken vertrouwelijk blijven. Ik heb het geloof en 
de overtuiging dat ik alles kan bespreken. De beveiligers zitten niet op mijn schoot. De dreiging zou ook kunnen komen 
van de motorclub ‘No Surrender’. Ik heb daar veel over geschreven. Binnen deze wereld wisselen de machtsblokken 
snel. Ze hebben lange tenen zal ik maar zeggen. Owee als het verhaal te kritisch wordt. Naarmate de verhalen kritischer 
werden werd de bejegening ook steeds onvriendelijker. Toen Henk Kuipers, de president van ‘No Surrender’ zich ermee 
ging bemoeien werd het grimmiger. Hij nam geen afstand van clubleden die aangaven dat ze met mij nog een appeltje 
te schillen hadden. Het duimpje van Kuipers op facebook was groen licht voor bedreigingen. Er schijnt een soort 
vergadering geweest te zijn waar een prijs op mijn hoofd is gezet. Ik maak mij meer zorgen over de nieuwe generatie 
jonge criminelen, er zit geen enkele rem op die jongens!”

Heb jij nog ambities?
“Het is niet de makkelijkste periode maar ik heb het gevoel, de hoop en de verwachting dat ik de komende jaren dit 
werk nog doe. Ik zou nog wel de tijd willen hebben om nog een paar goede boeken te schrijven. Ik zie mijzelf wel 
zitten op een tropisch eiland met een strooien hoedje op onder een palmboom. Ik wil dan eens lekker de verhalen van 
mij afschrijven. Ik kom daar nu niet aan toe! Die verhalen zitten in mijn hoofd. Ik ben gezegend met een uitstekend 
geheugen. Ik heb nog wel een paar dossiers liggen waar ik over kan schrijven!” (John glimlacht). Ondanks het feit dat 
er een tijdsdruk was om het programma te maken voor de avondeditie van RTL Boulevard heb ik eigenlijk alles mogen 
en kunnen vragen aan John van den Heuvel, super tof. John krijgt van ons nog het bekende lampje om licht te laten 
schijnen op de soms duistere dossiers.

Noot redactie: John van den Heuvel is ook ambassadeur van de DMRC. John geeft zijn steun en  support aan de 
Dutch Marines Rowing Challenge. Deze stichting maakt het mogelijk dat ook politie agenten met PTSS één keer in 
de week onder begeleiding kunnen roeien met lotgenoten. De boten worden beschikbaar gesteld door de DMRC.

XTC... dansen met de dood?
Een pilletje om de hele nacht door te kunnen gaan. Een blij, en euforisch gevoel, alsof je verliefd bent. De wereld ziet er 
mooier uit, je houdt van iedereen, je kunt dansen tot je er bij neervalt. Een klein pilletje... wat kan het voor kwaad, zou 
je denken. Dat is ook precies wat jongeren denken die zo’n pilletje aangeboden krijgen. Wat hen niet verteld wordt, is 
de depressie die je in de week daarna krijgt omdat alle vitamine B1 in je lichaam verbruikt is. Dat je er paniekaanvallen 
van kunt krijgen of zelfs een hartaanval. En dat er mensen aan zijn overleden. Dan hebben we het nog niet eens gehad 
over de criminele aspecten die aan drugsgebruik kleven.

Nederland drugsland
Naar schatting gaat er 19,8 miljard om in de criminele wereld van MDMA en amfetaminen, bleek uit het rapport 
van Pieter Tops over de omvang van de productie van synthetische drugs in Nederland. Tops stelt dat een deel van 
het probleem te wijten is aan de tolerante houding van de Nederlandse overheid ten aanzien van drugsgebruik in 
het algemeen. In Nederland ligt de nadruk vooral op harm-reduction; drugs nemen wordt geaccepteerd en bijna als 
‘normaal’ beschouwd. Drugs-voorlichting gaat meer over het beperken van de gezondheidsrisico’s dan dat jongeren 
wordt ontmoedigd om aan XTC of andere drugs te beginnen. MDMA en Amfetaminen worden niet als gevaar voor de 
volksgezondheid gezien, omdat deze (voor zover bekend), niet direct verslavend zouden zijn. Maar in een rapport uit 
2017 van het Trimbos Instituut naar langdurige klachten na Ecstacy gebruik, komt duidelijk naar voren dat veel (ex)
gebruikers klachten ervaren, en met name psychische klachten. 

Zeg nee tegen drugs en ja tegen het leven!
Het wordt tijd voor een ander geluid en meer preventie aan de voorkant. De stichting Geen Drugs-Wel Leven zet zich 
in om jongeren bewust te maken van de feiten over drugs. Met aansprekend lesmateriaal geschikt voor 12 jaar en 
ouder, krijgen jongeren een vollediger beeld van wat drugs in feite is. Drugs zijn in feite vergif. Een kleine hoeveelheid 
werkt als oppeppend middel (het versnelt je). Een grotere hoeveelheid werkt als een kalmerend middel (het vertraagt 
je). Nog een grotere hoeveelheid vergiftigt je, en kan je zelfs doden.Dat geldt voor elke drug. Het verschil zit in de 
hoeveelheid die nodig is om het effect te bereiken.

Jongeren bereiken voordat de dealers het doen
Verbieden werkt niet. Maar de stichting Geen Drugs-Wel Leven hoopt met haar campagne te bereiken dat jongeren 
een bewustere keuze maken, en dat iemand zich misschien nog een keer bedenkt voordat hij dat pilletje neemt. We 
moeten van het idee af dat drugs okay zijn en niet schadelijk. En daar zouden we het beste al mee kunnen beginnen in 
groep 8 op de lagere school. Zodat wij jongeren eerder bereiken dan de dealers. 

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& 
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Een topmonument met internationale 
allure, dat is de Hollandsche Manege in 
Amsterdam. Neerlands oudste rijschool 
verzorgde ooit lessen aan het Koninklijk 
Huis, maar ook de Bereden Politie trainde 
in de manege.

Waar paardrijden in een drukke binnenstad 
tegenwoordig alleen is weggelegd voor de 
Bereden Politie en een handvol toeristische 
rijtuigjes, was dat een ruime eeuw geleden 
nog ondenkbaar. Een paard was pure 
noodzaak voor wie zich met een beetje tempo 
en comfort van A naar B wilde verplaatsen. 
De koets, de paardentram, het rijtuig en de 
kar beheersten het mobiele straatbeeld. In 
de hoogste regionen van de destijds sterk 
hiërarchische maatschappij vervulde het 
paard een exclusieve rol. Deftige burgers 
maakten er een sport en hobby van om hun 
individuele rijkunst te dresseren. Ze waren 
lid van ruiterverenigingen en oefenden 
hun vaardigheden in een -voor het gewone 
volk ontoegankelijke- manege en kregen 
instructies van oud-militairen. Inmiddels is er 
veel veranderd, maar de allereerste rijschool 
van Nederland bestaat nog steeds in de 
Hollandsche Manege bij het Amsterdamse 
Vondelpark. Een rijksmonument in originele 
staat, toegankelijk voor alle mensen en met 
zijn 700 wekelijkse rijlessen nog volop in 
bedrijf. De bereden politie, trainden er een 
periode in de jaren ’90 van de 20e eeuw. 
“We reden wekelijks op een doordeweekse 
dag met acht tot tien ruiters van bureau 
Marnixstraat naar de manege”, vertelt Harry 
Zwemmer, destijds hoofdagent ruiterij en 
tegenwoordig senior ruiter. 

Toen waren er dertig á veertig beredenen in de hoofdstad, nu zijn dat er zo’n twintig. De ruiterij ging naar de Hollandsche 
Manege toen hun eigen bak bij Marnixstraat werd verbouwd, maar ook om meters te kunnen maken. “Onze bak was 
een ovaal waar je na een sprong meteen de bocht om moest. Dat maakt voor schriktraining niet uit, maar voor een 
knappe diagonaal of sprong gingen we liever naar de Vondelstraat. We zijn er uiteindelijk meen ik om budgettaire 
redenen weer mee gestopt.”

In draf door de kunstgeschiedenis in de 
Hollandsche Manege
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Mozart en zijn zusje
De eerste Hollandsche Manege stamt uit 1744. Indertijd stond hij nog middenin de Amsterdamse binnenstad, op 
een hoogte die nu Lijnbaangracht heet en waar poppodium de Melkweg te vinden is. Naast een stal voor paarden 
herbergde dat gebouw een populaire concertzaal, waar behalve twee zonen van Bach ook het 10-jarige wonderkind 
Wolfgang Amadeus Mozart twee keer met zijn vader en oudere zus Nannerl optrad. In de jaren tachtig van de 19e 
eeuw besloot de hoofdstedelijke gemeente om de Leidsegracht door te trekken naar de Buitensingelgracht, de manege 
moest na bijna anderhalve eeuw wijken. Een gezelschap van 38 voorname heren legde zich daar niet bij neer en 
sloot een verbond van aandeelhouders om de manege elders opnieuw op te bouwen. Ze kochten een stuk land van 
2700m2 aan wat toen nog de rand van Amsterdam was, tussen Amsterdam en Nieuwer-Amstel. Dat gebied zou verder 
bebouwd worden voor gegoede burgers die er in rust op stand aan het in 1865 aangelegde Vondelpark wilden wonen.
Het terrein van de manege lag tussen de Verlengde Vondelstraat en de Vondelkade, zoals toen het Amsterdamse deel 
van de Overtoom heette. De locatie was aangeraden door de architect A.L. van Gendt, die zelf op de Vondelkade woonde 
en het nieuwe manegegebouw uiteindelijk ook vormgaf. Van Gendt is bekend van onder meer het Concertgebouw en 
de tramremise aan de Amstelveenseweg -nu een politiebureau-. De architect haalde zijn inspiratie voor het ontwerp 
van de rijschool bij de wereldberoemde Wiener Hofreitschule uit Wenen. Een muziekzaal kwam er niet meer, wel een 
balkon voor een strijkje. Naar het Weense voorbeeld plaatste Van Gendt rondom de -35,2 meter lange en 15 meter 
brede- piste plaatsen voor publiek en aan de korte zijden tribunes voor hoge gasten. 

Bijzondere dakconstructie
Voor de vele decoratieve elementen in het gebouw putte Van Gendt eclectisch uit een verzameling ‘neo-stijlen’; neo-
classisisme, neo-romantiek en neo-barok. Dat zie je terug in verschillende zuilen en rijk gedecoreerd stucwerk voor de 
poort, het trappenhuis, de foyer en de rijzaal. De van sierlijk ijzerwerk en hardhout voorziene stalinrichting kon zich 
meten met ‘de fijnste herenstallen’ zoals die gebruikelijk waren op buitenplaatsen en in de Koninklijke Stallen op Het 
Loo. Edelen, waaronder het Koninklijk huis, zouden de manege als de hunne zien. De Hollandsche Manege kreeg niet 
lang nadat hij de deuren in de Vondelstraat opende te maken met de veranderende rol van het paard. Door de opkomst 
van gemotoriseerd verkeer in de eerste drie decennia van de 20e eeuw, verdwenen de paarden steeds meer uit het 
straatbeeld. Ook in militaire kringen raakten de viervoeters uit de gratie. De organisatie redde het dankzij de blijvende 
schare leergierige en liefhebbende ruiters in de stad. In de beginjaren organiseerde de pikeur aan de Vondelstraat nog 
62 rijlessen per maand, vijftig jaar later werd datzelfde cijfer op dagelijkse basis behaald en zoals gezegd zijn er nu 
maandelijks 700.

Vondelcarrousel met dames in amazonezadel
De manege met zijn bijzondere decor wint tegenwoordig aan populariteit, ook bij buitenlandse toeristen. Een bijzonder 
‘huismerk’ van de manege dat veel bekijks trekt, is de Vondelcarrousel met dames in amazonezadel. Carrouselrijden 
is een populaire collectieve dressuurkunst, waarmee militairen al tijdens riddertoernooien in de Middeleeuwen hun 
rijvaardigheid toonden. De Vondelcarrousel wordt uitgevoerd door acht tot zestien ruiters en hun paarden, die in duo’s 
achter elkaar sierlijke vormen rijden. Al in 1864 reed deze carrousel voor het eerst met vier dames en vier heren, wat 
in die tijd nog zeer ongebruikelijk was. De Vondelcarrousel geeft iedere twee weken demonstraties in de rijzaal met 
orders van een commandant met op de achtergrond de klanken van klassieke muziek. Deze traditie is zo uniek, dat ze 
sinds 2015 op de lijst van Nederlands immaterieel erfgoed staat.

Steun van ‘paardengek’ en monumentliefhebber 
De Hollandsche Manege is onlangs door de gemeente verkocht aan Stadsherstel Amsterdam, een organisatie die al 
meer dan zestig jaar “krotten” opknapt binnen een cirkel van 45 kilometer rondom de hoofdstad. Ze heeft meer dan 600 
historisch panden een goede toekomst gegeven. De manege heeft ook te kampen met groot achterstallig onderhoudt, 
er moet veel gebeuren om de grandeur terug te laten keren. Vooral het stucwerk en de verflagen in het gebouw 
verdienen aandacht, maar Stadsherstel gaat ook veel doen op het gebied van dierenwelzijn. Zo krijgen de paarden 
meer ruimte en kunnen ze meer contact met elkaar hebben. Stadherstel wil bovendien het Levend Paardenmuseum 
in de manege nieuw leven inblazen, zodat nieuwsgierige bezoekers in de toekomst alles te weten kunnen komen over 
de geschiedenis van de Hollandsche Manege en de ruitersport in het algemeen. Stadsherstel organiseert daarvoor 
een crowdfunding zodat de manege en haar paarden een waardige nieuwe toekomst tegemoet gaan. “We roepen 
iedereen met een groot hart voor paarden én alle monumentliefhebbers op om mee te doen. Met grote maar zeker 
ook met kleine donaties is het mogelijk om de manege te laten voorbestaan. Werkelijk iedereen kan zijn steentje 
bijdragen en daar dan ook van genieten” zegt fondsenwerver Stella van Heezik van de Vrienden van Stadsherstel. 
“Deze plek, met haar unieke geschiedenis heeft nog steeds dezelfde functie en die moeten we levend houden. Hier 
willen we over honderd jaar toch nog steeds paarden zien rondrijden?” Kijk voor meer informatie over deze actie 
op www.mijnstadsherstel.nl en zie welke leuke bedankjes u bij uw bijdrage kunt krijgen. Zoals een historische met 
restauratierondleiding of een miniatuur van de manege. 





Twee jaar geleden hebben wij in de eerste APN special kennis gemaakt met Bumper en 
Stephan. Bumper was toen een pup van een paar weken oud en ging vanaf dat moment 
samen met zijn baasje Stephan het avontuur aan om een echte politiehond te worden. 
Vanaf het eerste moment dat Bumper op Facebook verscheen was hij een internetsensatie. 
We zijn nu twee jaar verder en erg benieuwd hoe het nu is met Bumper en Stephan.

Hoe is het met jullie?
Stephan: eigenlijk wel goed, Bumper is een blije en positieve hond, ik wil hem nog wel een keer 
laten röntgenen om te kijken of alles fysiek goed is. Voor mij was het vooral een leerproject met als 
resultaat dat Bumper binnen nu en een paar maanden examen mag doen. De verwachting is dat hij dit haalt, 
maar het is en blijft een momentopname.

Bumper was als pup een echte internetsensatie, is hij dit nog steeds?
Stephan: toen bumper voor het eerst verscheen op de facebookpagina van de politie Rotterdam was het 
bezoekersaantal op deze pagina binnen aanzienlijke tijd verdubbeld. Bumper heeft toen een eigen facebookpagina 
gekregen met op dit moment maar liefst 105.000 volgers, ook kun je Bumper tegenwoordig volgen op Instagram 
met 39.000 volgers en op zijn eigen Youtube-kanaal 13.000 abonnees. Dus ja je kunt zeggen dat Bumper nog 
steeds erg populair is op sociale media. Het aantal volgers ‘de bumperklevers’ blijft groeien.

Wie beantwoord al deze berichten? 
Nou ik zelf zegt Stephan lachend. Het filmen en een groot deel van de foto’s maken gebeurd door Pro 24/7 van 
de eenheid Rotterdam, maar de berichten, foto’s maken en plaatsen, de teksten en het bijhouden van de alle 
mediasites doe ik zelf en ik kan je zeggen er gaat best veel tijd in zitten.

Is Bumper nu al echt een politiehond en waarvoor wordt zo`n jonge hond ingezet?
Stephan: Bumper is nu nog geen politiehond, pas na het behalen van zijn examen. Dit is een 
combinatiecertificaat voor Bumper en mij.  Hij is dan 2,5 jaar en is dan ook voor politiewerk inzetbaar. Ik 
zeg altijd maar wij kiezen niet de melding, maar de melding kiest ons, dus je kunt niet zeggen we gaan 
de straat op en dat doen we wel en dat doen we niet. Als Bumper mee de straat op gaat dan moet 
hij ook helemaal klaar zijn, een garantie zijn in hoeverre je dat kunt garanderen, dat hij zijn 
werk goed gaat doen. Daarom zijn er ook hoge eisen, zo komen onze honden van het KNFG, 
wij kiezen de beste van de beste en trainen de honden zelf op voor politiewerk, want alleen zo 
weten we bijna zeker dat deze honden het gaan redden. Het is namelijk niet voor iedere hond 
weggelegd.

BUMPER: 2 JAAR VERDER
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Foto’s: Cees Schutt (PRO24/7, politie Rotterdam)
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BUMPERS TWEEDE VERJAARDAG

Wat nu als jij op vakantie gaat, kan Bumper dan ook ingezet worden met een van jouw collega’s?
Stephan: ligt er heel erg aan waar ik op vakantie ga. Maar normaliter gaat de hond niet mee. Een politiehond is, zeker 
als deze is gecertificeerd, als een wapen en mijn pistool neem ik ook niet mee op vakantie. De honden zitten bij de 
begeleiders thuis, als deze op vakantie gaat, ziek is of op cursus is word de hond standaard geplaatst op de brigade. Op 
de brigade zijn honden kennels aanwezig en een dierenverzorger. Dit is alleen verzorging, andere collega’s kunnen niet 
zomaar Bumper uit de kennel halen om er een dienst mee te doen. Een certificering haal je op je combinatie en is dus 
ook alleen maar geldig op de combinatie. Dus als Bumper straks slaagt mag hij niet met een andere collega werken, 
want die zijn niet met Bumper als combinatie gecertificeerd. Je kunt het zo zien, iedere hondengeleider en zijn hond 
binnen Nederland zijn een koppel, die door een onafhankelijke commissie getoetst zijn, en niet meer uit elkaar kunnen.

Er is ook een boek uitgebracht over Bumper, hoe is dit tot stand gekomen, heb je hier zelf bewust voor gekozen?
Stephan begint te lachen, als het om Bumpers mediatraject gaat is er niet meer te kiezen, alles komt aanwaaien. 
Wegens Bumpers succes ben ik benaderd door Koen van Santvoord, hij zag er wel een verhaal in. Toen ben ik gaan 
kijken of er genoeg materiaal was, daarna hebben we het overlegt met de korpschef en gelijk afgesproken dat mijn 
deel van de verdiensten tegoeden komt aan de Stichting Hulphonden. We hebben hier een paar maanden keihard aan 
gewerkt, zo heb ik meer dan 5000 foto’s van Bumper geselecteerd om daar weer de beste van uit te zoeken en heeft 
Koen met ons meegelopen. Het boek is geschreven vanuit drie perspectieven: Eén vanuit de auteur over hoe hij het 
heeft beleeft. Twee vanuit mijn belevenis, dit is verwoord door de auteur. En natuurlijk vanuit Bumper zelf, dit heb ik 
zelf geschreven en komt overeen met de teksten op Facebook. Het boek telt maar liefs 300 pagina’s! en is een groot 
succes. De eerste druk met een oplage van 10.000 stuks zijn al uitverkocht. In het najaar komt er waarschijnlijk een 
tweede druk.

Tot slot als Bumper niet zou slagen wat gebeurd er dan met Bumper en blijft Bumper op sociale media actief?
Stephan: Als Bumper niet zou slagen en mochten we hem niet als operationele politiehond gaan inzetten, dan blijft hij 
bij mij. De politie heeft er al voor gekozen om niet verder te gaan met Bumper op sociale media. Waarom, moet je me 
niet vragen, want ik weet het niet. Wel jammer. Maar dit zijn keuzes die gemaakt worden. Eerst gaan we binnen nu en 
een paar maanden het examen doen en kijken dan weer verder.

Wij wensen Bumper en Stephan heel veel succes met het examen! En hopen stiekem dat politie Nederland de 
keuzes wat betreft het sociaal media verhaal nog eens wil heroverwegen.



Meldkamers en operator kamers zijn steeds meer verworden tot hoogwaardig communicatie 
centra. Een 24/7 kloppend hart van onze gemeenschap en vele organisaties. Denk aan bediening 
en toezicht van wegen en bruggen. Het volgen van banktransacties en alarmmeldingen. Waar 
dit 15 jaar geleden decentraal en direct op de locatie was zit men nu op afstand en gaat alles 
via het scherm. De veranderende taken vragen andere omgeving en techniek. Maar vooral 
vraagt het om aandacht voor de mens. Hadden de sluismeester, agent en operator tot voor 
kort voldoende afwisseling en mogelijkheden om te bewegen, nu is alles gebonden aan tafel, 
stoel en schermen. Heel veel schermen!
 
Ik werk als WELL AP. WELL komt uit Amerika en is een uitgebalanceerd systeem welke de 
gezondheid van de gebruiker centraal stelt. Hierbij worden medewerkers optimaal voorzien 
van een gezonde omgeving en werkplek. Zo bieden wij naast stoelen ook andere ondersteuning 
voor op de werkplek. Denk aan sta-hulpen, hoge werkstoelen maar ook fitness instrumenten 
en massagefauteuils. Voor mij is het logisch dat mensen in zware (nacht) diensten vragen om 
de juiste middelen. Zo werkt 5 minuten op een roeimachine of crosstrainer beter tegen de 
slaap dan 10 koppen koffie en het is nog veel gezonder ook. Of denk aan een medewerker die 
na een intensieve ronde even 5 minuten uitrust in een massagefauteuil alvorens achter de 
beeldschermen plaats te nemen voor de rest van de dienst.
 
Vanuit WELL bieden wij ook veel informatie. Over geluid, licht, lucht behandeling en voeding. 
Stickers om juist meer de trap te nemen en informeren van de gebruikers om gezond te eten. 
Het zijn eenvoudige zaken maar worden veelal vergeten.
 
REACON werkt alleen met de beste producenten en nieuwste producten! Zo komen de stoelen 
van KABSeating (onderdeel van de Amerikaanse CVGgroup) uit Engeland. Stoelen van KAB zijn 
te vinden in o.a Mercedes, Volvo, CAT, JCB, Toyota, Iveco en aan boord met Han Solo in de 
eerste Star Wars film. De door ons veel gebruikte K4 is standaard in de controlekamers van 
het Amerikaanse leger. Vanwege het comfort en de betrouwbaarheid kom je de K4 ook tegen 
op luxe jachten, cruiseboten en de schepen van o.a de Amerikaanse en Australische marine. 
Waar nodig met slimme aanpassingen maken wij de stoelen gereed voor gebruik achter 
beeldschermen op de Europese markt. Van wegen en vliegvelden tot chemische 
processen, militaire operaties en de weersverwachting. Onze producten zijn 
betrokken bij bijna alle belangrijke dagelijkse processen.

Jan Tissing BHS, MSC.
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Cyber Security en Wireshark University Training

Als Wireshark University Partner organiseert SCOS Software bv te Amsterdam-Hoofddorp regelmatig Cyber Security, 
Forensics en Wireshark Trainingen. Wireshark is onbetwist de populairste netwerk analyse tool met meer dan 1.000.000 
downloads per maand. 

SCOS Software is de enige officiële Wireshark Authorized Training Center welke in Europa de TCP/IP Analysis and 
Troubleshooting with Wireshark training verzorgt. De trainingen worden gegeven in Hoofddorp danwel in-house door 
een Certified Trainer van de Wireshark University USA. 

De Netwerk- en Forensics Analysis trainingen omvatten de vaardigheden van niet alleen het vastleggen van gegevens, 
maar ook de mogelijkheid om ongebruikelijke patronen, verborgen in ogenschijnlijk normale netwerkverkeer, te 
onderscheiden. De training verschaft inzicht in het herkennen van Netwerk Analyse en Security bedreigingen voor een 
verscheidenheid van netwerk problemen en netwerk aanvallen, Bot-Net gevaarherkenning evenals standaard user-
protocol kwesties, waaronder IP-gerelateerde protocollen. SCOS Training heeft hiervoor speciale Law Enforcement 
trainingen ontwikkeld.

SCOS-trainers zijn Certified Wireshark University Trainers, lid van FBI InfraGard, het Computer Security Institute, het 
IEEE en het Cyber Warfare Forum Initiative. Klanten van de trainers zijn o.a. US Department of Defense (Navy, Air Force, 
Marine Corps, Army), diverse Law Enforcement en Intelligence agencies inclusief de FBI, NCIS, Singapore, British Police, 
Dutch/Belgium Police, Australian High Tech Crime Centre, New York Police, Federal Aviation Administration, Internal 
Revenue Service, US Army Germany.

Verder neemt SCOS deel aan het Cyber Security Institute. Het CSInstitute is opgericht als een gateway welke security 
medewerkers verbindt met de diverse onderwerpen van Internet op het gebied van cyberbeveiliging. De ervaren 
medewerkers van Gray-Hat Security delen hun kennis en ervaring op het gebied van security gerelateerde onderwerpen,
waaronder multilevel Cyber Security-trainings resources, consultancy resources en talrijke unieke referentiebronnen 
voor gedetailleerde security informatie.

Voor meer inlichtingen:
SCOS Software bv
www.scos.training
www.csinstitute.eu
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In het hedendaagse digitale tijdperk kan het presenteren van foto’s en rapporten 
aan de rechtbank nogal archaïsch lijken. Gelukkig helpt 3D-technologie, 
3D-laserscanners om precies te zijn, om de plaats delict vast te leggen en te 
bewaren voor verdere onderzoeken en om deze naar de rechtbank te brengen. 

In dit interview spreken we met Nielson, forensisch onderzoeker van het 
visualisatieteam van de Nederlandse Politie, Eenheid Rotterdam om te 
horen hoe laserscanners in de forensische wereld worden gebruikt en wat de 
toekomst ons kan brengen.

Om te beginnen, waarom gebruikt men laserscanners om een misdaadscène 
te documenteren?
Nielson: Het is gemakkelijker om te reconstrueren, te verifiëren en te meten. 
Het is ook een ideaal middel om anderen op een later tijdstip naar de plaats 
delict te brengen. Door een 3D-laserscanner te gebruiken, kan een ruimte of 
object op millimeters nauwkeurig worden vastgelegd.

Welk soort 3D-laserscanner wordt er door jullie gebruikt bij het documenteren 
van een plaats delict?
Nielson: Momenteel gebruiken we een FARO FocusS 350-laserscanner.

Wanneer kwamen jullie voor het eerst in aanraking met 3D-laserscanners om 
onderzoeken uit te voeren?
Nielson: Een vroegere collega van mij begon in 2006 met een 3D-laserscanner 
te werken. Dat was de eerste keer dat de laserscanner aan de politie werd 
voorgesteld en werd gebruikt om een plaats delict te documenteren.

Waarom begonnen jij en je eenheid de 3D-laserscanners te gebruiken?
Nielson: We gebruiken de FARO Focus om te verifiëren en te controleren, maar 
ook om te reconstrueren en te meten. De reconstructie van een plaats delict 
speelt een cruciale rol in het onderzoek en het bewijzen van een misdrijf. Het 
vastleggen van een plaats delict in 3D is noodzakelijk, bijvoorbeeld, in een 
virtuele realiteit-omgeving, voor collega’s en verdachten, maar ook om de 
rechterlijke macht terug te brengen naar de plaats delict.

Leg uit hoe de ervaring met de laserscanners voor jou en je eenheid verliep?
Nielson: Er is in de loop der jaren veel veranderd en de ontwikkelingen op dit 
gebied gaan erg snel. Waar mensen vroeger een hele dag of soms twee dagen 
doorbrachten met het documenteren van een plaats delict, gebeurt dit nu, 
afhankelijk van de grootte van de plaats delict, in een paar uur. Het uitwerken 
van de data gaat ook ongelooflijk snel. Met de FARO SCENE-software kunnen we 
met VR in de puntenwolk rondlopen. Dit is ongelooflijk snel en gemakkelijk en 
vereist geen extra acties.
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Bron: Media TV
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Je hebt het over VR, wat gebruiken jullie en hoe is die 
ervaring geweest? 
Nielson: In de VR-bril gebruiken we zowel 360 ° -foto’s 
als de data uit de laser scanner en we gebruiken ze 
op twee verschillende manieren. Eén manier is om de 
foto’s van een plaats delict te nemen en ze ter plaatse 
op een VR-bril te verwerken. We lenen deze VR-
bril uit aan collega’s van de recherche of TGO teams 
die verantwoordelijk zijn voor verder onderzoek. Zij 
nemen de VR-bril mee naar hun eigen bureau zodat 
ze op elk moment ‘terug kunnen gaan’ naar de plaats 
delict. Dit is ongelooflijk nuttig voor hen omdat niet 
iedereen daadwerkelijk op de plaats delict is geweest, 
maar deze zo wel kunnen ervaren. Dit bespaart ook 
tijd, en dus geld. 

De andere manier waarop we VR gebruiken, is met de 
gegevens van de 3D-laserscanner. Hiermee kun je echt 
over de plaats delict lopen. In de 360 ° -foto kun je niet 
bewegen, maar als je in de VR-omgeving bent met de 
gegevens van de 3D-laserscanner, dan kan dat wel. In 
deze omgeving kunnen we verschillende scenario’s 
uitwerken..

Op welke manieren kan VR in de forensische 
wetenschap gebruikt worden?
Nielson: Ik voorzie dat het in de nabije toekomst in 
de rechtbank geïmplementeerd zal worden. Het is 
een kwestie van afwachten tot een rechter het in zijn 
rechtbank toelaat. Maar ook wat training en opleiding 
betreft, zie ik veel mogelijkheden op het gebied van 
VR.

Hoe denk je dat de Nederlandse wetshandhaving 
staat tegenover het adopteren van 3D-laserscanners? 
Nielson: Bij de Nederlandse politie zie je dat steeds 
meer eenheden 3D-laserscanners gebruiken. Dat is een 
ontwikkeling waar ik erg blij van wordt.. Een paar jaar 
geleden waren we in Rotterdam, samen met collega’s 
van de Landelijke Eenheid, ETVR, de enigen met een 
3D-laserscanner. Het aantal eenheden welke een 3D 
laser scanner hebben aangeschaft staat nu op 7.

Welk advies zou je geven aan iemand die 
3D-laserscanners wil implementeren in zijn eenheid? 
Nielson: Gewoon doen! Een goede visualisatie van 
een plaats delict wordt steeds belangrijker in een 
strafrechtelijk onderzoek, en er zijn steeds meer 
mogelijkheden.Bron: Media TV
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Fenix tactische zaklampen 
Tactische zaklampen zijn gebouwd voor dagelijks intensief gebruik onder alle omstandigheden. Tijdens tactische 
operaties wil je de beschikking hebben over een lamp die gemaakt is van de beste materialen en een krachtige 
lichtopbrengst oplevert. Qua stootvastheid en waterdichtheid moet de lamp aan de hoogste eisen voldoen. Fenix 
heeft een ruim aanbod aan tactische ledzaklampen: maximaal belastbaar en veelzijdig. Wij stellen graag een greep uit 
ons assortiment aan je voor! 
 
Fenix TK35UE-2018 
De Fenix TK35 Ultimate Edition 2018 beschikt over een aantal unieke kenmerken die de lamp even doeltreffend als 
breed inzetbaar maken. Wat direct opvalt aan de TK35UE is de grote lampkop. Met een maximum van 3200 lumen 
beschikt de TK35UE over een enorme hoeveelheid licht, de brede lichtbundel zorgt voor een goed overzicht tot een 
bereik van 300 meter. Op de achterzijde zit een draaischakelaar waarmee de lamp in verschillende modi kan worden 
gebruikt, namelijk: lockout, outdoor en tactical. Met de lockout-functie voorkom je onbedoeld inschakelen van de 
lamp, met de outdoor-stand heb je de beschikking over vijf lichtstanden en met de tactical-stand beschik je 2 uur 
lang over 2000 lumen, ideaal voor zoekacties. De lamp brandt op twee oplaadbare 18650 button top Li-ion accu’s die 
dankzij de meegeleverde laadkabel in de accuhouder zijn op te laden. 

Fenix TK20R 
Voorzien van een sterke led en diepe reflector produceert de Fenix TK20R een krachtige lichtbundel met een bereik 
tot 310 meter. Qua uiterlijk lijkt de Fenix TK20R op de Fenix TK16, maar er zijn een aantal verschillen die de TK20R zo 
bijzonder maakt. De TK20R beschikt over een achter schakelaar en een zijschakelaar, met de achter schakelaar schakel 
je de lamp aan, vervolgens schakel je met de zijschakelaar door de vier lichtstanden heen. De TK20R wordt geleverd 
met één oplaadbare 18650 Li-ion accu, en door middel van de micro-usb-poort op de achterzijde van de lamp kun je 
deze snel en gemakkelijk opladen.  

Fenix TK25 
De Fenix TK25 heeft exact dezelfde tactische functionaliteiten en bediening als de TK16 alleen is de TK25 uitgerust 
met een extra tactische functie, waardoor de lamp nog breder inzetbaar is. Door aan de lampkop te draaien, schakel 
je de tactische functie in. De Fenix TK25 is beschikbaar in vier varianten, namelijk een krachtige UV-versie, rood licht 
(bereik tot 200 meter), infrarood en rood en blauw licht. Door de uitgebreide tactische functionaliteiten is de TK25 een 
uitstekende zaklamp voor tactische werkzaamheden. De Fenix TK25 haalt zijn output uit één 18650 Li-ion accu.  

Fenix TK16  
Speciaal ontwikkeld voor politie en beveiligingspersoneel. De gefocusseerde bundel van 1000 lumen schakel je in door 
middel van de tactische schakelaar op de achterkant van de lamp. De TK16 is uitgerust met vier lichtstanden. Naast 
de tactische schakelaar zit een secundaire schakelaar, waarmee je door de standen schakelt en waarmee je direct de 
stroboscoop stand kan inschakelen, ook als de lamp is uitgeschakeld. Direct inzetbaar dus, wanneer elke seconde telt. 
De Fenix TK16 werkt op één 18650 Li-ion accu.  

Fenix E30R 
Een krachtige, oplaadbare zaklamp met een enorme lichtopbrengst gezien het formaat van 9,9 centimeter. Met deze 
E30R heb je een lamp met een maximale output van 1600 lumen en een bereik van 202 meter. Met de zijschakelaar 
schakel je eenvoudig door de vijf lichtstanden heen. Door de schakelaar 1,5 seconden ingedrukt te houden wordt de 
stroboscoopstand met 1600 lumen ingeschakeld. Dankzij de batterij indicator geeft de E30R de actuele accustand aan, 
de meegeleverde 18650 Li-ion accu kan vervolgens worden opgeladen door middel van de magnetische oplaadkabel.  

Fenix Nederland 
Bezoek www.fenix-nederland.nl voor meer informatie over de diverse modellen, en blijf op de hoogte voor de nieuwste 
producten en ontwikkelingen op het gebied van de tactische ledzaklampen van Fenix! 
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Geboren in mei 1955, in een boerengezin in Overijssel (Rouveen). Mulo Meppel, Havo Amersfoort, in januari 1974 
leerling-journalist bij de Zwolse Courant. Van 1975 tot 1979 avondstudie MO-Nederlands en fulltime werkzaam 
voor nieuwsblad Het Noord-Oosten in de gemeenten Hardenberg en Gramsbergen. In 1980 in vaste dienst bij 
weekblad Panorama, in 1984 verder als freelancer voor Panorama, Nieuwe Revu, Aktueel, tal van andere bladen en 
tijdschriften; geregeld meegewerkt aan tv-documentaires, in het eerste jaar redactielid van het programma Peter R. 
de Vries Misdaadverslaggever. Schrijver van inmiddels 26 boeken, vrijwel allemaal over misdaad.

Hoe bent u ertoe gekomen een boek te schrijven over De Holleeders?
Ik heb in 2013 een biografie geschreven over Heinekenontvoerder Cor van Hout, met medewerking van diens familie. 
Ik wilde het Holleederproces uiteraard bijwonen en was meteen van plan daar een boek over te maken. 

Wat maakt uw boek over De Holleeders anders dan de andere boeken die over Holleeder zijn verschenen?
Mijn boek begint met de handgeschreven verklaring van Willem Holleeder waarin hij vertelt hoe zijn leven is verlopen 
na de ontvoering van Freddy Heineken en Ab Doderer, in november 1983. En hoe het conflict met zijn zussen is ontstaan. 
Ik ben de enige die deze verklaring heeft. De verklaring is wel besproken tijdens het proces. Verder heb ik mij vooral 
gefocust op de onderlinge verhouding tussen Holleeder en zijn familieleden, de conflicten met Astrid, Sonja en zijn ex-
vriendin Sandra den Hartog. Wie Judas, het boek van Astrid, heeft gelezen, zou mijn boek ook moeten lezen, maar in 
werkelijkheid zal niet veel meer dan vijf procent dat doen: sprookjes verkopen beter dan de waarheid. 

U geeft aan dat u voor uw boek De Holledeers informatie heeft ingewonnen van binnenuit. Bent u lijfelijk bij 
de rechtszaken aanwezig geweest of is er bij processen zoals deze enkel toegang voor een aantal geselecteerde 
journalisten/verslaggevers die dit dan na afloop doorgeven?
Ik ben bij vrijwel alle zittingen geweest. Die waren overigens voor iedereen toegankelijk, zij het dat als het druk was 
- en dat was vooral als Astrid als getuige werd gehoord - je er wel heel vroeg bij moest zijn om een plekje te krijgen. 
In een enkel geval stonden er om drie uur ’s morgens al mensen voor de deur. Geaccrediteerde journalisten gingen 
met voorrang naar binnen. Met de informatie van binnenuit bedoel ik dat ik bijna alle betrokkenen (familieleden en 
criminelen uit het Holleeder-circuit) persoonlijk ken, dus ook vanuit een andere hoek informatie heb dan wat er tijdens 
het proces aan de orde komt.

Wie is Hendrik Jan Korterink?



ALLROUND POLITIE NIEUWS SPECIAL 45ALLROUND POLITIE NIEUWS SPECIAL44

In uw boek neemt u de handgeschreven verklaring van Holleeder mee. Hoe betrouwbaar acht u deze?
In grote lijnen is het een consistent verhaal, met voor insiders aardige nieuwe details. Of alles klopt, is de vraag. Zo 
vertelt hij dat Peter R. de Vries tijdens de spectaculaire vlucht van de ontvoerders naar Sint Maarten geld van Cor 
van Hout heeft meegesmokkeld door de douane en dat Cor had gezegd dat dit van het losgeld was. Peter R. de Vries 
vertelde tijdens de zitting dat hij wel een keer geld van Cor had gekregen om aan Sonja te geven, maar dat dit bij 
een andere gelegenheid was en dat hij zeker wist dat het geen losgeld was. Ook over wat Holleeder vertelt over het 
opgraven van het losgeld en het investeren van het geld zijn de nodige vraagtekens te zetten, maar die komen uiteraard 
tijdens het proces en in het boek aan de orde.

Heeft u voor uw boek ook contact gehad met W. Holleeder, zijn zussen of vrienden?
Ik heb voor het boek over Cor van Hout contact gehad met zijn zussen Laura en Nancy en zijn (half)broers Ad en Martin 
(Erkamps). Ik heb altijd contact met hen gehouden. Ook heel veel vrienden van Cor ken ik goed en spreek ik regelmatig. 
Ik heb Holleeder in januari 2012 gesproken, toen hij net uit de gevangenis kwam. Ik had hem gevraagd of hij wilde 
meewerken aan het boek over Cor. Dat was achteraf een best grappige ontmoeting, in ’t Bonte Paard in Laren. Tijdens 
het gesprek kreeg Holleeder een sms’je van iemand die liet blijken dat hij wist dat hij daar met mij zat. Holleeder vroeg 
zich verbaasd hoe iemand dit kon weten, of ik het tegen iemand had gezegd. Dat had ik niet en de locatie was pas op 
het laatste moment bekend geworden. Later werd duidelijk dat Holleeder werd gevolgd door een observatietam en dat 
één van de observanten een berichtje had gestuurd naar een bevriende journalist, die dit weer doorgaf aan Holleeder. 
Mocht iemand van dat team van toen dit lezen: toen ik na het gesprek nog een aantal minuten rondliep in Laren voor 
ik in mijn auto stapte, was dit niet bedoeld om de observanten af te schudden. Ik wist toen niet dat ze er waren, ik 
let daar nooit op. De weg was opgebroken, ik moest een eindje omlopen, mijn oriëntatievermogen is niet heel goed, 
ik was een beetje verdwaald. Ik word overigens regelmatig geobserveerd, als ik afspreek met criminelen, maar dat 
komt dan doordat mijn gesprekspartners worden gevolgd. Die zien meestal eerder dan ik dat er iemand iets te dichtbij 
aanschuift dan ik. Of er al zit. 

Misdaadverslaggevers als Peter R. de Vries en John van den Heuvel zien wij vaak op tv of via andere media 
voorbijkomen. U heeft ervoor gekozen om in de anonimiteit te blijven, heeft u hier bewust voor gekozen?
Ja. Ik heb niet de minste behoefte om door jan en alleman te worden herkend. Dat maakt het werken ook heel erg 
lastig: dan kun je bijna met niemand meer onopgemerkt afspreken. Afgezien daarvan denk ik dat ik er ook niet geschikt 
voor ben. Ik zie me vooral als schrijvend journalist, ik heb nooit de ambitie gehad om een bekende Nederlander te 
worden. Ik werk wel vaak mee aan programma’s over misdaad, maar altijd achter de schermen.

Waarom en hoe bent u misdaadverslaggever geworden?
Ik ben journalist geworden omdat ik schrijven leuk vind. Ik ben niet veel meer dan de doorsnee-Nederlander 
geïnteresseerd in misdaad. Sport en muziek en filosofie vind ik minstens zo boeiend. Wat mij vooral interesseert in 
‘misdaad’ is: wat drijft de mens? Hoe komt hij (het zijn bijna altijd mannen) ertoe bepaalde gruweldaden te begaan? 
Het gaat mij meer om moorden met willekeurige slachtoffers: van Anne Faber en Nicky Verstappen tot Andrea Luten 
en Marjo Winkens; de oudgedienden kennen ze allemaal. Ik probeer te achterhalen waar het fout is gegaan bij de 
dader. Dat is interessanter en relevanter dan het slachtoffer: dat kan er niks aan doen. Dat is het noodlot, verkeerde 
tijd, verkeerde plek.    

Is er de loop der jaren veel veranderd in de onderwereld?
In 2008 ben ik begonnen met de website misdaadjournalist.nl; vanaf die tijd heb ik meer aandacht besteed aan 
georganiseerde misdaad, waar ik voor die tijd niet veel aan deed. Ik heb een tamelijk sceptische kijk op ‘the war 
on drugs’: naar mijn idee is dat veel ‘voor de Bühne’. Er zijn mensen die genotsmiddelen willen gebruiken, er zijn 
mensen die het aanleveren. Ik zie niet zoveel verschil tussen alcohol, tabak en drugs, behalve dat het één verboden 
is en het ander niet. Uiteindelijk gaat het alleen om geld. Een bepaalde groep criminelen maakt het helemaal niet uit 
waar ze hun geld mee kunnen verdienen. De meeste grote drugsbaronnen zijn van oorsprong autohandelaren. Door 
de komst van allochtone groepen is het beeld wel veranderd. Vroeger - jaren zeventig tot negentig - werden er ook 
heel wat liquidaties gepleegd, maar daar zat vaak meer een verhaal achter. De laatste jaren worden er om het minste 
of geringste mensen vermoord en is er een groot aantal ‘vergismoorden’ (dat woord heb ik overigens bedacht). Er 
worden onbekwame huurmoordenaars ingeschakeld die niet zo nauw kijken.

Misdaadverslaggever zijn is niet niks, je komt soms dingen tegen die het daglicht niet kunnen verdragen, wat is het 
engste/gevaarlijkste wat u zelf ooit heeft meegemaakt?
Als er echt gevaar dreigt, weet je dat waarschijnlijk niet eens, of pas als het te laat is. Ik heb wel een aantal keren echt 
moeten rennen, en ook wel eens klappen gekregen, maar nooit met een vuurwapen erbij. De keren dat dingen uit de 
hand liepen, waren het onvoorziene omstandigheden. Een bepaald verhaal bleek anders in elkaar te zitten dan bekend 
was; een slachtoffer was eigenlijk een dader. Dat soort dingen. 

In een interview gaf u aan nooit beveiligd te willen worden zoals uw collega-misdaadverslaggevers. Maar zijn er wel 
bedreigingen aan uw adres geweest? En zo ja vanuit welke hoek?
Dat was wat te kras gesteld in dat interview, zo had ik het mijns inziens niet gezegd, maar ik zal er inderdaad alles aan 
doen om die vorm van beveiliging te voorkomen dan wel te omzeilen. Het betekent dat je je werk niet meer kan doen, 
niet meer met mensen kunt afspreken. Terwijl dat het belangrijkste is wat ik doe: bijna elke week mensen spreken die 
niet met andere journalisten praten. Overigens heb ik wel een keer beveiliging gehad, maar dat is lang geleden en dat 
stelde toen nog niet zoveel voor. Een bijkomend probleem is dat ik als freelancer dit niet kan betalen. Bovendien: de 
politie waarschuwt ‘ons’ dat we worden bedreigd, maar ze vertellen niet door wie en waarom. De meeste collega’s en 
ik hebben het idee dat de politie in deze zaken soms een spelletje speelt om onrust te veroorzaken en op die manier 
aan meer informatie te komen. Dat vinden wij gevaarlijk.

Tot slot: hoe groot schat u de kans in dat W. Holleeder vrij uitgaat?
Er lijkt mij onvoldoende bewijs om hem te veroordelen als opdrachtgever voor de liquidaties die hem ten laste worden 
gelegd. Er is geen technisch bewijs, er zijn alleen summiere verklaringen van kroongetuige Peter La Serpe die - zoals 
ik het zie - als enige bewijsmiddel kunnen worden gebruikt. La Serpe heeft veel gelogen, maar - naar mijn idee - ook 
veel dingen verteld die wel kloppen. Op basis daarvan zijn ettelijke anderen tot levenslang veroordeeld. Bij de andere 
veroordelingen speelden verklaringen van een andere kroongetuige, Fred Ros, een belangrijke rol. Het probleem met 
Holleeder is dat Fred Ros nooit contact met Holleeder heeft gehad en niets over hem weet. Alleen La Serpe heeft 
iets gezegd, maar ook dat is uiterst mager en discutabel. Toch lijkt het mij dat hij wel veroordeeld wordt. Er is zo’n 
mediahype gecreëerd, waarin hij door zijn zussen is afgeschilderd als een monster en een psychopaat, dat rechters 
sterk in hun schoenen moeten staan om dit zuiver juridisch te beoordelen. Daar komt bij dat in elk geval een van 
de drie rechters, Benedict Mildner, vanaf het begin van het proces in alles heeft laten merken dat ze een hekel aan 
Holleeder heeft en helemaal niets gelooft van wat hij allemaal zegt. Ze lijkt helemaal mee te gaan in het - naar mijn idee 
- grotendeels onjuiste verhaal van Astrid. Voorzitter Frank Wieland wekt een neutralere indruk, maar of hij voldoende 
gewicht in de schaal van Vrouwe Justitia kan leggen, is zeer de vraag: het hangt ook af van de derde rechter, Margo 
Somsen. Dit geheim van de raadkamer zullen we waarschijnlijk nooit achterhalen, duidelijk is wel dat er hoger beroep 
volgt. Bij vrijspraak gaat het Openbaar Ministerie in beroep, bij een veroordeling Holleeder. Het verschil: bij vrijspraak 
komt hij meteen op vrije voeten. Op 4 juli weten we het. Ik heb hem, via zijn advocaat, uitgenodigd voor een lunch in 
’t Bonte Paard.
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De afgelopen 15 jaar is er veel veranderd in de wereld als het gaat om mobiel cameratoezicht en daarmee is de inzet 
van Bodycams inmiddels steeds meer gewenst en geaccepteerd, zo ook in Nederland. Dennis Massop, oprichter van 
IWitness, was van deze ontwikkeling 15 jaar geleden al overtuigd. Hij begon als distribiteur van een Amerikaans merk 
dat hij heeft helpen uitgroeien tot de nummer 1 van de wereld. Toen 2015 het bericht kwam dat dit bedrijf verkocht 
was aan een grote Amerikaanse holding was dat voor Dennis Massop het startsein om al zijn opgebouwde ervaring in 
deze specialistische sector in de ontwikkeling van een eigen Europees merk “IWitness” te gaan stoppen. IWitness is 
dus een relatief jong merk maar wel met zeer ruime en unieke ervaring in body worn video solutions. We kunnen zelfs 
wel stellen dat Dennis Massop één van de echte pioniers op dit gebied is in Europa. Hij besloot enige tijd geleden zijn 
beveiligingsbedrijf (dat hij nog steeds runde naast IWitness) te verkopen om zich volledig te kunnen concentreren op 
de internationale expansie en ontwikkeling van IWitness. Inmiddels is het bedrijf verhuisd naar Woerden, is het team 
uitgebreid en zijn er investeerders aan boord gestapt. Het bedrijf is klaar om een wereldspeler te worden op het gebied 
van Bodycamera oplossingen.

Kennis, betrouwbaarheid, ervaring en innovatie, dat zijn de belangrijkste factoren waarvoor je bij IWitness kunt 
aankloppen en waar het bedrijf duidelijk beter presteert dan de collega’s in de markt. De IWitness Bodycams worden 
al volop en naar tevredenheid ingezet in de proeftuinen van de landelijke politie in Nederland op dit moment. De 
recentelijk getekende distributieovereenkomsten met de bedrijven Abiom B.V. en Vandeputte Medical B.V. zal naar 
verwachting de positie van IWitness verder versterken in Nederland. De naam Abiom zal bij velen binnen o.a. politie 
en handhaving zeer vertrouwd klinken aangezien zij tevens de distribiteur in Nederland zijn van de bekende Sepura 
portofoons. IWItness is zeer blij en trots deze partijen in Nederland als zijn vertegenwoordiging aangesloten te hebben.

Ook internationaal timmert IWitness aardig aan de weg. De afgelopen tien maanden zijn er in meer dan twintig landen 
distributieovereenkomsten getekend en zijn de gespecialiseerde distributeurs getraind en gestart met hun lokale 
verkoopactiviteiten. De eerste grote successen zijn al geboekt in het buitenland en naar verwachting zullen er snel 
meer volgen.

Innovatie is en blijft een belangrijk speerpunt bij IWitness. De technologie ontwikkelt zich snel en het is daarom 
belangrijk om nieuwe,  betrouwbare oplossingen en technieken te blijven bieden in de markt. Ook in 2019 zal IWitness 
de markt wederom bewijzen dat het bedrijf voorop blijft lopen op dit gebied. Eerder bracht IWitness al de kleinste, 
lichtste 4G live stream bodycam ter wereld. Deze Bodycam heeft bovendien een aantal unieke functionaliteiten zoals 
een alarmknop, verwisselbare batterij, “two way audio”, UV Lamp en een “man down function”. “Dit product is nog 
steeds de beste 4G livestream camera in de wereld” aldus International Sales Manager Marcel Weenink. “Wij hebben 
grote spelers zoals Securitas kunnen binnenhalen met dit product. Na een uitvoerige testperiode bleek IWitness de 
beste en meest betrouwbare oplossing te bieden. Securitas is in België inmiddels als officiële distributeur gestart en 
naar verwachting zal het Zweedse bedrijf de IWitness in meerdere landen gaan inzetten. 

IWitness
de meest innovatieve aanbieder in Bodycamera oplossingen
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In juni van dit jaar presenteert Iwitness een nieuwe camera; de IW1B. Dit product is wederom een goed voorbeeld 
van product innovatie en vooruitstrevend ondernemerschap. De IW1B is de eerste Bodycam in de wereld met een 
verwisselbaar frontje zodat u de IW1B kunt aanpassen aan soort inzet of gebruikers groep. Standaard wordt het 
product geleverd met een zwart en een geel frontje. Daarnaast zijn de frontjes ook los leverbaar in het wit en “BOA” 
blauw. Voor defensie is zelfs gedacht aan een camouflage uitvoering. Maar dit zijn niet de enige unieke kenmerken; de 
Bodycam weegt slechts iets meer dan 130 gram, bevat een chip met de nieuwste compressietechniek (h265) waardoor 
de camera met hetzelfde standaard geheugen bijna 60% meer opslag biedt dan de meeste andere bodycams. Tevens 
zijn de beelden AES256 versleuteld op de camera, is de camera voorzien van bluetooth, drie soorten verlichting 
(zaklamp, uv, infrarood) en NFC in de vorm van RFID waardoor bijvoorbeeld automatische toewijzing van de camera’s 
aan een gebruiker super eenvoudig en snel te realiseren is. Optioneel is er bij de IW1B een ‘’Smart Watch’’ verkrijgbaar. 
Deze IWitness smartwatch kan bij een abnormale verhoogde en/of verlaagde hartslag (bij bijvoorbeeld ernstig 
stressvolle gebeurtenissen of levensbedreigende situaties) de bodycam automatisch activeren. Door de bluetooth 
koppeling tussen Smart Watch en Bodycam kan de camera automatisch de opname starten. Deze zeer bijzondere 
toepassing biedt bovendien nog enkele innovatieve mogelijkheden zoals het (terug) vinden van een Bodycam indien 
deze onverhoopt tijdens een gevecht toch is losgeraakt van een uniform of verloren. De trilfunctie in de Bodycam en 
de Smart Watch zorgt er bovendien voor dat de Bodycam niet wordt vergeten mee te nemen bij aanvang dienst, of 
na een pauze. Deze zal een signaal genereren indien de gebruiker meer dan vijf tot tien meter verwijderd is van zijn 
of haar bodycam. Ook aan kleinere details is gedacht. Een USB type-C aansluiting ontbreekt niet en past daardoor bij 
de laatste ontwikkelingen op dit gebied. En tot slot, deze camera is IP67, dus zelfs dompeldicht in water tot een meter 
diep. Daarnaast zitten er nog vele andere handige functies en innovaties op de IW1B. Wederom is alle jaren ervaring 
fantastisch samen gekomen in deze camera

Er is de laatste tijd veel te doen over het potentiële risico van onbetrouwbare software. Voor IWitness was dit 
onderdeel van de totale oplossing misschien nog wel belangrijker dan de hardware. Het bedrijf heeft veel energie en 
geld gestoken in de ontwikkeling van een “state of the art” software platform. Gebouwd op een NOSQL-database is het 
niet alleen sneller dan die van de concurrentie, het is zeer gebruikersvriendelijk (KIS) en biedt alle functionaliteiten die 
een videomanagement platform tegenwoordig moet bieden. De grote kracht van  IWitness software is dat wij vooral 
sterk zijn in het gebruikers management en opslag op een lokale computer of via grote centrale servers. Beelden 
worden dus ook niet verplicht in een ander land bewaard. Dit in tegenstelling tot de propositie van andere aanbieders. 
Uiteraard is dit wel mogelijk via IWitness, of het nou om een hybride oplossing gaat of volledig in de cloud. 

‘Onze software solutions voldoen uiteraard aan de hoogste veiligheidseisen net 
zoals de hardware producten van IWitness.  Een recente “test hackpoging” van de 

Nederlandse politie werd met gemak doorstaan’

Ondanks het feit dat (nog) niet alle landen de inzet van Bodycams hebben goedgekeurd voor sommige markten, zal 
de vraag blijven stijgen. Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat de inzet en de preventieve 
werking van bodycams leidt tot minder geweldsincidenten en minder klachten tegen (en van) politie agenten. Maar 
de markt voor Bodycams is veel breder dan alleen politie en “orde” handhaving en het gebruik van bodycams zal 
dan ook toenemen in andere sectoren die signalen zien wij nu al. De bodycams van IWitness worden o.a. ook al 
gebruikt bij Brandweer, beveiliging, Ambulance en Industrie. Zelfs maaltijdbezorgers werden ermee uitgerust. Ook het 
livestreamen van bodycam beelden zal naar verwachting zeker nog meer zijn intrede doen. “Een livestream verbinding 
is niet alleen goed vanwege de veiligheid, maar kan ook dienen als back-up bij het uitvoeren van werkzaamheden indien 
men extra advies of aansturing nodig heeft bij bepaalde handelingen of evenementen. Het sneller en beter inschatten 
van de ernst van brandwonden bij een patiënt kan levens redden, maar een livestream verbinding bij het uitvoeren van 
reparaties in windmolens bijvoorbeeld kan ook voordelen opleveren. Ook de stewards van de Amsterdam Arena testen 
al maanden en tevens succesvol met de IWitness camera’s tijdens voetbalwedstrijden. 

De optimale inzet en grootste rendement van Bodycams vergt professionele aandacht. Het beste resultaat wordt bereikt 
indien er een duidelijk beleid is gedefinieerd voor de dragers. De Bodycam zal zonder twijfel tot de standaarduitrusting 
van agenten gaan behoren in de (nabije) toekomst. Die beslissing is ook recent in Nederland genomen volgens minister 
Grapperhaus. Minstens zo belangrijk naast het registreren van beelden is het feit dat het apparaat een positieve bijdrage 
kan leveren aan de sociale interactie tussen burgers en beambten. Een professionele training voor implementatie 
en inzet van Bodycams wordt door IWitness sterk aanbevolen. Het is niet alleen belangrijk om te weten hoe je de 
Bodycam moet bedienen, maar ook kennis en kunde van de sociale omgang met de mensen die eventueel worden 
gefilmd is zeer belangrijk. Zowel voor, tijdens als na het gebruik van met een Bodycam. IWitness verzorgt daarom niet 
alleen trainingen voor haar distributeurs, maar besteed op verzoek en wens van de klant ook aandacht middels advies 
en trainingen omtrent gebruik en implementatie.

IWitness zal bij de doorontwikkeling van haar hardware en softwareproducten altijd rekening houden met de wensen 
behoeftes van hun klanten en uit de markt. Als wij een meerwaarde zien in interessante toepassingen ideeën of 
technieken, dan zullen wij dit zeker serieus onderzoeken en indien mogelijk implementeren. Zo proberen wij elke dag 
om ons steentje bij te dragen en de wereld weer een stukje veiliger te maken” aldus Massop. “Zonder op alle specifieke 
details in te gaan zullen onze nieuwe producten weer een verbetering zijn van de producten die er verkrijgbaar zijn in 
de markt op dit moment.” “Dit levert IWitness niet alleen een belangrijk concurrentievoordeel op, maar uiteindelijk 
ook een maatschappelijk voordeel en dat is voor mij minstens zo belangrijk.” Ook de nieuwe medeaandeelhouders van 
IWitness zijn tevreden met de huidige ontwikkelingen bij IWitness. De aandeelhouders van het succesvolle softwarehuis 
PTI uit Woerden beschikken niet alleen over voldoende ervaring maar voegen kennis, mankracht en netwerk toe aan 
IWitness. Ook de professionele supportafdeling van IWitness is voorzien van deskundige mensen en bereikbaar voor 
zowel  IWitness distributeurs als eindgebruikers.

Niets lijkt het bedrijf IWitness nog in de weg te staan om een wereldspeler te worden in de markt van Bodycam 
oplossingen. Ondanks dat er ook meer aanbod zal komen van nieuwe spelers blijft focus misschien nog wel de 
grootste kracht van dit Nederlandse bedrijf. “Wij zien soms nieuwe producten voorbijkomen, ook van bekende en 
gerenommeerde (Elektronica) merken, waarvan wij nu al weten dat ze het niet gaan halen” aldus Weenink. De ervaring 
van de branche en de behoeftes ontbreken vaak bij die partijen. “Het zit in de details en de ervaring en die kun je alleen 
maar begrijpen en opbouwen als je er iedere dag mee bezig bent.”

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met m.weenink@iwitness.nl
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De Holleeders
Familiedans om een criminele erfenis
Auteur: Hendrik Jan Korterink

Inclusief Holleeders eigen verklaring! 

Jordaans volkstoneel, trial by media, een familietragedie? Het proces tegen Willem Holleeder lijkt in niets op een 
gewone rechtszaak. De gestoorde verhouding tussen Astrid en Willem past naadloos in een Griekse tragedie. Voor 
zijn nieuwe boek volgde Hendrik Jan Korterink de hele rechtzaak tegen Willem Holleeder ‘van binnenuit’. De biografie 
die hij schreef over Holleeders ‘bloedgabber’ Cor van Hout komt tijdens het proces uitgebreid aan de orde en hij kent 
vrijwel alle betrokkenen persoonlijk. Alsmede de vele vrienden en vijanden van de hoofdrolspelers. In het boek staat 
ook voor het eerst de volledige handgeschreven verklaring van Holleeder zelf, die hij schreef ter voorbereiding op zijn 
proces en die als basis diende voor zijn verhoren. ‘Zijn verhaal’, over hoe het begon met de Heinekenontvoering tot 
zijn aanhouding in 2014.

Willem Holleeder noemde zijn zus Astrid op de laatste dag van het proces “wappie” en beschuldigt haar ervan dat 
ze alles bij elkaar heeft gelogen. Zus Astrid Holleeder heeft er in de afgelopen jaren alles aan gedaan broer Wim 
neer te zetten als een monster, een psychopaat, die er niet voor terugdeinsde zijn eigen familie te bedreigen, maar 
die ook zijn zwager Cor zou hebben laten vermoorden. In haar boek Judas en de daarop gebaseerde televisieserie, 
toneelstuk en film ontpopt Astrid zich als een engel der wrake. Háár verhaal is breed uitgemeten in de media, met een 
even uitgekiende als ingenieuze campagne. Maar klopt het wat Astrid zegt of heeft ze – zoals Holleeders advocaten 
vermoeden - een vertekend beeld van de werkelijkheid? Het motief voor Astrid om te proberen haar broer de rest van 
zijn leven achter de tralies te krijgen, is diffuus. Gaat het om aandacht en erkenning, of om geld? In het laatste geval 
de nalatenschap van de in 2003 geliquideerde Cor van Hout: het met losgeld van de Heinekenontvoering verkregen 
vermogen.

In De Holleeders komen alle betrokkenen aan het woord. Het eerste deel is de handgeschreven verklaring van Holleeder 
(‘Mijn verhaal’). Daarin beschrijft hij hoe het in 1983 volgens hem is gegaan met de ontvoering van Freddy Heineken 
en Ab Doderer, wat er met het losgeld is gebeurd en wat de rol van zijn zussen Sonja en Astrid is geweest. Daarnaast 
bestaat het boek grotendeels uit de letterlijke weergave van de verhoren van Willem, Astrid en Sonja Holleeder, Sandra 
den Hartog en Peter R. de Vries, aangevuld met persoonlijke toelichtingen van de schrijver.

Ook dit boek lezen? Stuur dan per mail 
je naam en waarom jij graag dit boek zou 
willen winnen voor 1 juli 2019 
naar soraya@terhoeveuitgevers.nl 
en maak kans op een van de exemplaren.

WIN ACTIE!!!!






