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De korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom, is zo langzamerhand een Bekende 
Nederlander geworden. Met zijn boomlange gestalte in uniform is hij sowieso een blik-
vanger van jewelste. Zijn vriendelijke uitstraling en oprechte belangstelling in mensen 
maken dat hij op straat zo maar door vreemden wordt aangesproken.

Onlangs was hij op uitnodiging van ExCops, de vereniging van oud-politieambtenaren 
in Oost- en Midden Brabant, te gast in het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. En ja, zijn 
woonplaats in Brabant (niet lang meer overigens) ligt op een steenworp afstand van het 
Provinciehuis. En als je dan toch over de A2 rijdt richting Driebergen, waar de volgende 
afspraak wacht, dan kan het niet anders of er komt na de uitnodiging groen licht van 
zijn kant. Er was wel enig heen en weer gemail voor nodig, maar hij kwam. En wat zag je 
gebeuren? Amper de auto uit of twee dames op zekere leeftijd stootten elkaar aan, en de 
moedigste van het tweetal stapte op hem af. Wat er gezegd werd, weet ik niet, ik stond 
netjes te wachten in de grote hal van het Provinciehuis, maar je zag zowel korpschef als 
dames vriendelijk een praatje maken met elkaar. Een mooie ontmoeting tussen politie 
en burger, deze hoogste baas zoekt de verbinding met de samenleving en daar is hij 
goed in. En, eenmaal in het provinciehuis, warme begroetingen met de oude makkers uit 
de voormalige regio Brabant-Noord, waar Akerboom korpschef is geweest, en met de 
buren uit Brabant Zuid-Oost. Een klop op de schouder, een zoen, een stevige hand. 
Ook Commissaris van de Koning Wim van de Donk en Tweede Kamerlid Madeleine van 
Toorenburg (CDA) vonden nog even tijd om met Akerboom te spreken.

Wat ik zag was communicatie in optima forma. Alles draait tegenwoordig om selfies 
en likes, maar het gesprek van mens tot mens, daar kan geen Facebook tegenop. Deze 
korpschef begrijpt dat. En dat is helemaal niet zo moeilijk, hij is gewoon zichzelf. Het ene 
moment in gesprek met de minister van Veiligheid en Justitie, het volgende ogenblik op 
straat een praatje met voorbij wandelende dames. Van die laagdrempeligheid, het face-
to-face gesprek, daarvan kunnen we leren.

De ontmoetingen die de redactie had voor de samenstelling van dit Allround Politie 
Nieuws waren ook van dien aard. De personen die we interviewden vertelden openhartig 
en met enthousiasme over datgene wat hen bezighoudt. We kijken er met plezier op 
terug. 

Gerda Preusting
eindredactie
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WAT JE ZEGT, ZEGT IETS VAN JEZELF...
Het roept weerstand in mij op, soms ook wel ingehouden woede van wat ik om mij heen 
op straat hoor of in de kranten lees en op de televisie zie. Grofgebekte en uit het niets 
voortkomende, ongecontroleerde uitspraken. En het lijkt ook nog gewoon te worden. Het 
oordelen over iemand of een gebeurtenis zonder dat er enige rationele argumentatie aan 
te pas komt en uitsluitend worden gedaan op grond van emotionele intuïties. Dat lijkt zo, 
maar terwijl ik het opschrijf, komen de uitspraken van Turkse president Erdogan weer bij 
mij binnen. ‘Nederland is fascistisch en een nazi-overblijfsel’ zegt-ie.  Ik heb zo’n vermoeden 
dat dáár wel degelijk een rationele argumentatie aan ten grondslag ligt. De valse retoriek 
gebruikt hij hier voor electoraal gewin en het geeft in deze constellatie -denk ik- een 
heersende cultuur weer... Wanneer ik het toch over wereldleiders heb, president Trump kan 
er natuurlijk ook wat van. Ordinaire uitspraken, bizarre kletspraat en valse beschuldigingen 
ten spijt, het deert hem kennelijk allemaal niet en het Amerikaanse volk heeft nu de 
president die het verdient. De wereld houdt intussen de adem in… 
Is het wellicht zo, dat wanneer je de ogen vergelijkt met de spiegel van de ziel, de mond de 
trechter van de beschaving is..? Ik moest eraan denken toen ik onze eigen Lilianne Ploumen, 
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, hoorde toen zij voor de 
televisie werd geïnterviewd. Zij liet weten dat de leiders van Zuid-Soedan ‘klootzakken zijn 
die het eigen volk uithongeren.’ Anders dan Erdogan en Trump heeft zij met haar uitspraak 
wel gelijk.
Haar uitspraak is zelfs een eufemisme, wanneer je haar stelling over de situatie in Zuid-
Soedan aan de werkelijkheid spiegelt. Maar als zij zich zo uitdrukt, mag een hooligan de 
politie dan ook -als persoonlijke overtuiging- voor fascist, hoerenloper of klootzak uitmaken?  
Kan Wilders, als volksvertegenwoordiger, tijdens een strafrechtprocedure de kwalificatie 
‘neprechtbank’ ook gewoon gebruiken? 
Als je iets zegt, laat dat een heleboel van jezelf zien. Gebruik dus af en toe een spiegel 
om eens goed naar jezelf te kijken..! Je wilt er vast geen ontwikkelingssamenwerking in 
ontdekken met figuren als Erdogan en Trump…

Willem
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Tekst: Gerda Preusting

Het afgelopen half jaar maakte de redactie een ronde langs alle Tweede Kamer-woordvoerders die de politie in hun 
portefeuille hebben. Het vraaggesprek met Lilian Helder (PVV) is de laatste in deze reeks. Het Kamerlidmaatschap 
stond zeker niet in de planning van de Limburgse advocate, maar toch voelt ze zich al zeven jaar happy in Den Haag. 
´Ik vind het een eer om volksvertegenwoordiger te zijn. Ik wil in de Kamer bereiken wat de mensen op straat graag 
willen.’

Het is de eerste officiële warme dag van 2017. Bij het weerstation in De Bilt wordt rond het middaguur een temperatuur 
van 20 graden gemeten. Maar niet alleen bij het KNMI, ook op het Plein in Den Haag gonst het voorjaar. Een gulle zon 
beijvert het terraspersoneel om stoelen en tafels klaar te zetten voor de ongetwijfeld vele zonaanbidders die vandaag 
zullen aanschuiven. 

Dit alles in tegenstelling tot de bescheiden werkkamer van Lilian Helder (Venlo, 30 mei 1973). De voormalig advocate is 
woordvoerder veiligheid, politie en justitie van de PVV-fractie. Haar kamer kijkt uit op de Lange Poten. Even verderop, 
zo’n slordige tweehonderd meter, heeft ze haar appartement waar ze van maandag tot vrijdag verblijft. In het weekend 
vertoeft de geboren en getogen Venlose in Blerick.

Lilian Helder is slank en loopt kaarsrecht. Blond lang haar en een heldere oogopslag. Ze spreekt met een onmiskenbaar 
Limburgse tongval. In haar werkkamer staan zeker tien paar pumps en laarsjes. In allerlei kleuren. Ze kan er goed op 
lopen. ‘Ik rij al lang paard, dressuur, en dan leer je rechtop te zitten. Daarom kan ik met die hoge hakken ook goed uit 
de voeten.’ Naast de pumps staan in de kast onder meer de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering. In een hoek 
de televisie op Teletekst.

Politieke interesse
Haar partij is vaak omstreden, het gevoerde beleid staat dagelijks in de schijnwerpers. Media en mensen volgen 
fractievoorzitter Wilders dag en nacht. Uw politieke interesse voor de PVV, waar komt die vandaan en hoe is het om 
lid te zijn van deze partij? Eerst maar eens het antwoord op eerste vraag. ‘Op de middelbare school wist ik nog niet 
wat ik later worden wilde. Ik vond alles leuk, behalve vrachtwagenchauffeur en secretaresse. Uiteindelijk werd het 
een rechtenstudie. Van lieverlee raakte ik geïnteresseerd in de politiek. Mijn moeder stemde VVD, daarom waren 
mijn pijlen in eerste instantie ook op die partij gericht. Ik vond het ongelooflijk hoeveel weerstand Frits Bolkestein 
ontmoette toen hij het integratievraagstuk op de kaart zette. Ik bewonderde hem om zijn kennis en kunde, en later ook 
Henk Kamp en Pim Fortuyn. Deze laatste was columnist in weekblad Elsevier en in datzelfde blad las ik een vacature 
waarin de PVV nieuw talent zocht. De standpunten van de partij trokken me aan, ik had wel interesse om te reageren, 
maar durfde het niet aan. Later las ik dezelfde oproep op Internet en toen heb ik wel geschreven. Dat was in de zomer 
van 2008.’

TWEEDE KAMERLID LILIAN HELDER:

‘GEEN BLAUW VERLEDEN, 
MAAR WEL EEN BLAUW HART’ 

´Ik vind het een eer om volksvertegenwoordiger te zijn. 
Ik wil in de Kamer bereiken wat de mensen op straat graag willen.’
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PVV-klasje
Wat volgde was een uitnodiging voor een gesprek met 
Geert Wilders en Fleur Agema en daarna mocht Lilian 
deelnemen aan een zogenoemd PVV-klasje. Wat hield dat 
dat in? ‘Tijdens zes bijeenkomsten met andere kandidaat-
Kamerleden werd ik klaargestoomd voor de politiek. Ik 
leerde debatteren, staatsrecht en de vaderlandse geschie-
denis kwamen aan bod en ook een verdieping van de 
islam. Verder werd mijn algemene kennis op het gebied 
van (inter)nationale politiek getoetst en de standpunten 
van de zittende Kamerleden van andere partijen.’

Lilian Helder ‘slaagde’ en kwam in 2010 als hoogste 
nieuwkomer (plaats drie) voor de PVV in de Tweede Kamer. 
Haar werkgever, een advocatenkantoor in Eindhoven, 
wist van haar politieke interesse en de aspiraties voor het 
Kamerlidmaatschap, maar toen de kogel door de kerk was, 
werd Lilian ontslagen. Vanwege de partijkeuze? Ze knikt. 
‘Ja, er waren overigens meer mensen in mijn omgeving 
die negatief reageerden.’ 

Ze haalt haar schouders erover op. Daarmee heeft ze de 
tweede vraag ook al beantwoord. Namelijk hoe het is om 
lid te zijn van de PVV. Het is haar partij, ze verdedigt de 
standpunten met verve en - eerlijk is eerlijk - tijdens de 
contacten die ze heeft bij de politie wordt ze in haar keuze 
alleen maar bevestigd. ‘Veel politiemensen hebben PVV 
gestemd.’

Werkbezoek
Omdat ze jurist is en afgestudeerd in strafrecht kreeg 
Lilian als vanzelfsprekend justitie in haar portefeuille, later 
kwam er de politie bij. Als Kamerlid heeft ze - meer dan 
in de advocatuur - invloed op hoger, parlementair niveau. 
Op welke wijze vertegenwoordigt u de Nationale Politie 
binnen de Kamer en hoe verlopen die contacten? ‘Dat 
liep eigenlijk als vanzelfsprekend. In het begin heb ik veel 
ingelezen en ben ik op individueel werkbezoek gegaan. 
Daarna ging het balletje vanzelf rollen.’ Na debatten in de 
Kamer komen er regelmatig vragen uit de politiewereld. 
Ze duikt dan in de materie en koppelt terug. Stemt af met 
de vragensteller en denkt mee in een oplossing. ‘Heel 
bijzonder, soms kijken de agenten mee tijdens een debat 
dat wordt uitgezonden op televisie en sturen ze een sms’je 
als ik het niet juist heb verwoord. Daarbij moet ik wel altijd 
schuin op de klok kijken om mijn spreektijd in de gaten te 
houden.’ Lilian zoekt de verbinding en hangt niet aan status. 
´Ik heb ook dienstgedaan met agenten in Wassenaar. Op 
de achterbank hoor je vaak het meeste…’ Alles bij elkaar 
zijn het mooie ervaringen, zegt ze. ‘Waardevolle contacten 
die ik koester. Ik word bij de politie altijd vriendelijk 
ontvangen.’ 

Blauw hart
Lilian Helder wil graag en veel in gesprek zijn met de 
politie. Ze is regelmatig op kennismakingsbezoek, zo was 
ze onder meer bij de Zeehavenpolitie in Rotterdam en 

de Landelijke Eenheid in Utrecht. ‘Ik was bij het afscheid 
van Gerard Bouman en ontmoette later de huidige 
korpschef Erik Akerboom. Jan Struijs, nu voorzitter van 
de Nederlandse Politie Bond, nodigde me uit voor een 
werkbezoek aan de Politieacademie in Apeldoorn toen hij 
daar nog programmadirecteur was. Hij zei: ‘Je hebt geen 
blauw verleden, maar wel een blauw hart’. Dat vond ik 
een mooi compliment.’

‘Overigens, even tussendoor, ik ben afgestudeerd in Straf-
recht, dan denk je in de praktijk veelal aan criminelen en 
andere bajesklanten. Dat is ook zo, maar het slechtste 
van mensen heb ik gezien bij erfrecht en echtscheidingen. 
Mensen die elkaar een relatie lang kennen, kunnen op een 
vreselijke manier strijd voeren. Dat wil je niet weten.’

Nieuws
Als Kamerlid volgt ze de hele dag het nieuws - vandaar 
ook die constante Teletekstpagina. Een groot verschil 
met haar werk als advocaat. ‘Ik ben tien jaar werkzaam 
geweest als advocaat, voornamelijk op het gebied van 
burgerlijk recht en bestuursrecht. Dan is het van belang 
om goed op de hoogte te zijn van de actualiteit. Ik keek 
vaak naar debatten op de televisie of volgde ze vanaf de 
publieke tribune, hier in de Kamer. Ik vind het een enorme 
pré dat ik die advocatenervaring heb, ik kan snel stukken 
doorgronden, tot de kern komen en ook snel stukken 
schrijven.’

‘Je moet in deze functie weten waar je het over hebt. Het 
Kamerlidmaatschap is geen negen-tot-vijf-baan, maar ik 
vind het een eer om volksvertegenwoordiger te zijn. Ik 
wil in de Kamer bereiken wat de mensen op straat graag 
willen. En ja, de media, en de mensen, inderdaad, ik word 
gevolgd, maar dat is part of the job.’

De politica is zich duidelijk bewust van het er zijn voor de 
ander. Uitzoeken hoe écht iets zit, dat is haar huiswerk. 

‘Ik wil in de Kamer 
bereiken wat de mensen 
op straat graag willen. 
En ja, de media, en de 
mensen, inderdaad, ik 

word gevolgd, maar dat is 
part of the job.’
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Plafond
Helder is voorstander van zwaardere straffen. ‘Het plafond 
mag wel wat omhoog. Ik vind de straffen in ons land 
bedroevend laag, als er een echte straf wordt opgelegd. 
Voor iemand die twaalf jaar krijgt zwaait na acht jaar de 
deur weer open. De voorwaardelijke invrijheidsstelling 
mag er wat mij betreft af. Zwaardere straffen dus, zeker 
vanwege het feit dat de straf niet alleen bedoeld is als 
vergelding voor de veroordeelde, maar ook als enige vorm 
van genoegdoening voor het slachtoffer. Zij dienen meer 
aandacht te krijgen.’ Tevens pleit ze voor verhoging van 
de minimumstraf. ‘Die is nu één dag. En ik vind dat de 
terbeschikkingstelling (Tbs) in de huidige vorm moet 
worden aangepast. Het is een dure maatregel en dan 
moet je die alleen gebruiken voor situaties waarin dat 
ook helpt. Er zijn deskundigen die zeggen dat persoon- 
lijkheidsstoornissen niet te genezen zijn. Je moet je dan 
afvragen of de Tbs voor hen de aangewezen maatregel 
is. Tbs kan telkens verlengd worden. De mensen thuis 
kunnen zich vast de incidenten herinneren die zich de 
laatste tijd hebben voorgedaan met tbs-ers op verlof, die 

 
toch weer de fout in gingen. Dit moet voorkomen worden. 
Voor slachtoffers en nabestaanden is het niet te bevatten.’

Lekker op werkbezoek
Tot slot, wat doet een Kamerlid tijdens een demissionaire 
periode? ‘Veel wetsvoorstellen zullen controversieel 
verklaard worden, dat geeft mij de tijd om dossiers bij 
te houden, oppositieteksten voor te bereiden en zoveel 
mogelijk lekker op werkbezoek te gaan bij de Nationale 
Politie. Dat ze oppositie blijft voeren, vindt ze jammer. 
‘Helaas, we krijgen geen kans om mee te regeren.’

Anno 2017 leven we in een wereld waarin politici niet 
alleen met elkaar en met de pers praten, maar vooral 
ook met de mensen, de eigen achterban, de kiezers. Een 
kolfje naar de hand van Lilian. Waakzaam? Nee, maar 
wel dienstbaar aan diegenen die zij vertegenwoordigt. 
Niet alleen in het voeren van het debat, maar vooral in 
het omzetten van woorden in daden. Daar is Lilian Helder 
gewoon goed in. En dat doet ze graag.

Lilian Helder studeerde rechten 
aan de Radboud Universiteit Nij- 
megen. Ze studeerde in ruim vier 
jaar af in Strafrecht en liep een 
half jaar stage bij het Gerechts- 
hof in Arnhem. Daarnaast heeft ze 
het vak bestuursrecht gestudeerd. 
Ze werkte tien jaar als advocaat, 
als laatste, tot 1 mei 2010, op het 
Eindhovense advocatenkantoor 
Houben en Van Dijck.
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Vakvrouw
De afspraak is in Den Bosch. Met uitgestoken hand en een 
brede glimlach stelt Lidewijde van Lier zich voor. Al snel 
is het duidelijk dat Lidewijde een vakvrouw is die zich in 
elke situatie makkelijk aanpast en direct het figuurlijke 
ijs -als dat aanwezig zou zijn- weet te breken. Met passie 
en enthousiasme vertelt ze hoe ze haar werk ervaart en 
uitvoert. ‘Ik werk nu bij het Landelijk Programma en dat 
is supermooi werk, maar de operationele houdbaarheid 
verloopt in de huidige digitale wereld snel. Toen ik in deze 
functie kwam werken, kon ik zaken die ik in de praktijk 
als zedenrechercheur miste of procedures die niet goed 
werkten meteen oppakken, verbeteren en tot nieuw 
beleid verheffen. Zo heb ik onder meer gewerkt aan de 
verbetering van de forensisch medische onderzoeken 
en de afhandeling van sporen en de monitoring van 
zedendelinquenten. Heel mooi werk allemaal, maar 
je moet operationeel actief blijven om goed zicht op 
het praktische politiewerk en de procedures te blijven 
houden. Ik ga daarom binnenkort weer op eigen verzoek 
terug naar de operationele eenheid...’

Sexting
In kranten wordt erover geschreven, op televisie is het 
vaak een item en bij de koffieautomaat worden er zorgelijk 
over gesproken, maar ook wel om gegniffeld: sexting. Wat 
is het voor de politie?
Lidewijde: ‘De begrippen hierover zijn divers. We onder-
scheiden naast sexting ook sextortion en grooming. Bij 
sexting gaat het om uitwisseling van seksueel getint 
beeldmateriaal waarbij de bezitter en het slachtoffer 
meestal minderjarig zijn en het plaats vindt binnen de 
sociale kring. Het gebeurt vrijwillig en met wederzijdse 
goedkeuring. Bij sextortion gaat het om afpersing waarbij 
seksueel getinte foto’s als drukmiddel gebruikt worden, 
dit is dus bij sexting helemaal niet aan de orde. Bij 
grooming gaat het om een meer langdurig contact tussen 
een meestal een volwassene en een minderjarige. Hierbij 
wordt een jongere ingepalmd met als doel naaktfoto’s 
te verkrijgen of om een seksafspraak met die jongere 
te maken. Grooming is expliciet strafbaar gesteld in het 
Wetboek van Strafrecht, sexting en sextortion zijn dat 
niet…’

SEXTING: EEUWIG IN BEELD…
MAAR WEL IN JE BLOOTJE…

Tekst: Willem van Herwijnen

Smoorverliefd en duizenden vlinders in de buik, iedereen kent dat geluksgevoel wel. Elke dag lijkt op een verblijf in 
de zevende hemel, iedereen is leuk, maar die éne is het leukst van allemaal. Daar kan verder niemand aan tippen. 
Je kan er al je verhalen kwijt, er is een begripvol luisterend oor en het voelt heel vertrouwd. Zelfs zó vertrouwd dat 
je intieme foto’s van jezelf -die je anders nóóit zou versturen- nu wel met die éne uitverkorene privé online deelt…
Dit is dus sexting, een combinatie van de Engelse woorden seks en texting (sms’jes verzenden). Het versturen 
van seksueel getinte foto’s via de computer, maar met name met een mobieltje, komt vaker voor dan menig 
ouder zich kan voorstellen. Uit onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de jongeren ooit weleens een naaktfoto 
of foto in ondergoed heeft ontvangen. Wanneer foto’s van iemand ongebreideld met en door anderen gedeeld 
gaan worden en er op de verspreiding geen enkele rem meer zit, ontstaan er bij het slachtoffer vaak psychische 
problemen. Zij krijgen naast hun eigen schaamtegevoel niet alleen met de hoon, de spot, de pesterijen op hun 
school en sportvereniging te maken, maar ook in de directe, veilig gewaande woonomgeving. Hoe kijkt de politie 
hier tegenaan? Een gesprek met Lidewijde van Lier, Operationeel Specialist bij het Landelijk Programma Zeden, 
Kinderpornografie en Kindersekstoerisme.
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Fenomeen             
Als sexting geen strafbaar feit is, wat is het dan wel? 
Lidewijde: ‘Het is een fenomeen waar de politie vanuit 
de samenleving werd gevraagd er wat van te vinden. Dit 
hebben we samen met het Openbaar Ministerie gedaan 
door het fenomeen te onderzoeken en afspraken te maken 
over de afhandelingen van meldingen.  
Het bezit, het vervaardigen en de verspreiding van seksueel 
getinte foto’s van minderjarigen valt onder kinderporno-
grafie. Wanneer je kijkt naar de doelgroep die zich met 
sexting bezighoudt, dan wordt er echter lang niet altijd 
het strafrecht ingezet...‘ Lidewijde laat een pauze vallen 
om haar woorden goed te laten beklijven en vervolgt: 
Vervolging voor kinderporno is in deze gevallen vaak niet 
gewenst en niet in het belang van de betrokkenen. Zeker 
niet indien het over een afbeelding gaat die tot stand is 
gekomen en gedeeld tussen leeftijdsgenoten onderling, 
met wederzijdse goedkeuring, zonder enige vorm van 
druk of dwang. De politie en het OM hebben de morele 
verplichting hier zorgvuldig mee om te gaan, want een 
stempel van een zedendelict ben je niet 1-2-3 kwijt…’ 
Soms vindt daarom vervolging plaats voor een ander (niet 
zeden-) delict, bijvoorbeeld smaad of laster. 

Leeftijdsadequaat gedrag
Heeft sexting altijd de belangstelling van de politie? 
Lidewijde is heel beslist: ‘Ja, hoewel we aanvankelijk 
niet goed wisten hoe we ermee om moesten gaan, want 
is het wellicht leeftijdsadequaat gedrag? Hoort het bij 
het ontdekken van de seksualiteit? Bij jongeren zijn 
pornoblaadjes immers ook heel interessant...’ 
De impact van sexting blijkt in de praktijk soms erg groot. 

Een verstuurde foto kan in een split second op internet 
belanden en is er dan bijna niet meer van af te krijgen. 
Bekend zijn de feiten van onder meer Francien (Girls Love 
2 Run) die een privé-foto met intieme kenmerken van 
zichzelf naar een vriendje stuurde toen ze nog jong was, 
maar ook van de 15-jarige Canadese Amanda Todd die de 
druk niet meer aankon toen ze gechanteerd werd nadat 
ze intieme foto’s had gedeeld. Uit schaamte suïcideerde 
Amanda zich. Haar webcamafperser, Aydin C. uit Tilburg, 
werd daar onlangs tot 10 jaar gevangenisstraf voor 
veroordeeld. 

Aangifte
‘Elke melding over sexting kan door de politiemedewerkers 
van de Intake en Service of het basisteam worden opgeno-
men. Binnenkort worden de medewerkers geïnformeerd 
over de nieuwe afspraken met het OM. Zij worden 
geïnstrueerd wat er genoteerd moet worden, zoals wie 
is het slachtoffer, is er sprake van dwang, wat is de aard 
van het incident enzovoort. De melding wordt vervolgens 
onder de aandacht van de frontoffice van het team Zeden 
gebracht en daar wordt bepaald in welke categorie het 
incident valt: 
a. een echte zedenzaak; 
b. een zaak waarin een onderzoek start naar smaad, laster, 
schending portretrecht;
c. het incident is weliswaar vervelend maar wordt afgedaan 
via de hulpverleningsorganisaties of bijvoorbeeld de school. 
Categorie a zaken worden afgehandeld door het Team 
Zeden, b en c zaken door het basisteam. Er zijn voor wat 
betreft de a, b en c zaken ook mengvormen mogelijk. Een 
zedenrechercheur coacht het basisteam in het verloop 
van het onderzoek, maar ook de wijkagent speelt vaak 
een belangrijke rol. Die zit goed in het lokale netwerk.

Pornosites
Van de foto’s die op internet belanden is geen enkele regie 
voor wat betreft de locatie waar ze geplaatst kunnen gaan 
worden of in welke hoeveelheden ze als foto’s gekopieerd 
worden. Lidewijde: ‘Weet wel dat sommige sexting foto’s 
na verloop van tijd op kinderpornosites van pedofielen 
terug te vinden zijn. Ze worden dus ook misbruikt door 
lieden die daar een seksuele opwinding van krijgen. We 
willen niet dat foto’s van jongeren in die kringen rondgaan 
en treden dus op tegen sexting, waarbij de politie ieder 
incident als maatwerk opgepakt.’
Waar zit het onderscheid in?
‘Een uitwisseling van beelden kan onschuldig zijn, maar is 
het soms niet. Hoe moet je zoiets beoordelen wanneer er 
sprake is van een flink leeftijdsverschil? Bijvoorbeeld een 
jongen van 17 jaar en een meisje van elf...?’ De vraag stellen 
is hem beantwoorden en Lidewijde vervolgt: ‘Wanneer je 
het slachtoffer en de pleger in ogenschouw neemt, kan 
het ook zijn dat het strafrecht niet ingezet wordt. De 
vraag daarbij is, heeft het strafrecht een toegevoegde  
waarde? 
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We hebben dus samen met het OM criteria opgesteld 
waar de politie zich naar richt. Leeftijd(verschil) is één van 
de criteria, daarnaast ook bijvoorbeeld dwang, ernst en 
onvrijwilligheid. Wanneer er dus sprake is van dergelijke 
verzwarende omstandigheden, treden we strafrechtelijk  
op. Afhankelijk van de omstandigheden wordt vaak 
gekozen voor bijvoorbeeld smaad, dwang of het portret-
recht in plaats van kinderpornografie. Ook kan het volgen 
van een verplichte training gevorderd worden of krijgen 
ouders ondersteuning in de opvoeding van hun kinderen. 
Het OM gaat uiteindelijk over de afdoening. Van ons 
optreden gaat een duidelijke boodschap uit, zonder dat 
iemand die een jeugdzonde begaat meteen de stempel 
zedendelinquent meekrijgt. Nogmaals, het is allemaal 
maatwerk…’

Tafelgesprekken
Sexting duikt pas de laatste tijd regelmatig op in het nieuws, 
maar is bestaat al jarenlang. Lidewijde zegt hierover: ‘De 
eerste leidraad voor sexting ‘Pubers in beeld’, kwam al in 
2014 uit, terwijl aan zo’n leidraad een trend vooraf gaat. 
Binnenkort verschijnt er zelfs een nieuwe versie en dat is 
echt nodig omdat het een wijdverspreid, maatschappelijk 
probleem geworden is. Je kan zelfs spreken van een zekere 
normalisering...’ Lidewijde zwijgt even en dan klinkt het 
bijna berustend: ‘Het hoort er –lijkt wel-  bijna gewoon 
erbij…’
Als ouder moet dat verontrustend klinken, wat kan je er 
zelf als ouder aan doen?
‘Iedereen weet het, maar weinigen doen het: bespreek 
het met je kinderen!’, klinkt het met een flauw lachje, 
maar heel beslist uit de mond van Lidewijde. ‘Seks is 
normaal in het leven en je moet met je kinderen erover 
praten. Vertel ook dat er vervelende dingen gebeuren 
of vraag of ze dat zelf al weten. Vraag wat ze op internet 
bekijken en controleer wat ze online allemaal doen.’

Afspraken
Afspraken maken over het gebruik van internet vinden de 
meeste ouders een lastig klus, hoe pak je dat het beste 
aan?
‘Laat kinderen zelf de regels opstellen! Geef ze een papier 
en laat ze het opschrijven wat wel en niet kan. Laat ze 
aangeven hoe lang ze er per dag online mogen zijn. 
Probeer het een beetje te sturen zodat er ook op papier 
komt te staan dat je kan controleren welke websites ze 
bezocht hebben. De meeste ouders zullen er versteld van 
staan hoe restrictief de opgestelde regels er uit zien!’

Preventie
De politie staat niet meer voor de klas om op scholen om 
voorlichting te geven over sexting. Waarom eigenlijk niet?
‘Dan zouden we niet meer tot ons eigenlijke politiewerk 
-onze core business- toekomen en alleen nog maar 
voor de klas staan. De verleiding om het toch te doen is 
overigens best groot. Gelukkig zijn er steeds meer private 

organisaties die in het ontstane gat springen en nu de 
voorlichting verzorgen. Jammer genoeg is dat voor wat 
betreft de kwaliteit niet altijd even goed en wordt het 
politiewerk niet altijd juist overgebracht. We moeten 
daarom toch nog een vinger aan de pols houden. In 
de visie van de politie is voorlichting meer een taak 
voor zorginstellingen en scholen. Er is echter op dit 
ogenblik nog maar weinig coördinatie. Wel zijn er goede 
ontwikkelingen vanuit het ministerie op gang gekomen. 
Er wordt aan een zogenaamd barrièremodel gewerkt. 
Dat is een model waar inzichtelijk wordt gemaakt welke 
partners zich met het probleem bezighouden en hoe ze de 
aanpak daarvan vormgeven. Wanneer het barrièremiddel 
er staat, kunnen we beter adviseren welke instantie het 
beste de voorlichting kan geven en hulp kan bieden.’

Partners
Wie zijn de partners voor de politie in het geval van 
sexting?
Lidewijde: ‘Laat ik op de eerste plaats de rol van de politie 
zelf hier benoemen. De politie organiseert naast de straf- 
rechtelijke kant, ook chatsessies op “vraaghetdepolitie.nl” 
die van tevoren op onder meer Instagram en Facebook 
worden aangekondigd en veelvuldig gebruikt worden. 
Verder is er ‘Helpwanted.nl’ waar niet alleen heel veel 
informatie voor slachtoffers te vinden is, maar zeer zeker 
ook voor ouders en scholen. Ook ‘Veilig Thuis’ werkt 
intensief samen het openbaar ministerie en de politie en 
staat voor gecoördineerde hulpverlening. In dit verband 
moet ook zeker de GGD genoemd worden. Zij geven met 
name voorlichting op scholen, onder andere met het 
project Lentekriebels. In zijn algemeenheid loopt het nog 
niet zoals de politie het graag zou willen zien, maar de 
goede weg is ingeslagen.  Op lokaal niveau zijn er ook 
enkele goede projecten, waarvan die in Tilburg –het 
project Onuitwisbaar- zeker benoemd moet worden. Tot 
slot, foto’s die op het internet staan zijn er bijna niet van 
af te halen, maar bedrijven die onder meer Instagram en 
Facebook in de lucht houden, werken als het enigszins 
mogelijk is mee om sextingfoto’s van voor kinderen van 
de websites af te halen..’  
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ALBERTO STEGEMAN ZIET DE VERBORGEN 
KANT VAN NEDERLAND
Hij noemt zichzelf een nieuwsgierige journalist. 
Maar hij is veel meer dan dat. Superspeurneus, 
undercoverspecialist, infiltrant. Hij baarde ooit 
opzien met de onthulling dat de beveiliging van 
Paleis Noordeinde bepaald niet waterdicht was. 
In zijn programma Undercover in Nederland 
leverde Stegeman het bewijs, zoals hij dat 
eerder al deed in de lekkende beveiliging van 
Schiphol en andere spraakmakende zaken. 
Op de nationale luchthaven liep Stegeman 
tot zijn stomme verbazing in drie maanden 
tijd meerdere keren door de hoofdpoort naar 
binnen. ‘Daarmee gaat de uitspraak dat niet alles 
te beveiligen is niet meer op. Dan gebeurt zoiets 
een keer, maar niet meerdere keren.’ Zeven jaar 
geleden zaten we met deze superspeurder aan 
tafel. ‘Ik dring met mijn programma door tot in 
diepe en verborgen lagen van de Nederlandse 
samenleving. Puur omdat ik wil weten hoe het 
zit. Wil weten wat er gebeurt, wat voor mensen 
achter allerlei zaken zitten.’

Stegeman wil op zijn eigen manier misstanden signaleren en aan de kaak stellen. Met de verborgen camera als zijn 
voornaamste wapen. In het gesprek was hij openhartig over wat hij allemaal was tegengekomen, wat hem was 
bijgebleven en wat hem had geraakt. Hij dook steeds dieper in smerige zaakjes en misstanden en deed veel stof 
opwaaien met zijn programma’s rond de kinderprostitutie in Nederland, nadat hij hoorde dat daarbij tienduizenden 
kinderen zouden zijn betrokken. ‘Dat zijn dingen die je verwacht in Thailand of de Filippijnen, niet hier in Nederland. 
Om dat allemaal mooi in beeld te brengen, ben ik gaan infiltreren. Eigenlijk is het daarmee allemaal begonnen, televisie 
maken op die manier.’

Het gaat hem niet eens om spraakmakende televisie. ‘Want spraakmakend wil ook niet meteen zeggen dat je de beste 
kijkcijfers hebt. De dingen die ik maak zijn soms best hard en confronterend. Ik heb beelden die sommige mensen 
gewoon liever niet wíllen zien. Dat begrijp ik best. Maar ik vind niet dat je daarom zware onderwerpen moet mijden. 
Dat is namelijk de hele doelstelling van het programma. Dingen naar boven halen die niet kúnnen. Dingen waarvan je 
denkt: hoe kán dat in Nederland?’

Wat Stegeman nog steeds raakt is de eenvoud waarmee al die mensen hun criminele activiteiten kunnen uitvoeren. 
‘Die kinderprostitutie, drugshandel, wapenhandel. Het is allemaal zó makkelijk om te doen, daar ben ik echt van 
geschrokken.’

EEN DECENNIUM LANG 

Tekst: Gerda Preusting

Tien jaar Allround Politie Nieuws nodigt ons uit om in 2017 elke keer even terug te blikken. Dit keer herinneren we 
ons 2009/2010.
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Stegeman heeft goed contact met de politie, soms wordt er zelfs informatie uitgewisseld. 
‘De politie kan sommige dingen ook niet doen en heeft dan belang bij programma’s als het 
mijne om sommige zaken te signaleren. Op die momenten helpen we elkaar. Ik heb veel 
respect voor de politie, mensen die er voor kiezen misdaad te bestrijden. Werk waarbij je 
in netelige situaties kunt belanden, werk waar lef en moed voor nodig is.’

DE BLAUWE LIJN VAN FLIKKEN MAASTRICHT
Politieman Erik van Rijsselt had in 2010 maar liefst 1700 Limburgse jaloerse collega’s. Met 
een scherpe blik en een kritisch oog voor alles wat zich onder zijn ogen afspeelde, volgde 
hij namens de politie de totale procesgang van het televisieprogramma Flikken Maastricht. 
Een onmisbare spin in het web voor alle partijen, want ‘als de politie niet meedoet, is er 
geen serie.’

Erik dook diep in het script om te speuren of hij niets onregelmatig tegenkwam als het gaat 
om de blauwe lijn. ‘Elke aflevering heeft twee lijnen. Lijn een dat zijn de helden Angela en 
Victor, lijn twee is de blauwe lijn. Die is voor mij het belangrijkste.’ Zijn adviezen waren 
bindend, er werd naar hem geluisterd. ‘Ik speur in het script naar onregelmatigheden en 
zorg ervoor dat het politiewerk zo waarheidsgetrouw mogelijk in beeld wordt gebracht. 
Bijvoorbeeld de term arresteren kent de politie niet, wij zeggen aanhouden. Dat hoort ook 
zo op papier te staan. Cautie verlenen, ook zoiets, we melden het niet iedere keer, maar 
wel af en toe zodat de kijker de uitdrukking leert kennen.’
’De crew en ik kunnen goed door één deur en dat moet ook wel, want iedere keer oorlog 
bij een nieuw script schiet niet op.’ Meestal werd er gefilmd in Maastricht, maar er was ook 
weleens uitwijk naar Eijsden, Roosteren of Maasbracht. Erik was niet alleen de bewaker 
van de realiteit, maar fungeerde als een spin in het web. Hij legde contacten met het lokale 
bestuur en politie en regelde collega’s en voertuigen. 

Ook leden van het Arrestatieteam Zuid zegden hun medewerking al eens toe. Zelfs André 
Rieu en oud-burgemeester Gerd Leers waren ooit gastspeler. De geboren en getogen 
Maastrichtenaar kende de stad op zijn duimpje en dat was mooi meegenomen. Hij 
sprak de taal, was coöperatief en kon goed samenwerken. Het spreekt vanzelf dat de 
programmaleiding in zijn nopjes was met de medewerking van de politie in de rol van Erik, 
want ‘als de politie niet meedoet, is er geen serie.’

Het programma werd een kijkcijferkanon. Anno 2010 maar liefst 1.600.000 miljoen kijkers. Een 
hoge waardering. ‘Kijkers vinden dat de serie een goede weergave geeft van het politiewerk, 
er ontstaat begrip voor de dilemma’s waarvoor de politie komt te staan: keuzes maken, priori- 
teren. De serie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan een betere kijk op het 
politiewerk.’

Erik van Rijsselt werd een bekende Limburger. De linking pin tussen blauw en boef versus 
crew en camera. Een pionier die Flikken Maastricht positioneerde als een goed lopende 
machine. Kortom: ´een droombaan.’



Allround Politie Nieuws    29

HET DRAMA VAN HOEK VAN HOLLAND

DE PANIEK, DE DREIGEMENTEN EN DE RISICO’S 

Zes ruiters van de Eenheid Rotterdam staan op zaterdag 22 augustus 2009 op het strand van Hoek van Holland oog in 
oog met een woeste massa feestvierders. Mede dankzij de charges van het bereden zestal kan de massa uiteen worden 
gedreven. We spreken kort daarna met een van hen. ‘Ik ben trots op wat wij daar gedaan hebben.’ 

Die bewuste zaterdag was het op weg naar het strand een drukte van belang. Op de Badweg loepen mensen met 
flessen sterke drank te zwaaien. De sfeer was grimmig. De commandant zei tegen de ruiters: ‘Ik ben blij dat jullie er zijn. 
Er zijn al diverse vechtpartijen geweest. Ga aan het werk.’
Er waren nog zestig andere dienders op de been plus drie honden. Onder die zestig collega’s tevens medewerkers van 
het ROG: de Regionale Ondersteunings Groep. Een speciaal getrainde eenheid die onder andere ingezet wordt voor de 
aanhouding van verdachten. De ruiter: ‘Al vrij snel kregen we de melding dat er vernielingen werden gepleegd op de 
weg tussen trein en feestterrein. Maar begin daar maar eens aan. Duizenden en nog eens duizenden mensen liepen 
op die Badweg. Dat is lastig handhaven. Het was een gratis strandfeest met ideale weersomstandigheden. Er werden 
15.000 mensen verwacht, het waren er naar schatting ruim het dubbele.’

Vechtpartijen, vernielingen, een steekpartij. Rond 21.00 uur werden de eerste omheiningen omvergetrokken. ‘Onze 
paarden werden nerveus, vier collega’s werden ingesloten en achtervolgd. De ruiters probeerden erbij te komen, maar 
het bleek moeilijk om de in het nauw gedreven politiemannen te traceren. De duinen ingaan betekende een levende 
schietschijf zijn, ook voor de paarden.’ Op zo’n moment was 
het de kunst goed te schakelen tussen gevoel en protocol. 
De ruiter koos voor zijn gevoel en dacht aan de veiligheid 
van zijn in het nauw gedreven collega’s. Met charges en fors 
optreden lukt het de ruiters uiteindelijk de kolkende massa 
uiteen te drijven. ‘Flessen gevuld met zand kregen we naar 
ons hoofd. Een van ons bleek later een gat in zijn ruiterhelm 
te hebben. Men probeerde ons van het paard te slaan met 
fietsen en strandhekken. De paarden werden tegen het 
hoofd geslagen met strandstoelen.’ Maar de bedreigde 
politiemensen konden worden ontzet.

Een jongen overleed. Hij werd door de feestgangers naar de 
dienders gegooid. Met gevaar voor eigen leven – ze werden 
bekogeld met flessen, stenen en bloempotten – droegen 
de agenten de jongen weg van de plek. Een intimiderende, 
zeer bedreigende sfeer, zoals later een van de politiemensen 
zal zeggen. ‘Het leek net een arena vol met bloeddorstige 
leeuwen.’

Tijdens de debriefing later op het bureau huilen volwassen 
mannen. Een van hen zegt tegen de ruiter: ‘Jullie hebben met 
de paarden ons leven gered.’ In de dagen erna krijgt ieder die 
dat wil hulp van de eigen Bedrijfsopvanggroep en van een 
psycholoog. Ze kunnen hun verhaal kwijt.

De ruiter: ‘Ik ben trots op de verantwoording die ik heb 
genomen Ik heb daar geen spijt van, maar het is goed om 
terug te blikken op je beslissingen. Ik ben tot de conclusie dat 
ik niet anders gehandeld zou hebben.’

In de dagelijkse gang van zaken doet in het voorjaar van 2010 
niets meer denken aan het drama van Hoek van Holland. 
Dennis Kilsdonk is ruiter in hart en nieren, een gewone 
diender die denkt in oplossingen. De risico’s neemt hij daarbij 
voor lief.
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Ontstaan
‘Je kan er niet omheen dat jongeren niet alleen veel meer 
gebruik van de sociale media maken, ze halen er ook veel 
meer uit…’ 
Enthousiast en makkelijk formulerend legt Nienke Groen-
hagen, teamleider Digitale Opsporing Noord-Nederland, 
de start van het project Teenage Crimefighters uit. ‘De 
credits van het project komen met name Max Daniel, 
hoofd Operatiën van Noord-Nederland, toe. Hij riep in 
het verleden al dat het waardevol zou zijn om jongeren 
meer bij het opsporingswerk van de politie te betrekken. 
Dat idee kreeg meer vorm doordat de wereld om ons 
heen steeds meer en sneller digitaliseerde. Neem het 
fenomeen van de sociale media, zoals Instagram, Twitter, 
Snapchat, WhatsApp en Facebook. Jongeren groeien 
ermee op en er is geen ontkomen aan: zij weten er 
véél meer van dan mensen van eerdere generaties.’ 
Nienke glimlacht en laat een pauze vallen. Haar stelling  

 
lijkt verdacht veel op een uitdaging. Even overweeg ik er  
tegenin te gaan. Door haar zelfverzekerdheid denk ik er wijs 
aan te doen dit maar niet te doen. Ze vervolgt: ‘Met deze 
wetenschap vond de politie Noord-Nederland dat er een 
pilot gestart moest worden om te bezien of er inderdaad 
kansen waren jonge mensen voor het opsporingswerk te 
enthousiasmeren. Voor de politie is het in de strijd tegen 
criminaliteit essentieel om de ontwikkelingen bij te benen. 
Dit vormde de concrete aanleiding om in het voorjaar van 
2016 een verkennend onderzoek uit te voeren naar de 
mogelijkheden om jongeren in te schakelen. Het lectoraat 
Cybersafety van NHL Hogeschool en de Politieacademie 
hebben in kaart gebracht op welke gebieden de inzet van 
jongeren mogelijk en gewenst is. In samenwerking met 
het lectoraat Cybersafety – een onderzoeksgroep van 
NHL Hogeschool en de Politieacademie- is op basis van de 
eerdere verkenning de pilot gestart.’ 

‘OMDAT WE OPGEGROEID ZIJN MET HET WORLD WIDE WEB, DENKEN WE ANDERS...!’

TEENAGE CRIMEFIGHTERS 
FOR CRIME INVESTIGATION…

Tekst: Willem van Herwijnen

Voor jongeren is het world wide web een vanzelfsprekendheid. In tegenstelling tot vele ouderen die dit fenomeen 
nog beschouwen als iets magisch, is de onlinewereld voor hen net zo vanzelfsprekend als het opkomen van de zon. 
Is de sky voor de een nog de limit, de ander die met de digitale snelweg is opgegroeid, heeft daarmee de traditionele 
grenzen en blokkades in tijd en ruimte nooit gekend en ervaart in het gebruik geen enkele belemmering. Voor 
ouderen zijn zij daardoor de early adopters  -de pioniers-  van de digitale snelweg. Jongeren echter voelen en zien 
dit helemaal niet zo, immers voor hen is internet niets nieuws, maar iets wat er gewoon altijd al was. Zij worden niet 
gehinderd door drempelwerking, niet door geheimzinnigheid, iets onbekends, maar treffen juist iets vertrouwds 
en dus vinden zij er intuïtief en blindelings hun weg. De Eenheid Noord-Nederland van de Politie onderkent deze 
digitale kwaliteit van jongeren en onderzoekt of dit in een public-private-partnership-project tot een succesvolle 
samenwerking kan leiden. Het project is nog maar kortgeleden van start gegaan. Over de inhoud is nog weinig te 
vertellen, maar over het proces wel. De redactie sprak daarover met projectleider Nienke Groenhagen, van het Team 
Digitale Opsporing Noord-Nederland…
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Thuiswerkers
Ruim veertig jongeren doen mee aan het project Teenage 
Crimefighters en ondersteunen dagelijks het opsporings-
werk van de politie. Hoe is de politie die crimefighters op 
het spoor gekomen?
Nienke: ‘De deelnemende jongeren zijn via diverse middel- 
bare scholen in Noord-Nederland geworven. Uiteindelijk 
hebben zich veertig jongeren in de leeftijd van zestien tot 
achttien aangemeld. Ze zijn afkomstig van CSG Comenius 
Leeuwarden, ROC Friesche Poort, ROC Noorderpoort 
Groningen en het Drachtster Lyceum. Iedereen die zich 
heeft aangemeld doet nog steeds mee en ze hebben 
allemaal een eigen werkplek…’ Weer laat Nienke een 
korte pauze vallen om vervolgens lachend haar afgebroken 
zin gedecideerd af te maken met: ‘Thuis...!’ Ze legt uit 
dat de jongeren niet bij de politie in dienst zijn en dat 
hun werkzaamheden het best te vergelijken zijn met 
vrijwilligerswerk: ‘Zelf heb ik de deelnemers het horen 
motiveren als iets terugdoen voor de maatschappij. Dat is 
niet alleen heel mooi, maar ook heel volwassen…’

Community
De Teenage Crimefighters werken vanuit thuis met hun 
eigen computer en loggen voor het project in op een 
afgesloten, online community. De opdrachten krijgen 
ze van het projectteam en die blijken erg divers te zijn. 
Nienke: ‘Als voorbeeld, bij de start van het team hebben we 
informatie gevraagd over een schietincident in Heereveen 
bij de Europese Schaatskampioenschappen, maar het kan 
ook een vraag over crimineel geld zijn of over digitale 
hotspots, de online hangplekken waar jongeren een groot 
deel van hun tijd online doorbrengen. Maar denk ook aan 
vragen hoe minderjarigen op internet worden geronseld 
of over het pesten via social media. Ook hier kan de 
vraagstelling verder reiken dan de horizon…’

Politiedossiers
Hoe is het met de bescherming van persoonsgegevens? 
Kunnen de deelnemers gebruik maken politiedossiers?  
Nienke, heel  beslist: ‘Nee, de deelnemers hebben geen 
inzage in politiedossiers. Ze moeten het doen met 
openbare bronnen. Dit is een pilotproject en het zou in de 
toekomst best zo kunnen zijn dat het wel mogelijk gemaakt 
wordt. Let wel, dan moet zo’n project wel met veel meer 
waarborgen omkleed worden. De deelnemers zullen dan in 
ieder geval allemaal uitvoerig gescreend moeten worden 
en een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen. Dit is 
nu allemaal niet nodig omdat ze uitsluitend van openbare 
bronnen gebruik kunnen maken, dus met name van 
berichtgeving afkomstig van de journalistiek of sociale 
media. Dat betekent dat de projectgroep de opdrachten 
zo moet formuleren dat dit geen consequenties heeft 
voor de privacy en de opsporing.’   

Tactisch team
Hoe worden de onderzoeksvragen voor de deelnemers 
gegenereerd?  ‘Van elke afdeling kan een opsporingsvraag 
komen. Die worden niet direct in de online community 
gezet. De projectgroep bekijkt eerst of de vragen niet tot 
problemen kunnen leiden. Anders verwoord, er wordt 
gekeken of er geen privacybelangen geschonden worden en 
of er geen opsporingsbelangen geschaad kunnen worden. 
Over het algemeen kan het team de vragen meteen 
doorzetten. Het is een extra zekerheid omdat we zo zuiver 
mogelijk willen werken. Wanneer een vraag van een 
tactisch team wordt ingezet, dan vragen we of iemand 
uit dat team zitting wil nemen in de online community. 
Hiermee bevorderen we een directe wisselwerking tussen 
de groep Teenage Crimefighters en het tactisch team. Zo 
houd je de club lekker actief…’ 

Hackathon
De deelnemers aan het project krijgen geen vergoeding voor 
hun werkzaamheden die zij verrichten.  ‘Wel organiseren 
we voor de deelnemers trainingsbijeenkomsten waar we 
aan kennisoverdracht doen. Zo hebben we onlangs nog 
een hackathon* georganiseerd, waar niet alleen het doel 
was om gezamenlijk aan een onderzoek te werken, maar 
ook om de deelnemers met elkaar kennis te laten maken. 
Lang niet alle deelnemers kennen elkaar, omdat er in 
principe alleen van huis uit gewerkt wordt.’

Groeidiamanten
Hebben deelnemers die een uitzonderlijk talent hebben 
voor het opsporingswerk een kans voor een baan bij de 
politie? ‘Nou en of!’, het enthousiasme spat van Nienke’s 
antwoord af. ‘Natuurlijk zouden we die graag aan de 
politie willen binden. Ze moeten dan natuurlijk wel 
een normale sollicitatieprocedure doorlopen, maar we 
kunnen dat soort groeidiamanten heel goed gebruiken. 
Als een afgeleide doelstelling zou de pilot ook als een 
kweekvijver beschouwd kunnen worden.’ 

Jongeren treden makkelijker 
buiten gevestigde kaders
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Wat gebeurt er trouwens met de deelnemers die geen 
enkele input leveren? ‘Nogmaals, het is een pilot. We gaan 
dus met hen in gesprek, want we willen graag weten waar 
dat aan ligt en daarvan leren. Is het wellicht te moeilijk 
informatie te vinden? Is het type opdracht te lastig? Ook 
daar generen we antwoorden uit die van belang zijn voor 
een eventueel vervolg…’

Successen?
‘Om daar iets zinnig over te zeggen is het project nog 
te kort bezig. Wanneer er naar het enthousiasme van 
de deelnemers gekeken wordt, is het zeker een succes. 
Vanaf het begin vlogen ze er allemaal in. Wanneer ik het 
schietincident uit Heereveen weer als voorbeeld neem, is 
er heel veel informatie binnengekomen. Het is verrassend 
hoeveel zij via open source research binnen weten te 
harken. In dit aangehaalde voorbeeld zijn zij echter niet 
met informatie op de proppen gekomen, die het tactische 
team zelf niet had gerechercheerd.’ Lachend: ‘De politie 
doet het niet zo heel slecht hoor! Het is trouwens heel 
mooi te zien hoe onbevangen de Teenage Crimefighters 
te werk gaan. Ze treden heel gemakkelijk buiten kaders, 
althans kaders waar menig politieman of –vrouw niet 
makkelijk buiten zou treden. Zo kwamen ze tijdens een 
onderzoek in het buitenland uit. Het was voor hen geen 
enkele belemmering om de overheid van dat land te 
benaderen voor nadere informatie. Daar hebben we toch 
maar een stokje voor gestoken…’

Werkwijze
Het succes van de pilot wordt niet alleen beoordeeld op 
de ‘gouden tip’ die tot de aanhouding van verdachten 
leiden of het terugvinden van gestolen goederen. Nienke: 
‘Nee, in tegendeel. Hoewel het een belangrijk element is, 

zijn we ook zeer nieuwsgierig hoe de deelnemers en waar 
ze de informatie vandaan halen. We willen bijvoorbeeld 
graag weten op welke manier het internet gebruikt wordt 
om jongeren te ronselen voor criminele activiteiten en 
we willen een overzicht van de on-line kanalen, sites en 
fora waar dit allemaal plaatsvindt. Dát is ook een heel 
belangrijke onderdeel van het project.’

Toestemming  
Zijn er politieonderzoeken uitgesloten voor het project? 
‘Op de eerste plaats hebben alle betrokken ouders toe-
stemming moeten geven om hun kinderen deel te laten 
nemen aan het project. En ja, wij stellen grenzen aan de 
onderzoeksopdrachten en werpen daartoe blokkades op. 
Neem als voorbeeld zedendelicten, die zal je niet snel 
terugvinden in de online community. Ook met de scholen 
zijn werkafspraken gemaakt, hoewel deze niet inhoudelijk 
bij het project betrokken zijn. Wanneer er trainingen voor 
de deelnemers georganiseerd worden, gebeurt dat vaak 
in overleg met de scholen en proberen we dat in de 
lesprogramma’s van de scholen te roosteren...’  

Tijdens het interview complimenteert Nienke de Teenage 
Crimefighters met het feit dat zij buiten gevestigde kaders 
treden om op naar oplossingen voor problemen te zoeken, 
iets wat ook zeker niet ontkend kan worden. In dat kader 
siert het ook Nienke Groenhagen én de Eenheid Noord-
Nederland dat zij zo’n compliment niet zichzelf toebedelen, 
want dit project is wel uniek te noemen. Jonge mensen 
vragen mee te helpen met het opsporen van strafbare 
gedragingen en je te laten adviseren over het vinden van 
de digitale weg in de duistere krochten van het internet.  
Je moet groot zijn en buiten de kaders treden om dat te 
doen. Klasse, ere wie ere toekomt...!
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Zo sta je jarenlang in de spotlights van het hoogste  
baanwielrennersniveau, en zo hou je je anno 2017 bezig  
met forensisch werk bij de Nationale Politie. Hij is heel 
benaderbaar, Teun Mulder. Gewoon mens, authentiek. 
Geen spatjes.
 
Forensisch medewerker Teun Mulder (Zuuk, gem. Epe, 
18-6-1981) oogt slank en fit. Het uniform staat hem goed. 
Van aandikken heeft hij geen last, ook al zette hij definitief 
een streep onder de topsport. Het voedingspatroon is 
aangepast. Hoe kwam dat zo, die beslissing? ‘Na drie 
Olympische Spelen had ik al mijn doelen bereikt. Veel 
Europese- en Wereldtitels behaald plus Wereldbekers 
gewonnen. Alles wat er maar te winnen valt in het baan-
wielrennen, had ik binnen. Toen dacht ik: wat nu? Op 
zoek naar een nieuwe uitdaging dus. Het klinkt als een 
cliché, maar zo was het. Na de bronzen keirinmedaille 
op de Olympische Spelen in Londen in 2013 ben ik naar 
Japan gevlogen voor een keirintoernooi. Daar ben ik gaan 
nadenken over de toekomst. Mijn besluit was vrij snel 
genomen. Ik wilde nog één wereldkampioenschap rijden 
[red: Minsk 2013] en daarna het roer omgooien. Maar 
niet in één keer van alles naar niks. Ik zocht een mooie 
balans daarin.’

Lunch met Beatrix
Tijdens de lunch, bij de koningin voor alle Olympische 
en Paralympische medaillewinnaars, sprak Mulder met 
KNWU-bondscoach voor aangepast wielrennen, Eelke van 
der Wal. Die vroeg of hij niet als piloot op een tandem 
wilde. Mulder: ‘Bij thuiskomst dacht ik daar goed over 
na en na één nachtje slapen wist ik de invulling van mijn 
nieuwe uitdaging!’

BAANWIELRENNER TEUN MULDER VOLLEDIG 
OVERGESTAPT NAAR NATIONALE POLITIE
POLITIECHEF: ‘DEZE GOUDEN MEDAILLE IS EEN BEETJE VAN ONS ALLEMAAL’

Tekst: Gerda Preusting

Terwijl code oranje Nederland in zijn greep houdt gaat 
de redactie op bezoek bij Teun Mulder. Niet op Papendal, 
waar hij regelmatig te vinden was. Ook niet in het sport-
complex Omnisport voor een dagelijkse training. Nee, 
Teun Mulder is per 1 januari 2017 fulltime politieman 
en daarom ontmoeten we elkaar in het bureau aan de 
Europalaan in Apeldoorn. Natuurlijk, hij is al tien jaar 
in dienst van de politie, maar altijd had de topsport  
voorrang. Dat is verleden tijd, we blikken nog een keer 
terug.
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Na enkele inhoudelijke gesprekken met Eelke was die 
nieuwe kans in oktober 2013 een feit. ‘Teamonderdelen 
op de baan heb ik altijd mooi gevonden. Je doet het echt 
samen. Het gevoel is anders, het sturen, het dragen van 
meer gewicht. En de tandemsnelheid is net zo hard als op 
een gewone fiets.’

Binding
‘Ik heb dit plan natuurlijk wel met mijn leidinggevenden 
besproken. Voor hen was het voortbestaan van de top- 
sportregeling helemaal geen issue; valide en mindervalide 
sport staan op gelijkwaardig niveau. Ik ben vanaf die 
tijd wel consequent een dag per week aan het bureau 
geweest. Daadwerkelijk een steentje bijdragen aan het 
arbeidsproces was heel beperkt, maar wel belangrijk voor 
de binding met mijn collega’s.’
Van aftrainen was dus geen sprake na de vele topsport-
jaren. ‘Ik heb gewoon doorgetraind, ook bij het aangepast 
wielrennen streef je naar het hoogste niveau. Net als 
solorennen is dat niveau heel hoog.’
Aangepast wielrennen. Leg eens uit. Hoe werkt dat? 
‘Er zijn verschillende categorieën. C1 tot en met C5 zijn 
wielrenners die geen piloot nodig hebben, in die categorie 
varieert alleen de zwaarte van de beperking. Visueel 
gehandicapten horen in categorie B.’ Mulder startte de 
training met Daniel, die blind was. ‘Het was wennen in 
het begin. In de bocht meehangen lukte niet zo goed. 
Dat heeft met timing te maken. De afstanden zijn overal 
divers: de banen langer of de bochten korter.’

Jonkie
In de zomer van 2014 kwam Teun in contact met Tristan 
Bangma. Een jonkie – destijds vijftien jaar – met veel 
wielrenpotentie. Hoe kwam je in contact met hem? ‘Het 
NOC NSF organiseert jaarlijks een talentendag. Dan mag 
je op Papendal op een hometrainer laten zien wat je 
kunt. Er wordt gemeten wat je spierkracht is, je snelheid, 
enzovoorts. Tristan is visueel gehandicapt, ziet nog maar 
1%, maar hij viel op. Het klikte meteen tussen ons. Hij 
is heel gedreven, lekker fanatiek. Ik vond het geweldig 
om mijn topsportbeleving en ervaring te delen met 
aangepaste renners. Na de zomer van 2014 hebben we 
besloten samen door te gaan. Baantraining op Omnisport 
en krachttraining in Arnhem en Alkmaar. Tristan trainde 
thuis ook met zijn vader. Ons uiteindelijke doel was een 
medaille op de Paralympische Spelen in 2016.’

De samenwerking legde het tweetal geen windeieren. 
Na amper een jaartje trainen sleepten de piloot en zijn 
fietsbuurman zilver op de kilometer binnen en brons bij de 
sprint. Dat was tijdens het WK in Apeldoorn. Het gaf hen 
moed. ‘De kansen op een Olympische medaille groeiden.’ 
Bij het WK in 2016 in Italië ontmoette de twee renners 
hun grootste concurrenten, maar ook daar kwamen er 
weer mooi twee zilveren medailles bij. Daarna restten nog 
drie maanden tot Rio om enkele puntjes op de i te zetten. 
‘We hebben ook nieuwe fietsen gekocht.’

‘Ik hoorde het applaus en 
het de aanmoedigingen 
en toen ik die winnende 

tijd zag: ongelooflijk 
maar waar!’
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Supersucces
Rio werd een supersucces. Voor het eerst deelname aan 
de Paralympische Spelen en hoppa, meteen goud in de 
wacht gesleept op de kilometer tijdrit. In een tijd van 
59,822 was het duo uit Nederland het snelst. De routinier 
en zijn jonge kompaan, samen op het hoogste ereschavot. 
Wat een beleving! ‘Onze start was geweldig en het 
doorversnellen echt super,’ vertelde Tristan na afloop. ‘Ik 
weet er niet zoveel meer van. Wel dat de laatste ronde 
ongelooflijk pijn deed. Teun had tevoren al gezegd dat een 
tijd onder de minuut waarschijnlijk goed voor goud zou 
moeten zijn en dat klopte. De rit voelde meteen goed. Ik 
hoorde het applaus en het de aanmoedigingen en toen ik 
die winnende tijd hoorde: ongelooflijk maar waar!’

Voor de slechtziende Tristan was het de eerste deelname 
aan de Paralympische Spelen. Hij was maar liefst tien kilo 
aan spiermassa aangekomen. Een jonge vent die nog zeker 
flink kan doorgroeien, fysiek en mentaal. 

Eigenschappen politiewerk
De collega’s van de Eenheid Oost-Nederland waren 
uiteraard ook apetrots op het behaalde succes. ‘De focus 
en fitheid die je als topsporter moet hebben, zijn ook 
voor politiemensen nodig. Ook discipline, doorzettings-
vermogen en verantwoordelijkheid zijn eigenschappen 
die in je rugzak horen,’ zei de teamchef Specialistische 
Ondersteuning Ron van Brussel. ‘Wij hebben Teun als 
politie Oost-Nederland in de gelegenheid gesteld om te 
trainen voor alle grote wedstrijden. Dit betekende wel dat 
Teun beperkt inzetbaar was voor het Team Forensische 
Opsporing. Zijn naaste collega’s hebben dat samen 
opgevangen. Daarom voelt deze gouden medaille ook een 
beetje van ons allemaal.’

Aftrainen
Het is dus bij die ene Paralympische medaille gebleven, 
want Teun Mulder besloot na Rio zijn professionele carrière 

 
als wielrenner te beëindigen. Hij kreeg nog drie maanden 
de gelegenheid om af te trainen en vanaf 1 januari 
2017 houdt hij zich volledig bezig met het politiewerk. 
In het dagelijks leven is de oud-topsporter forensisch 
medewerker aan het bureau aan de Europalaan en dat 
bevalt hem prima, laat hij weten. De BOA-opleiding 
moet weer vernieuwd worden en sinds kort staat ook de 
opleiding forensisch medewerker aan de Politieacademie 
op het programma.

Trap
Teun Mulder: dat is twee voor de prijs van één. Want je 
hebt niet alleen een gemotiveerd politiemedewerker in 
dienst, maar ook een met een superfitte conditie. Sinds 
hij de switch maakte naar het politiewerk heeft hij een 
redelijk zittend beroep. ‘De enige beweging die ik nu heb 
is de trap, mijn werkplek is gelukkig op de derde etage, 
dus ik loop regelmatig op en neer. Maar dat is het dan 
ook.’ Die schade loopt hij wel in, want Teun zou Teun 
niet zijn als hij niet zou gaan voor een dagelijkse portie 
beweging. De fiets was altijd zijn leven, nu komen de 
hardloopschoenen uit de kast. ‘In deze tijd van het jaar 
’s avonds een uurtje hardlopen of krachttraining, in het 
weekend op de mountainbike. Straks in de zomerdag ga 
ik zeker ook ’s avonds fietsen. Dat zit in de aard van het 
beestje he? Ik wil blijven bewegen.’

Met Tristan heeft hij nog regelmatig contact. ‘Het schept 
een band als je samen op het hoogste erepodium hebt 
gestaan. Af en toe even bijpraten hoe het met hem gaat.’
En dan is er natuurlijk Larissa, met wie hij vorige zomer 
trouwde en die al die jaren geduldig op hem heeft gewacht 
en hem heel vaak heeft moeten missen. Uitgekiende 
trainingsschema’s en strakke doelstellingen hebben 
plaats gemaakt voor regelmatige werktijden en een meer 
relaxte beleving van sport. Het leven van Teun Mulder is 
in rustiger vaarwater beland.
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De eerste stelling luidde: ‘De aandacht voor immigratie 
en integratie is in relatie tot veiligheid en terrorisme, 
disproportioneel. Andere vormen van criminaliteit krijgen 
te weinig aandacht…’

CDA
Aan deze eerste stelling namen alleen politici deel. Chris 
van Dam, inmiddels gekozen als lid van de Tweede Kamer 
voor het CDA, reageerde op de stelling door te verklaren 
dat de politie juist veel aandacht schenkt aan het IS-
terrorisme dit, omdat het de samenleving juist in zijn 
greep houdt. ‘Vanuit dat perspectief is het ook goed 
te verklaren dat de politie er capaciteit aan besteedt. 
Immers, jihadisme en immigratie baart de bevolking veel 
zorgen.’ Van Dam heeft recht van spreken. Op de site van 
het CDA laat hij als voormalig politieman en officier van 
justitie weten dat hij een fan van de rechtstaat is en 
dat hij vanwege zijn achtergrond weet waarover hij 
praat. ‘De politie moet goede contacten hebben in de 
samenleving hebben en zo georganiseerd zijn dat er 
optimaal ingegrepen kan worden wanneer dat nodig is. 
Geef professionals ruimte en vertrouwen om hun werk 
te goed doen...!’, laat hij weten en: ‘Overvoer de politie 
niet met steeds maar weer nieuwe prioriteiten en pas 
op berichtgeving over de politie waar zij geen invloed op 
hebben...’ 

SP
Ton Heerschop was Tweede Kamerkandidaat voor de SP 
maar werd niet verkozen. Hij liet weten dat er voor de 
stelling zowel pro’s als contra’s zijn. ‘Waar het om draait 
is, hoe je aanslagen kunt voorkomen. De SP vindt dat er 
meer capaciteit naar Inlichtingendiensten en wijkagenten 
moet gaan. Wijkagenten zijn hierbij ontzettend belangrijk. 

Zij opereren in de frontlinie en hebben daarbij een 
signalerende functie.’ 

CU
Ook Hermen Vreugdenhil stond te boek als kandidaat 
voor het Kamerlidmaatschap. Dat was voor de Christen 
Unie en dat is dit zo gebleven. Ook hij kwam stemmen te 
kort voor een zetel in de Tweede Kamer. Hermen stelde 
dat het politieoptreden op de eerste plaats altijd binnen 
de kaders van de rechtsstaat moet plaatsvinden. Ook hij 
pleitte namens zijn partij voor voldoende capaciteit voor 
de politie om haar taak goed uit te kunnen oefenen 
en specifiek om meer wijkagenten aan te stellen. De 
CU, zo bleek uit de woorden van Vreugdenhil, wil daar 
tweehonderd miljoen euro voor vrij maken.   

D66
Monica den Boer van D66 vond dat er in sociale samen-
hang naar de stelling gekeken moest worden. Dát is een 
aspect waar mensen zich zorgen om maken, aldus haar 
betoog. ‘Kijk naar de Veiligheidsmonitor (jaarlijks terug- 
kerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid 
en slachtofferschap(wvh)) daaruit blijkt dat het best wel 
goed gaat in Nederland…’ Op de vraag van debatleidster 
Marianne van den Anker of D66 de zorgen van de bevolking 
over migratie en IS-terrorisme deelt, reageert Den Boer:  
‘Je ziet dat zaken worden samengebracht. Er zijn tendensen 
te bespeuren waarbij  immigratieproblematiek overloopt 
in criminaliteit. Dat is zorgelijk en D66 wil dat scheiden. 
Ook moet in dit kader een onderscheid gemaakt worden 
in de handhavende taak van de politie en de opsporings-
taak. Dat is ook belangrijk om het vertrouwen -dat er 
bij de autochtone bevolking zonder meer is- bij ook  
niet-westerse inwoners voor zich te winnen.’  

POLITIETOP VERVANGEN?
BIJ NIEUWE POLITIECRISIS…

Tekst: Willem van Herwijnen

De Politieacademie verzorgt niet alleen basis- of specialistische politieopleidingen op diverse niveaus voor de politie, 
zij organiseert door het jaar heen ook diverse debatten over maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken als 
leefbaarheid en veiligheid en over de politie zelf. Zij is daarbij niet te beroerd om de kwaliteit van het politiewerk 
en de -organisatie ook onder de meetlat te leggen. Begin maart, nog voor de verkiezingen dus, organiseerde zij in 
het kader van de verkiezingen een seminar over de politie en de rechtsstaat. Over een aantal stellingen, waaronder 
die of de politietop bij een volgende crisis vervangen zou moeten worden, werd onder leiding van radiopresentator 
Marianne van den Anker en hoogleraar Bob Hoogenboom gedebatteerd. Vertegenwoordigers van onder meer 
enkele politieke partijen, het Openbaar Ministerie, de Politie, een politievakbond en de GGZ- Nederland schoven 
rondom de discussietafel aan. Wat vond men van de politie en zien we die meningen wellicht terug in een nieuw 
kabinet...? Een korte weerslag van het debat.
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DENK
Farid Azarkan van de politieke partij Denk stelde dat er 
sinds 2001 ‘grote woorden’ rondom immigratie zijn 
gebruikt en dat de samenleving tegenwoordig wordt 
opgedeeld in moslims en niet-moslims. ‘Van de politie-
organisatie verwachten wij dat het een afspiegeling is van 
de maatschappij en dat zij weet wat er in die samenleving 
afspeelt. Dat laatste -zo heb ik ervaren- is niet altijd een feit. 
Ik ken een moeder die naar de politie ging omdat haar zoon 
op punt stond af te reizen naar Syrië. Een dienstdoende 
agent wist niet wat hij met die informatie aan moest en 
kon de vrouw niet helpen. Daarnaast vind ik dat er veel 
meer een balans moet zijn tussen de aanpak van jihadisme 
en rechts-extremisme. Dat laatste is een groot probleem 
in Nederland. Voorts vind ik dat de politie op alle niveaus 
goed geïnformeerd moet zijn en weten wat er nodig is om 
goed haar werk te doen. De politiek moet dit vervolgens 
faciliteren…’

Angst
Bob Hoogenboom sloot de eerste stelling samenvattend 
af met de uitspraak dat er naast zwart/wit beelden, ook 
grijstinten over de vele politiewerkzaamheden aan bod 
gekomen zijn. Tevens vroeg hij zich hardop af of in het 
maatschappelijk debat over migratie en integratie de 
toonzetting niet meespeelt in de angstaanwakkering bij 
het grote publiek en afrondend constateerde hij dat er 
in de uitvoering van het werk van de politie -met name 
de capaciteit en specifieker de wijkagent- er nog wel iets 
klem zit. Chris van Dam inhaakte hier meteen op in met de 
opmerking dat dit geheel tegen de tijdgeest indruist en dat 
hij zich in de Tweede Kamer hard zal maken dit aanhangig 
te maken.

‘Bij een volgende politiecrisis dient de top van de politie 
vervangen te worden…’, de volgende stelling was op zijn 
minst als provocerend te bestempelen en het was dan 
ook de vraag of de deelnemers aan het debat wel 
verantwoordelijkheid zouden willen nemen voor zo’n 
bijltjesdag… 

Niet weglopen
Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond mag als eerste 
reageren en doet dat wat cynisch: ‘Ja, als vakbondsvoorzitter 
ben je met zo’n stelling geneigd primair te reageren.’ 
Hij zoekt naar geschikte woorden en vervolgt: ‘Ik ben 
kritisch, maar er is hoop. De politie heeft pas een nieuwe 
hiërarchische leiding, inclusief een vrouw in de top, dus 
geef ze een kans. Vervanging is dus een beetje voorbarig…’
Wanneer Gerrit van der Burg, lid van het College van 
procureurs-generaal, naar zijn mening gevraagd wordt, 
reageert deze -met een blik op korpschef Eric Akerboom- 
als een raspoliticus: ‘Ik ben benieuwd wat de korpschef 
er zelf van vind…’ Wanneer de aanwezigen hem door zijn 
ontwijkende reactie met een gelach belonen, waarin een 
lichte vorm van hoon te bespeuren valt, vult hij snel eraan 
toe: ‘Ik vind de stelling grote onzin…’ 

‘Ja, als vakbonds-
voorzitter ben je 
met zo’n stelling 
geneigd primair 
te reageren’
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Vervolgens zijn alle ogen op Eric Akerboom gericht, hoe 
zal hij reageren? De boomlange Akerboom heeft tijdens 
en na het benoemen van de stelling nog niet met de ogen 
geknipperd. Onbewogen en uiterst zelfverzekerd laat hij 
weten: ‘Ik weet niet of u mijn agenda kent, maar het is 
mijn dagelijks werk incidenten af te handelen. Ik doe dat 
meer dan mij lief is, want we hebben nog enorm veel 
opbouw bij de politie te doen. Bij een crisis moet je aan de 
slag en niet weglopen..!’’
       
Reflex
Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland, liet weten 
dat in de zorg onder de noemer goed bestuur, de stelling 
‘leer van je fouten’ uitgedragen wordt. Het is belangrijker 
dat je laat zien dat de leert van je fouten, dan dat je 
meteen opstapt…’
Gerrit van der Burg grijpt na de woorden van de voorzitter 
van de GGZ meteen zijn kans om zijn eerdere optreden 
wat meer kleur te geven: ‘We leven in een democratische 
samenleving en ik vind het logisch dat het werk van de 
politie elke dag onder een stevig vergrootglas ligt.’ Van der 
Burg laat een pauze vallen om te bezien of zijn woorden 
nu beter ontvangen worden en laat weten dat de politie 
gecontroleerd hoort te worden. ‘Het wordt pas riskant 
wanneer incidenten vertaald worden in politieke reflexen 
en als reacties leiden tot nieuwe aanscherpingen en 
nieuwe protocollen. Het is een begrijpelijke reflex’, aldus 
de Van der Burg maar vindt dat de werkruimte van de 
politie er doorgaans niet mee gebaad is.

Democratie
Marianne van den Anker grijpt de uitspraak over de 
politieke reflex aan om Van der Burg te vragen wat hij  
zou doen wanneer de PVV-regeringsmacht zou krijgen. 
Concreet, zou hij weigeren bepaalde PVV-standpunten uit 
te voeren?

Met zo’n vraag heeft de ervaren jurist weinig moeite: ‘U 
zult mij dat nooit horen zeggen. De basis is dat we in een 
democratische samenleving leven. De verkiezingen zijn 
heilig, dat is een van de fundamentele grondbeginselen 
van onze rechtsorde.’ Bob Hoogenboom probeert de druk 
bij de magistraat wat meer op te voeren door te stellen 
dat in Amerika de rechtsorde de laatste tijd best onder 
druk is komen te staan en dat de rechtelijke macht zich 
daar zich best zorgen over maakt. Van der Burg: ‘Onze 
ankers zijn gebaseerd op democratische uitgangspunten, 
gekoppeld aan belangrijke waarden in de rechtsstaat. 
Amerika is inderdaad een goed voorbeeld. Je kan zien 
hoe het in een paar maanden tijd kan kantelen van een 
uiterst beschaafde samenleving tot een samenleving die 
ten aanzien wat we ervan kunnen zien en horen tot de 
nodige ongerustheid leidt…’  Verder wordt aangegeven 
dat er enerzijds gedecreteerd wordt, maar er anderzijds 
ook een tegenkracht wordt gemobiliseerd en dat het 
staatsrechtelijke element hierbij veel sterker is dan soms 
wordt gevreesd…   

Eric neemt het woord. Zijn handen ondersteunen gedeci-
deerd zijn uitspraken: ‘Voor wat betreft de opmerking 
van Bob Hoogenboom, wij hebben een prachtige missie. 
De politie is waakzaam en dienstbaar aan de rechtsstaat. 
Het huis waar wij nu in zijn, de politieacademie, laat 
iedereen die hier komt studeren weten wat dit betekent. 
Als politieman/vrouw/chef heb je een paar opties. Je bent 
in principe ondergeschikt aan het bevoegd gezag. Het 
gezag is verdeeld in Nederland. Het ligt niet bij de minister, 
maar bij de burgemeesters en de (hoofd)officieren van 
justitie. Daar richten wij ons primair naar. Als je het daar 
niet mee eens bent, kun je proberen ruimte te zoeken hoe 
daar mee om te gaan. Als je dat niet kan of wilt is er maar 
een optie: opstappen…’

Van een spannend debat is nog nauwelijks sprake en 
Van den Anker probeert er wat meer leven in te brengen 
door te stellen dat er diverse politieke partijen zijn die 
door hun opstelling meer uit zijn op segregatie dan voor 
verbinding…

Jan Struijs wil daar wel meteen op reageren: ‘’Ik heb 
ontzettend veel vertrouwen in al die politiemensen die 
dit soort problematiek al decennia moeiteloos overleven. 
Dat komt doordat hun moreel kompas goed staat. In de 
moeilijkste woonwijken gaan deze politiemensen dagelijks 
met deze vraagstukken om en dealen elk uur van de 
dag met zulke tegenstellingen. Het zijn politiemensen  
die in de frontlinie opereren en die de maatschappij bij 
elkaar houden. Nogmaals ik heb veel vertrouwen in het 
moreel kompas van deze professionals. Zij hebben een 
groot diploma gehaald: het diploma van de universiteit 
van het leven. Het meest onderschatte diploma. Als je 
je als politieman/vrouw 30 jaar kan handhaven in het 
politiewerk, dan heb je zo’n waardevol papier op zak. De 
rechtsstaat steunt op zulke mensen...’

Akerboom brengt in dat voor elke politieagent -van hoog 
tot laag- geldt dat de politieke overtuiging nooit leidend 
mag zijn in het politiewerk. Verder laat hij weten dat er in de 
grote steden forse demografische veranderingen plaats- 
vinden en dat de politie daar als afspiegeling op achterblijft. 
Het is noodzakelijk daar op korte termijn veel energie in 
te steken om die achterstand zo snel mogelijk in te halen. 
Zijn statement wordt met instemming onthaald…



Allround Politie Nieuws  47

milieuonderzoeker lida van 
den eijkel over het belang van 

forensisch bodemonderzoek

Lida van den Eijkel, (Katwijk aan Zee, 1952), studeerde in 
Wageningen milieuhygiëne. ‘Na de algemeen chemisch-
technologische vakken volgden de milieu-vakken zoals 
bodemkunde, waterzuivering, luchtverontreiniging, eco-
logie, natuurbeheer en gezondheidsleer, maar daarna 
heb ik mij verder gespecialiseerd in de bodem en het 
water met name gericht op de fysisch-chemische en de 
microbiologische processen daarin,’ licht ze toe.

Bent u altijd forensisch milieuonderzoeker geweest of  
later geworden?
‘Milieu was er altijd al, maar forensisch alleen sinds ik bij 
het NFI werk (1990). Forensisch milieuonderzoek is een 

nieuw gebied. Een studiegenoot uit Wageningen was in 
1986 de eerste die bij het NFI is aangenomen om op dit 
terrein te werken. Medio de tachtiger jaren ging men 
structureel werk maken van de strafrechtelijke handhaving 
van de milieuwetgeving, waardoor het OM en de politie 
veel nieuwe taken kregen. Het was duidelijk dat daar ook 
forensische ondersteuning bij hoorde en het NFI heeft 
in die tijd de duidelijke opdracht gekregen forensisch 
milieuonderzoek te gaan doen. Toen ik erbij kwam in 1990 
was er al een groep van vijf mensen werkzaam. Het was 
nog een tijd van pionieren, iedereen was aan het zoeken 
naar de juiste invulling van deze nieuwe taken, praktisch 
organisatorisch en ook inhoudelijk,’ herinnert ze zich.

Tekst: Gerda Preusting

Lida van den Eijkel is forensisch milieuonderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Zij publiceerde 
onlangs het boek Soil in Criminal and Environmental Forensics, met ruim twintig bijdragen van forensisch onderzoekers 
van over de hele wereld die zich bezighouden met onderzoek van grond. ‘De bodem bevat forensisch waardevolle 
informatie. Het wordt onbedoeld opgedaan en meegesleept als grondspoor bij delictshandelingen. Maar het is ook 
de plaats waar vermoorde mensen of afval in worden weggemoffeld. En het is ook een onderdeel van het milieu dat 
beschermd moet worden, maar waar ook weer geld mee te verdienen is, bijvoorbeeld door verontreinigde grond 
niet tegen hoge kosten te saneren, maar stiekem ergens in te zetten als grond voor het bouwrijp maken van locaties 
voor nieuwe woonwijken.’ Een gesprek.
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Krijgt milieu de prioriteiten die het verdient?
‘Het was destijds zoeken naar de goede prioriteiten. 
Inmiddels hebben naar mijn indruk politie en justitie in 
dit opzicht behoorlijk hun draai gevonden. Het is duidelijk 
geworden welke onderdelen van de milieuwetgeving 
strafrechtelijk worden gehandhaafd en bij het Functioneel 
Parket (FP) zijn nu een flink aantal gespecialiseerde 
milieuofficieren werkzaam. Evenzo zijn inmiddels bij de 
politie overal gespecialiseerde milieuteams werkzaam. 
In het forensisch milieuonderzoek gaat het natuurlijk 
om de stoffelijke kanten van het milieu: water, bodem, 
lucht, planten, dieren, de mens, maar ook producten en 
afvalstoffen en de productieprocessen die producten en 
afvalstoffen opleveren. Productieprocessen en producten 
moeten veilig zijn en afvalstoffen moeten op een veilige 
manier worden verwerkt en niet ergens gedumpt worden.’ 

Kunt u iets vertellen over milieuschade van dumping 
drugsafval?
‘We hebben momenteel veel te maken met dumpingen 
van drugsafval. Dat gebeurt op verschillende manieren, 
soms in gesloten vaten, maar ook door het afval (dat 
vloeibaar is) weg te laten lopen in de bodem. Dat laatste 
is natuurlijk uitermate kwalijk, temeer daar we ons in 
Nederland sinds de affaire Lekkerkerk in 1979 enorme 
moeite en kosten hebben getroost om de bodem te 
saneren. Bij dergelijke onderzoeken werken wij samen met 
onze collega’s van de afdeling Verdovende Middelen. Zij 
kunnen precies meten welke drugs en drugsgerelateerde 
stoffen in een bodemmonster aanwezig zijn en wij 
proberen dan een uitspraak te doen over de ernst van de 
bodemverontreiniging. Enige tijd geleden konden we zo 
XTC en amfetamine aantonen in het mais dat was geteeld 
op een perceel dat was bemest met dierlijke mest waarin 
drugsafval was weggemengd. Dergelijke consequenties 
waren nog niet eerder bekend en het is ernstig, omdat 
hierdoor bleek dat de stoffen zich verspreiden: via de 
planten komen ze in principe in de voedselketen terecht. 
Maar hierover is nog te weinig bekend en meer onderzoek 
is nodig.’

‘Zo was er ook veel nieuw onderzoek nodig om een 
bodemverontreiniging bij een kledingstomerij te kunnen 
dateren. In een stomerij wordt de kleding gereinigd met 
chemische middelen en tot enkele tientallen jaren geleden 
werd daarbij niet erg op het milieu gelet. Omdat het 
stoffen betreft die niet snel en gemakkelijk in het milieu 
worden afgebroken, is bij stomerijen vaak nog veront-
reinigde bodem aanwezig. Het veroorzaken van die 
oude bodemverontreiniging wordt echter niet speciaal 
strafrechtelijk vervolgd, omdat iedereen toen zo handelde 
en er ook termijnen zijn voor de vervolgbaarheid van een 
milieudelict. Maar in deze situatie was de verdenking dat 
er nog steeds geloosd werd. De vraag was daarom hoe 
lang de bodemverontreiniging ter plaatse aanwezig was. 
Die vraag konden we in principe alleen beantwoorden 
met onderzoek van de isotopen in het reinigingsmiddel. 
De stomerij heeft door de jaren heen steeds nieuwe 
chemische reinigingsmiddelen ingekocht en de vraag was 
of het reinigingsmiddel dat in de bodem werd aangetroffen 
dezelfde isotopensamenstelling had als die van het recent 
gebruikte reinigingsmiddel. Dat is een uitgebreid onderzoek 
geweest, het reinigingsmiddel zelf is onderzocht, evenals 
het reinigingsmiddel van verschillende fabrikanten en het 
reinigingsmiddel in bodemmonsters. We moesten voor dit 
onderzoek een adviesbureau inschakelen en de isotoop- 
analyses werden verricht in een laboratorium in Duitsland. 
Dat is trouwens een erg leuk aspect van ons werk, als je 
zelf de kennis of analysemogelijkheden (nog) niet in huis 
hebt, dan zoek je uit wie op dit gebied meer weet of kan 
en bundel je de kennis en de expertise. In dit geval bleek 
dat de bodemverontreiniging een rommeltje was van 
reinigingsmiddel uit veel verschillende aankopen, maar 
de recente aankoop zat daar niet tussen.’

Is uw boek Soil in Criminal and Environmental Forensics 
uw eerste boek en waarover gaat het?
‘Ja, het is mijn eerste boek, maar ik heb het niet letterlijk zelf 
geschreven, ik was editor. Ook een hoop werk trouwens 
en zeker ook inhoudelijk. Zelf denk ik dat je dat pas goed 
kan doen als je een zekere ervaring hebt op het werkterrein 
en ook veel mensen kent die werkzaam zijn op dit gebied 
en weet waar zij mee bezig zijn.’
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Er is veel innovatie op het gebied van forensisch onderzoek, 
maar grond en milieu zijn overal anders. Kan het zijn dat 
u met uw ervaring/kwaliteiten bijvoorbeeld niet in een 
droog en dor land kunt werken, maar wel specifiek in 
Nederland?
‘Dat is zeker zo! In het boek is een mooi voorbeeld 
gegeven van collega’s uit Spanje die hebben onderzocht 
of in hun nogal droge land het stuifmeel in de bodem ook 
bruikbaar is als kenmerk om de herkomst van grond te 
bepalen. Stuifmeel wordt geproduceerd in de meeldraden 
van planten, het zijn kleine korreltjes die afhankelijk van 
omstandigheden extreem lang intact kunnen blijven en 
waarvan kan worden vastgesteld van welke planten ze 
afkomstig zijn. Zo kan je aan het stuifmeel in een grondspoor 
zien of je bijvoorbeeld te maken hebt met vegetatie uit 
een weide of uit een duingebied of een park. Dat helpt je 
om de herkomst van grond te bepalen. De vraag voor de 
Spaanse collega’s was of dat ook gold voor hun omgeving. 
Maar in bepaalde opzichten hebben collega’s in de hele 
wereld dezelfde problemen. Bijvoorbeeld met betrekking 
tot de interpretatie van meetresultaten. Als je iets wil 
zeggen over de herkomst van grond, moet je weten waar 
grond van bepaalde samenstelling voorkomt. Daarvoor 
heb je verzamelingen van bodemgegevens nodig, maar 
hoe bouw je een goede verzameling op om betrouwbare 
uitspraken te kunnen doen. En op welke manier verricht 
je de analyse van de bodemkenmerken die je gebruiken 
kan. Daar kunnen we veel van elkaar leren.’

Was de aanleiding van de totstandkoming van het boek, 
de conferentie in 2012?
‘Inderdaad, directe aanleiding was de conferentie. Een 
prachtige gelegenheid om collega’s uit de hele wereld uit 
te nodigen om te praten over “Soil forensics” en kennis 
en ervaringen uit te wisselen. Dat was overigens niet voor 
het eerst, overal ter wereld wordt ingezien dat de bodem 
forensische waardevolle informatie bevat. Het wordt 
onbedoeld opgedaan en meegesleept als grondspoor bij 
delictshandelingen. Maar het is tevens de plaats waar 
vermoorde mensen of afval in worden weggemoffeld. En 
het is ook een onderdeel van het milieu dat beschermd 
moet worden, maar waar ook weer geld mee te verdienen 
is, bijvoorbeeld door verontreinigde grond niet tegen 
hoge kosten te saneren, maar illegaal ergens in te zetten 
als grond voor het bouwrijp maken van locaties voor 
nieuwe woonwijken.’
 
Waar gaat het boek in hoofdlijnen over?
‘In lijn met de conferentie is gefocust op de drie forensisch 
betekenisvolle aspecten van bodem die hierboven ook al 
genoemd zijn: bodem als onbedoeld meegesleept grond-
spoor, bodem als plek waar zaken in verstopt worden en 
bodem als te beschermen milieucompartiment. Het boek 
bevat bijdragen van vele onderzoekers die wereldwijd 
werkzaam zijn op dit gebied. Zo zijn er een paar prachtige 
publicaties van een internationale groep die veel onder-
zoek doet aan het verteringsproces van lijken in de bodem. 
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Zij ontwikkelen analysemethoden, maar ook gaan zij aan 
de hand van begraven varkens na welke afbraakproducten 
in elke stap van een verteringsproces in de grond 
vrijkomen. De bedoeling is om uiteindelijk te kunnen 
bepalen waar in een gebied een lijk ligt begraven, of waar 
een lijk heeft gelegen. Het betreft wel primair wetenschap-
pelijke, inhoudelijke onderbouwing van forensisch bodem- 
onderzoek, het is waarschijnlijk als zodanig niet direct 
behulpzaam voor de politiepraktijk. Het boek kan je echter 
wel op ideeën brengen over wat mogelijk is (of wordt).’

Kunt u tot slot nog iets vertellen over de toepassingen 
van grondsporenonderzoek?
‘Bodem als grondspoor kan bijdragen aan inzicht in vele 
aspecten van delicten. Heel vaak wordt gevraagd te bepalen 
of een grondspoor afkomstig is van een plaats delict. 
Dat gebeurt met vergelijkingsonderzoek. Bijvoorbeeld 
grond van schoenen en van een plaats delict, of juist 
van een alibi locatie. Maar er kunnen allerlei onderdelen 
van een zaak zijn waar een grondspoor verhelderende 
informatie kan geven. Bijvoorbeeld in een zaak waarbij 
een man bekende zijn vrouw en twee kinderen te hebben 
vermoord. Hij wees zelf de plaats aan waar hij ze had 
begraven en van die plek kreeg ik bodemmonsters, uit de 
graven zelf en van de omgeving daar ter plaatse. Er was 
echter de verdenking dat hij hulp had gehad, misschien 
van zijn nieuwe relatie, iets wat hij ontkende. Er werden 
bij de verdachte thuis twee scheppen met grondsporen 
aangetroffen, deze stonden zo’n beetje samengebonden 
in een meterkast. 

Als de graven met beide scheppen waren gemaakt, 
zou dat kunnen betekenen dat twee mensen hadden 
gegraven. In dat geval zou het interessant zijn om DNA 
van de scheppen te bemonsteren, iets wat zonder het 
bijbehorende gegeven dat beide scheppen zijn gebruikt 
voor het maken van de graven minder betekenis heeft 
omdat een schep gemakkelijk door verschillende handen 
kan zijn gegaan. De combinatie van DNA + grondsporen 
uit de graven zou een sterker verhaal zijn.

Alle grondsporen zijn onderzocht op stuifmeel en 
daarbij bleek dat grond van de ene schep heel duidelijk 
overeenkwam met grond uit de graven en de omgeving 
van de graven: het stuifmeel wees in al deze sporen op 
een bos met opmerkelijk veel lijsterbes. De grond van 
de andere schep leek daar echter totaal niet op, er was 
stuifmeel zoals in grond van een aangeplante tuin met 
een vijver (oeverplanten). Het stuifmeel kwam overeen 
met de vegetatie in de eigen tuin van de verdachte. Zo’n 
uitspraak kan je als team helpen bij de afweging om meer 
te investeren in een ander scenario. Een grondspoor 
op een schep in een andere zaak, maar dan met een 
ontkennende verdachte, kwam eveneens uit het graf 
van een slachtoffer, echter van die schep kon geen DNA 
worden veiliggesteld, zodat alleen het grondspoor zelf 
een verband legde tussen de verdachte en de locatie.’

Watersporen
‘Nog even een voorbeeld: een jong kind werd vermoord 
aangetroffen nabij een sloot. Het kind was met geweld om 
het leven gebracht en de verdachte was een van de eigen 
ouders. Deze weigerde iets te verklaren. Van de kleding 
van de verdachte konden echter moddersporen worden 
veiliggesteld. Onderzoek toonde een zeer duidelijk verband 
aan met grond van de oever nabij het slootje. Bovendien 
konden uit de kleding van de verdachte ook dezelfde 
organismen (bepaalde soorten kiezelwieren) worden 
veiliggesteld die in die sloot aanwezig waren. Het 
onderzoek van “watersporen” wordt ook tot het gebied 
van de “soil forensics” gerekend. Een ander voorbeeld: 
een vrouw beweerde te zijn ontvoerd, verkracht, in een 
sloot te zijn gegooid en in de kofferbak van een auto te 
zijn vervoerd. Zij was met natte kleren aangetroffen, maar 
de OvJ wilde onder andere weten of dit water uit het 
bewuste slootje was. Onderzoek van haar kleding toonde 
organismen uit de betreffende sloot, maar bovendien 
waren deze ook aanwezig in de mat in de kofferbak van 
de auto. De verdachten ontkenden, maar in elk geval kon 
dit deel van het verhaal van het slachtoffer dankzij ons 
forensisch onderzoek worden bevestigd.’
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Staat zelfdoding op zichzelf of is het een symptoom van 
een psychische stoornis? Het taboe dat er nog steeds op 
rust -zeker wereldwijd- werkt als drempel voor mensen 
die suïcidale ideeën hebben en hulpzoekend zijn. Het is 
daardoor extra moeilijk het bespreekbaar te maken. Uit 
Nederlandse gegevens blijkt dat ongeveer vijftig procent 
van de mensen die zich gesuïcideerd hebben, contact gehad 
heeft met hun huisarts, maar dat slechts zeven procent 
écht gehoor vond. De Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) pleit er dan ook voor dat het ziektebeeld van deze 
groep mensen eerder en sneller onderkend wordt. Het zal 
uit oogpunt van de geestelijke gezondheid nodig zijn dat 
niet alleen degenen die hier beroepsmatig mee te maken 
hebben, maar ook leken hier leren meer aandacht voor te 
krijgen. Alleen tv-spotjes uitzenden, is niet voldoende...     

Religie
Zeker in een tijdsbeeld waarin een religieuze levens-
overtuiging een pregnante plaats in het dagelijks leven 
had, was zelfdoding een onderwerp waar niet openlijk 

over gesproken werd. Zelfmoord stond gelijk met een 
rechtstreekse gang naar de hel en in het verlengde daarvan 
kregen rouwende familieleden niet zelden ook nog eens 
te maken met de niet mis te verstane mores van de kerk. 
Die invloed is tegenwoordig weliswaar veel minder groot, 
maar het dogma dat zelfmoord een zonde is waarvoor 
gelovigen verantwoording dienen af te leggen aan de 
Schepper, gaat in orthodox christelijke kringen nog steeds 
op...

Sekse
Het is een opvallend feit dat mannen vaker tot suïcide 
overgaan dan vrouwen. Hun aantal ligt twee keer hoger dan 
de andere sekse. Nóg wel overigens, want er lijkt sprake 
van een kentering te zijn, waarbij een toename van zelf- 
doding bij vrouwen wordt geconstateerd. Bij de mannen 
zijn zij die gescheiden of weduwnaars zijn, in de statistieken 
oververtegenwoordigd. Die categorieën zijn vier keer vaker 
bij zelfdoding betrokken dan getrouwde mannen of mannen 
die nog nooit getrouwd zijn geweest. 

ZELFDODING: DOODSOORZAAK NO. 1
Tekst: Willem van Herwijnen

Wereldwijd maken jaarlijks één miljoen mensen zelf een einde aan hun leven. Het aantal mensen dat in Nederland 
suïcide pleegt, ligt tussen de 1500 en 1600 per jaar. Dat zijn er gemiddeld zo’n vier per dag. Onder dertigers is 
het sinds kort zelfs doodsoorzaak nummer één. Wanneer de Nederlandse cijfers vergeleken worden met andere 
Europese landen, dan steekt Rusland met 21 zelfdodingen per 100.000 inwoners het meest ongunstig af. Nederland 
blijft in dit vergelijk steken op ruim 10 zelfdodingen. Ook in België ligt het aantal suïcides relatief hoog: ruim 17 per 
100.000 inwoners. Wat is er bekend over suïcides? Niet veel. Het lijkt alsof er een maatschappelijk taboe op rust. 
Vergelijk het met het aantal verkeersdoden. Daar is voor preventie al langere tijd veel aandacht en geld beschikbaar. 
Ligt hier voor wat betreft zelfdoding ook een (overheids)taak..? 
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De oorzaak van die oververtegenwoordiging wordt gezocht 
in het feit dat mannen veel minder geneigd zijn hulp te 
zoeken en vinden dat zij zelf de problemen moeten 
oplossen. Vrouwen daarentegen hebben een beter ontwik- 
keld sociaal netwerk en vinden daardoor bij moeilijkheden 
sneller hulp.

Waarom?
Waarom willen mensen dood? Hoe wordt de overlevings-
drang, een van de primaire krachten van het menselijk 
handelen en wellicht het sterkste instinct van de mens, 
overvleugeld door de wens om te sterven? De wetenschap 
wijst een aantal hoofdoorzaken aan, zoals: uitvlucht, wraak, 
stoppen van bewustzijn en obsessie voor de dood. Een zelf 
gekozen dood zal voor nabestaanden bijna altijd moeilijk 
zijn te begrijpen. Hoe groot moet de pijn, het verdriet, 
de angsten en de verwarring niet zijn om tot zoiets te 
kunnen overgaan? Voor mensen die zich suïcideren is het 
uit het leven stappen nog de enige ontsnapping om te 
ontkomen aan ondraaglijk psychisch of fysiek lijden. 
Voor hen bestaat er geen enkele andere uitweg meer 
om een einde te maken aan de lichamelijke pijnen, de 
ondraaglijke gedachten en de daarbij behorende emoties 
of een combinatie ervan…

Pesten
Hoe wanhopig moet je zijn? De praktijk laat zien dat 
langdurig treiteren en pesten ook kan leiden tot suïcide. 
Recent is de zelfdoding van het Canadese meisje Amanda 
Todd veelvuldig in het nieuws geweest. Zij werd het 
slachtoffer van sexting. Amanda werd gechanteerd door 
een 38-jarige man uit Tilburg, nadat zij voor de webcam 
haar borsten had laten zien aan de Tilburgse webcam-
crimineel. Hij maakte daarna haar leven tot een hel door 
naar al haar Facebookcontacten het screenshot te sturen 
dat hij van haar pose had gemaakt. De daarop volgende 
hoon en pesterijen van haar vermeende vrienden en 
schoolgenoten dreven haar uiteindelijk tot haar wanhoops- 
daad.  
(In een artikel elders in deze APN wordt nader ingegaan 
op sexting…)

IJsberg
In het blad Psychologie liet de Amerikaanse hoogleraar 
George Murphy optekenen dat 95 procent van alle 
zelfmoordpogingen mislukken. Wanneer deze stelling op 
de Nederlandse situatie wordt toegepast, dan zouden 
er véél meer mensen in uitzichtloze posities verkeren 
dan wordt verondersteld en het aantal geslaagde 
zelfdodingen is dan slechts het topje van de ijsberg van 
de onderliggende, niet zichtbare problematiek. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat meer dan de helft van de 
mensen die arbeidsongeschikt is –ruim een half miljoen - 
thuiszit met een psychisch ziektebeeld, met direct daaraan 
gekoppeld de opmerking dat deze mensen natuurlijk niet 
allemaal met suïcidale plannen rondlopen.   

Media
In de media wordt terughoudend omgegaan met de 
vermeldingen over zelfmoorden. Ga maar na: er zijn 
in Nederland gemiddeld vier zelfdodingen per dag. Die 
vind je in zijn algemeenheid niet in de kranten of op de 
televisie terug. De reden van de terughoudendheid is de 
angst van copycat-gedrag, wat inhoudt dat er een verband 
zou kunnen zijn tussen enerzijds de mediaberichten over 
zelfdoding en anderzijds het aantal zelfmoorden. Toch 
wordt die terughoudendheid niet altijd in stand gehouden, 
zoals de berichten laten zien na het overlijden van Amanda 
Todd, de afscheidsbrief bij de suïcide van Tim Ribberink 
en het emotionele bericht dat Fleur Bloemen naliet. De 
omstandigheden en de aanleiding tot hun zelfdoding waren 
zo vermeldingswaardig dat er wél aandacht aan besteed 
werd, zonder daarmee de indruk te wekken dat dit de 
oplossing is…

Meeneem-zelfdoding
Naast de zelfdodingen van personen met een sterke 
persoonlijke tragedie en die daarmee in het nieuws komen, 
zijn er ook zogenaamde meeneem-zelfdodingen. Vanuit 
de Bijbelse geschiedenis is een van de meest bekende 
daarvan de dood van 1000 Joodse verzetsstrijders in 
Masada (73 na Chr.) ‘Liever dood dan overgave aan de 
Romeinen’, was hun credo…  

Ook dichter bij huis is een dergelijk verhaal bekend. In 
1831 liet Jan van Speijk in de haven van Antwerpen zijn 
oorlogsschip, met de gehele bemanning en al, in de lucht 
vliegen om te voorkomen dat het schip in de handen zou 
vallen van de Belgische opstandelingen. 

Een andere vorm van meeneem-zelfmoord is de éénling 
die zoveel mogelijk mensen meeneemt in de dood. In 2009 
reed Karst Tates met zijn auto dwars door een menigte met 
de bedoeling een aanslag te plegen op de bus waarmee het 
koninklijk gezelschap in Apeldoorn rondtoerde.

‘...het aantal geslaagde 
zelfdodingen is dan 

slechts het topje van 
de ijsberg van de 

onderliggende, niet 
zichtbare problematiek’
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Acht onschuldige mensen lieten daarbij het leven. In 2015 liet een Duitse piloot opzettelijk een verkeersvliegtuig 
crashen, waarbij alle 150 passagiers en bemanningsleden omkwamen. Ook door zelfmoordaanslagen met een 
politiek en/of een religieus motief wordt de wereld bijna dagelijks geconfronteerd. Vaak zijn hierbij extreem gelovige 
godsdienstfanaten bij betrokken die geen enkele angst voor de dood kennen omdat sommigen van hen ervan uitgaan 
dat na hun sterven een grote beloning in de hemel wacht. De families die zij achterlaten zijn, naast het verdriet dat zij 
kennen, ook trots op hun dood.

Rouwverwerking
In zijn algemeenheid grijpt de dood diep in de gevoelens van nabestaanden, maar na de dood van iemand die er zelf 
voor koos, ligt dit voor geliefden vaak nog veel dieper. Naast de normale rouw dringt meteen de vraag op: ‘waarom 
heb ik het niet zien aankomen’, ‘wat had ik eraan kunnen doen’, ‘hoe had ik het kunnen voorkomen…’ Naast dat zulke 
vragen bij de geliefden opkomen, zijn er dezelfde vragen van mensen die er qua intimiteit verder vanaf staan. Hoe 
meelevend en hoe bezorgd ook, vaak blijft er dan toch voor de naasten de beklemmende vraag naklinken: ‘had ik het 
moeten voorkomen?’ ‘Wat heb ik wellicht nagelaten?’  Het is belangrijk te weten dat deze vragen normaal zijn en bijna 
áltijd bij nabestaanden opkomen. Er zelf mee blijven zitten is geen aanrader. Maak het bespreekbaar en praat erover 
met vrienden en familie. Heel veel suïcides eindigen met waar te zijn, zonder dat er iets aan te doen is…   

Voor bijstand rondom de verwerking van een zelfdoding, voor wat je kunt doen om zelfmoord te voorkomen of voor 
andere informatie, is hulp te vinden op de site van www.113.nl

“Lieve pap en mam, ik ben mijn hele leven bespot, getreiterd, gepest en 
buitengesloten. Jullie zijn fantastisch. Ik hoop dat jullie niet boos zijn. Tot 

weerziens, Tim.”
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De wet zet de Europese richtlijn ‘minimumnormen voor 
slachtoffers’ om in Nederlands recht. Doel van de richtlijn 
is ervoor te zorgen dat slachtoffers van strafbare feiten 
straks in alle EU-lidstaten passende informatie, onder-
steuning en bescherming krijgen en aan het strafproces 
kunnen deelnemen.
Het nu aangenomen wetsvoorstel past in de trend om 
rechten van slachtoffers en nabestaanden in het straf-
proces te verruimen. Ruim een jaar geleden maakte een 
wetsvoorstel van - toen nog - minister Van der Steur 
(Veiligheid en Justitie) onbeperkt spreekrecht in de 
rechtszaal mogelijk voor de slachtoffers van ernstige 
misdrijven. Slachtoffers, maar ook nabestaanden, kregen 
door deze wet tijdens de rechtszitting de mogelijkheid 
niet alleen hun eigen verhaal te vertellen, maar ook 
te spreken over de mogelijke bewezenverklaring, het 
strafbare feit, de schuld van de verdachte(n) en de straf. 
De regering wilde hiermee de positie van het slachtoffer 
tijdens het strafproces versterken. Het spreekrecht van 
een slachtoffer is zeker niet onomstreden. Het uitgebreide 
spreekrecht kan de waarheidsvinding en objectiviteit in 
de weg staan.

Participatie strafproces
Voordat de wet er was mochten slachtoffers zich alleen 
uitlaten over wat het misdrijf voor hen persoonlijk 
betekende. Overigens zag je in de praktijk al dat bepaalde 
rechters toestonden dat slachtoffers meer mochten zeggen 
dan het nog huidige spreekrecht officieel toelaat. Eerder 
kregen zij ook recht op meer informatie en mogelijkheden 
om schadevergoeding te eisen. De uitbreiding van het 
spreekrecht is ingestoken op de gedachte dat de positie 
van het slachtoffer in het strafproces wordt versterkt 
en dat hij dus in ruimere mate kan participeren in het 
strafproces.
De uitvoering van deze nieuwe regelgevingen is voorbereid 
met de partners in de justitieketen, zoals de politie, het 
openbaar ministerie en Slachtofferhulp Nederland. 

Slachtoffers van delicten krijgen ook informatie over de 
strafzaak tegen de verdachte, over juridisch advies en 
over mogelijkheden voor schadevergoeding. 

Tevens ontvangen slachtoffers, ongeacht de aard van het 
strafbare feit, informatie over de invrijheidstelling van een 
verdachte of veroordeelde. Verder krijgt de omgang met 
minderjarige slachtoffers meer aandacht van bijvoorbeeld 
de politie en het openbaar ministerie. De behoeften van 
minderjarige slachtoffers worden onderdeel van de oplei-
dingen van de medewerkers van de organisaties die contact 
hebben met deze slachtoffers.

Empathische houding
De verdachte heeft er in feite een tegenpartij bij. Het kan 
voor een rechter lastig worden om de onpartijdige rol die 
hij ter zitting heeft te combineren met een voldoende 
empathische houding jegens het slachtoffer, omdat de 
rechter volgens de wet heeft zorg te dragen voor een 
correcte bejegening van het slachtoffer, diens nabe-
staanden en de overige personen die het (uitgebreide) 
spreekrecht willen uitoefenen.

Het slachtoffer is wel procesdeelnemer en dus geen 
zelfstandige procespartij. Het openbaar ministerie neemt 
de beslissingen nemen over de vervolging en het 
slachtoffer krijgt ook niet het recht om van het in de 
strafzaak te wijzen vonnis in hoger beroep te komen.

Het slachtoffer moet voorafgaand aan de zitting goed 
op dit spreekrecht en de mogelijke gevolgen worden 
voorbereid en daartoe bijgestaan door verschillende 
instanties. Bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland. De 
gespecialiseerde slachtofferadvocaat kan ook een 
belangrijke rol bij de ondersteuning van het slachtoffer 
spelen en kan het slachtoffer ook adviseren over het 
spreken over strafmaat en bewijs. Voor de officier van 
justitie is het slachtoffergesprek het moment waarop 
hij de zaak met het slachtoffer kan bespreken. Dat geldt 
vooral wat hij van de behandeling op de terechtzitting, de 
eis van de officier van justitie en het eindoordeel van de 
rechter heeft te verwachten.

Bron:
Veiligheid en Justitie Bulletin

UITBREIDING RECHTEN 
SLACHTOFFERS EN NABESTAANDEN

Tekst: Gerda Preusting

Het heeft nogal wat tijd in beslag genomen, maar eindelijk is de kogel door de kerk. De Eerste Kamer heeft de wet 
aanvaard waarin de rechten van slachtoffers worden uitgebreid. Al vanaf het moment van aangifte krijgen zij alle 
informatie over hun rechten.
Nieuw is dat slachtoffers nu een individuele beoordeling krijgen, met als doel na te gaan of zij in aanmerking komen 
voor bijzondere beschermingsmaatregelen.


