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Soms zou je willen dat de politiek zich niet bemoeit met de politie. Bent u iemand die 
regelmatig Kamerdebatten volgt op televisie of internet? Dan zult u ongetwijfeld weleens 
het hoofd schudden als u Kamerleden over politiezaken hoort praten. Onlangs nog. Bij 
een achtervolging van een crimineel was de politie gestopt bij de voordeur van het huis 
waar de verdachte naar binnen vluchtte. Menig Kamerlid vroeg zich – geheel verbijsterd 
- af waarom de achtervolgende agenten de man niet in de kraag hadden gegrepen. Over 
binnentreden in de woning hadden de dames en heren politici nog nooit gehoord. Gelukkig 
heeft elke fractie tegenwoordig een woordvoerder Nationale Politie en Justitie & Veiligheid 
en die weet wel van de hoed en de rand. Neem nou Chris van Dam. Oud-politieman en 
oud plaatsvervangend officier van justitie. Een verademing. Een man die weet waarover hij 
praat. ‘I’ve been there’, is zijn gevleugelde uitspraak. De kennis en ervaring als politieman 
en officier van justitie bracht hij mee naar het Binnenhof. Met zijn achtergrond een logische 
keuze dat hij de eerdergenoemde werkgebieden overnam. De redactie had een gesprek met 
deze, inmiddels bevlogen, politicus.

In Baarle-Nassau maakten politiemensen aan Staatssecretaris Raymond Knops duidelijk 
hoezeer zij verlegen zitten om digitale samenwerking met hun Belgische collega’s. Toegang 
verkrijgen tot elkaars digitale informatiesystemen maakt het dagelijkse politiewerk een 
stuk eenvoudiger. En dat is op dit moment (nog) niet mogelijk. De Staatssecretaris heeft de 
boodschap meegenomen naar zijn Haagse kompaan Ferd Grappenhaus. Nu maar hopen dat 
de Brabantse collega’s niet te lang hoeven te wachten op inwilliging van hun verzoek. En het 
Brabantse opsporingsprogramma Bureau Brabant viert feest. Vijftien jaar jong en al die jaren 
steeds succesvol. Met rond de 40% oplossingspercentage met recht een opsporingsbestseller 
genoemd. Een mooie samenwerking van politie, justitie en de regionale omroep Omroep 
Brabant. Ooit begonnen als kleine zusje van Opsporing Verzocht (OV) staat er na vijftien 
jaar een stevige grote broer, die kwalitatief niet onderdoet voor de landelijke evenknie. 
De redacties van beide programma’s hebben een prima verstandhouding met elkaar. ‘We 
maken regelmatig gebruik van elkaars beelden en zo hoort het ook. Daarmee versterken we 
elkaar met als gezamenlijk doel de boef te vangen,’ zegt producent Fred van Ewijk.

Fijne zomer en veel leesplezier met deze editie van het Allround Politie Nieuws.

Gerda Preusting
eindredactie



Vanaf januari 2003 draait in de provincie Noord-Brabant het 
regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant. Na een 
aarzelend begin – waarbij zowel burgers als dienders aan 
het doel van het programma moesten wennen – kwamen de 
eerste reacties op gang. Inmiddels zijn we vijftien jaar verder. 
Het programma staat als een huis. Niet meer weg te denken 
van de beeldbuis in de zuidelijke provincie. Met een groot 
oplossingspercentage en een hoge kijkdichtheid zijn alle 
partijen tevreden. Producent Fred van Ewijk: ‘De samenwerking 
met politie en justitie is uitstekend. Geen argwaan, maar 
vertrouwen en respect voor elkaars rol en bijdrage.’

Fred van Ewijk (51) is eigenaar van productiebedrijf Conqreet. 
Een van de programma’s die hij maakt is Bureau Brabant. Vanaf 
het begin af aan is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling 
ervan. ‘De eerste jaren werd het programma in eigen beheer 
gemaakt door Omroep Brabant (OB). Als samensteller was ik 
verantwoordelijk voor het maken van de reconstructies. Zo’n acht 
jaar geleden onderging de uitzending een belangrijke wijziging. 
Er vond geen studiogesprek meer plaats met de politieproducer, 
we zijn ons vanaf toen meer gaan richten op de activiteit buiten. 
Op de burgers en alles wat zich tijdens en rondom een strafbaar 
feit afspeelt. Daarmee mikken we echt op het grote publiek, 
de nieuwe formule spreekt de kijker meer aan.´ Politiemensen, 
slachtoffers en getuigen voeren op straat het woord. Een 
slimme aanpak, want zo maak je burgers aandeelhouder. Tot co-
producent van veiligheid. ‘Kijkers thuis zien ook beelden van een 
buurt of een straat, van een wapen of een auto of andere spullen 
die met de zaak te maken kunnen hebben. Uiteraard dit alles met 
het doel informatie binnen te krijgen.’

Tape on desk
De omschakeling betekende ook een uitbreiding van de rol die 
Fred van Ewijk had. Van samensteller in de beginjaren is hij nu 
al jarenlang de verantwoordelijke producent. ‘We werken in een 
team van regisseurs en cameramensen en werken nadrukkelijk 
en intensief samen met politie en de Omroep. Het is wel zo 
dat de productie (dus het maken van het programma) door de 
Omroep is uitbesteed aan ons. Wij leveren het programma kant 
en klaar aan de Omroep ter uitzending. Tape on desk. Uiteindelijk 
houdt de politie vanzelfsprekend de eindregie over de inhoud het 
programma. Het is ten slotte een opsporingsmiddel. Was het in 
de beginperiode zo dat – behalve de reconstructie – de uitzending 
voor een groot deel werd opgenomen in de studio’s van de 
omroep, nu gebeurt dat op een andere plek. Het zenuwcentrum 
van Bureau Brabant zit in een neutraal pand aan de rand van een 
piepklein Brabants dorpje. Zonder uiterlijke kenmerken aan de 
buitenkant, want ‘je weet maar nooit’. Hier gebeurt het, hier 
wordt geschreven, gemonteerd, geplakt, ingesproken. Grote 
beeldschermen met onverklaarbare vreemde figuurtjes en 
tekens staren je aan. Hier komt de uitzending tot leven. Fred legt 
uit. ‘Dit is de uitzending van komende maandagavond.’ Oh (!)
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VIJFTIEN JAAR BUREAU BRABANT:
SUPERIEUR EN SUCCESVOL IN REGIONALE OPSPORING
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Gewenning
Fred van Ewijk is inmiddels gepokt en gemazeld 
in de wereld van politie en openbaar ministerie. 
Dat het wennen was in het begin, beaamt de 
producent volmondig. ‘Oog en respect krijgen 
voor elkaars belangen, en met dat in het 
achterhoofd is het gelukt om te komen tot een 
vruchtbare samenwerking. Ik heb daar een 
acceptabele middenweg in gevonden.’ En dat die 
verstandhouding nog steeds goed is blijkt uit het 
feit dat Fred al zo lang producent is. ‘Kernwoorden zijn 
voor mij: betrouwbaarheid, respect, en samenwerking.’ 
Dat beaamt ook Lout Donders (64), hoofd Varia- t.v. en 
evenementen, die namens de omroep aan de wieg stond van 
Bureau Brabant. ‘We vonden het belangrijk dat een publieke omroep 
een maatschappelijke rol vervult met een opsporingsprogramma.  
Het voortraject heeft lang geduurd, ten tijde van TV-8 eind jaren negentig waren er al gesprekken met politie en 
openbaar ministerie.’ Waarom duurde het dan zo lang voordat het programma van de grond kwam? ‘De financiën 
speelden een rol en we wilden een regionaal opsporingsprogramma dat nog nergens in Nederland bestond. Althans, 
niet in de opzet zoals wij dat wilden. Dat kostte tijd.’

Geheimhouding
Man van het eerste uur was initiatiefnemer en officier van justitie Guus Bos. ‘Hij heeft zich ontzettend ingespannen 
voor de totstandkoming van Bureau Brabant.’ Hoewel Lout al lang niet meer betrokken is bij Bureau Brabant, volgt hij 
het programma nog wel op de achtergrond. Hij is nog steeds lid van de Stuurgroep, samen met politie en justitie. ‘Ik 
werk bij het nieuws en die twee – opsporing en nieuws - kunnen elkaar in de weg lopen en dat moeten we niet willen.’
Gerda Preusting was de politieproducer van het eerste uur, na zes jaar werd zij opgevolgd door Peter Boots. Gerda: 
‘Bureau Brabant is een officieel opsporingsmiddel, waarvan het materiaal dat met de uitzending te maken had, 
toentertijd op de bureaus van OB terecht kwam. Ik bewaakte dat proces met argusogen, geheimhouding en integriteit 
waren voor mij vaste kernwaarden die ik hoog in het vaandel had.’

Kinderziektes
‘Natuurlijk ging het weleens fout, maar door er bovenop te zitten, 

werd het de medewerkers van OB al snel duidelijk dat het 
om kostbaar materiaal ging dat niet geschikt was voor 

de ogen van een willekeurige omroepmedewerker. 
Foto’s van verdachten, voertuigen, aangiftes, 

compositietekeningen, enzovoorts. Ik was er echt 
huiverig voor dat het proces goed zou verlopen. 
Het was vallen en opstaan, elkaar erop aanspreken 
als er iets fout ging.’ Fred vult aan. ‘Het waren 
de kinderziektes die we er als eerste uit wilden 
hebben. Onkreukbaarheid voor meer dan 100% 
bewaken. Vanuit die gedachte vloeide langzaam 
maar zeker de kracht van ons programma en 
het onderlinge vertrouwen tussen de partners.’  
En dat de producent daar gelijk in heeft blijkt dat 

het Brabantse opsporingsprogramma - zoals gezegd - al vijftien jaar staat als een huis. Van metaalmoeheid is geen 
sprake. De argwaan is verdwenen, daarvoor in de plaats vertrouwen en respect voor elkaars rol en bijdrage.

Politie-oog
Voor de totstandkoming is nauwe samenwerking met de politie onontbeerlijk. Die rol is weggelegd voor politieman 
Bert Vos (57), die de opsporingscommunicatie richting Bureau Brabant coördineert voor beide Brabantse Eenheden. 
‘Het is van toegevoegde waarde dat ik een blauwe achtergrond heb. Ik werk bij de Dienst Regionale Recherche en ben 
van daaruit fulltime met opsporingscommunicatie belast. Het feitelijk binnen halen van de zaken gebeurt hoofdzakelijk 
door mijn collega’s Johan Morsink en Madelon Jansen. Dit geldt ook voor de reconstructies, het verzamelen van 
materialen daarvoor en de lobby voor nieuwe zaken’. Bert is voor al zijn Brabantse politiecollega’s hét aanspreekpunt. 
‘Alle beelden en overige gevoelige informatie gaan eerst door mijn handen voordat Fred er überhaupt een blik op 
kan/mag werpen. Dat is de lijn en zo hoort het ook. Ik kijk met een politie-oog naar de aangeleverde onderwerpen 
en beoordeel of een zaak uitzendwaardig is. Dat kan een redelijk kleine zaak zijn, zoals het tonen van beelden met 
gestolen pinpas, tot het maken van een reconstructie van een zwaar misdrijf. Soms is het wikken en wegen of een 
zaak wel of niet gebracht kan worden. Diverse belangen kunnen een rol spelen.’ Het programma mag niet gezien 
worden als laatste redmiddel, als laatste strohalm in een schier vastgelopen opsporingsonderzoek, vindt Bert. ‘Het is 
een volwaardig opsporingsmiddel en zo dient het ook te worden ingezet. Het moet iets toevoegen.’

Bloemkoolwijk
Na het go-moment start Fred met het schrijven van het script. Daarvoor kruipt hij in de huid van de politie 
en brengt zo de zaak op papier tot leven. Dat script wordt door Bert en de collega die de zaak heeft aangemeld, 
gecontroleerd. Na een akkoord wordt de reconstructie voorbereid en ook daar heeft Bert een rol in door ervoor te 
(laten) zorgen dat er voldoende figuranten zijn, de juiste kleding, attributen, voertuigen, enzovoorts. Fred heeft als 
taak om voldoende vakmensen in te huren. Reconstructies worden alom gehouden, in bloemkoolwijk en villapark, 
want misdaad floreert overal weet het Bureau Brabant-duo. Na de reconstructie gaat de producent aan de slag 
met de eindmontage en zo langzaam maar zeker krijgt de uitzending haar eerste contouren. Ondersteund door 
bewakingsbeelden van de politie, woordvoerders die ter plekke hun verhaal doen en vragen stellen, shots van de 
omgeving, een slachtoffer dat het woord voert. ‘Er komt veel bij kijken voordat de kijker uiteindelijk op maandagavond 
een volledig product krijgt voorgeschoteld.’
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Never a dull moment
Zoals gezegd, de functie van politieproducer is er niet meer, Bert Vos is coördinator en hij vervult zijn rol met verve. Hij 
heeft zichtbaar passie voor zijn vak. ‘Onder mijn collega’s zijn enkele hofleveranciers die regelmatig zaken aanleveren. 
Ik merk dat er veel draagvlak is voor het programma in de beide Brabantse politie-eenheden. Zo zie ik politiestudenten 
die enthousiast een rol spelen tijdens een reconstructie. Dat vinden ze hartstikke leuk.’ Voor Fred van Ewijk geldt never 
a dull moment. Hij kan het programma niet even in de wachtstand zetten, omdat er toevallig niet voldoende zaken zijn. 
En dat gebeurt ook niet, want politieman Bert Vos is actief en lobbyt onder zijn collega’s. 

Grote broer
Bij de regionale Omroep heerst nog steeds dikke tevredenheid. Lout Donders: ‘Bureau Brabant is een van onze best 
bekeken en gewaardeerde programma’s. In alle kringen van de bevolking. Dat we jaren geleden gekozen hebben voor 
een andere opzet komt omdat het medialandschap steeds verandert, steeds sneller wordt en we altijd op zoek zijn 
naar nieuwe mogelijkheden.’ Laatste vraag aan Fred: Zijn er nog andere regionale programma’s á la BB? Een dikke 
glimlach en dan: ‘Er zijn er meerdere, maar met gepaste trots kan ik wel zeggen dat wij nog steeds hofleverancier zijn 
voor de AVRO. Er gaan dus veel Brabantse zaken door naar OV.’ 

Ooit begonnen als kleine zusje van Opsporing Verzocht (OV) staat er na vijftien jaar een stevige grote broer, die kwalitatief 
niet onderdoet voor de landelijke evenknie. De redacties van beide programma’s hebben een prima verstandhouding 
met elkaar. ‘We maken regelmatig gebruik van elkaars beelden en zo hoort het ook. Daarmee versterken we elkaar met 
als gezamenlijk doel de boef te vangen.’ Bureau Brabant maakt het verschil. Een van de kernwaarden is het regionale 
karakter waardoor het programma haar eigen identiteit heeft opgebouwd. Gepositioneerd als een goed lopende 
machine zo maar goed voor 40% oplossingspercentage!

Aan de ontwikkeling van Bureau Brabant zat een gedegen voorbereiding vast. Een provinciale Stuurgroep, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de drie politiekorpsen, de beide parketten en Omroep Brabant, konden na jarenlang overleg 
tot bundeling van krachten overgaan en werd het startschot voor de eerste uitzending gegeven. Uiteindelijk bleek dat 
een gedegen voorbereiding en een goede samenwerking van de drie Brabantse korpsen onontbeerlijk waren voor het 
succes. Bureau Brabant is als opsporingsmiddel stevig verankerd binnen 
de Eenheden Oost-Brabant en Zeeland West-Brabant. De productie is 
een samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, Omroep Brabant en 
Van E-Media.  Iedere maandagavond wordt het programma uitgezonden 
op Omroep Brabant na het Brabant Nieuws dat begint vanaf 17.30 uur. 
Het programma is ook te bekijken via de sites van de Nationale Politie, 
van Omroep Brabant en op YouTube.

THUISFRONTCOMITÉ:
LUISTEREND OOR VOOR THUISBLIJVERS
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Gepensioneerde en actief dienende marechaussees, 
twee politiemannen en enkele ervaren thuisfronters. Het 
Thuisfrontcomité (TFC) van de Koninklijke Marechaussee 
en de Nationale Politie bestaat uit een bonte groep 
mensen die zich met hart en ziel inzet voor familieleden 
van marechaussees en politiemensen die op uitzending 
zijn of internationaal worden ingezet. Zij weten als 
geen ander hoe belangrijk het welzijn van de familie in 
Nederland is. De zorg en betrokkenheid van het TFC zijn 
groot. Men steekt veel vrije uren in het begeleiden van 
de achterblijvers. De leden bieden steun voor, tijdens én 
na de uitzending. Allemaal onder het motto: als het goed 
gaat met het thuisfront, gaat het goed met de man of 
vrouw op missie.

Oud-politieman Rob Mackaaij (66) ging in september 
2016 met pensioen. Na zeven marinejaren – waarvan drie 
jaar in Schotland – kwam Rob in 1976 in dienst van de 
Spoorwegpolitie. De Dienst ging in 2000 over naar het 
Korps Landelijke Politie Diensten en weer later naar de 
Landelijke Eenheid. 

Na een arbeidzaam leven van bijna 47 jaar vond hij het 
welletjes. Tijd voor andere zaken, sport en privé. Vanaf 
die tijd is hij lid van het TFC. Wat was de reden daarvan? 
‘Ik ben als politieman enkele keren op uitzending geweest 
en weet uit eigen ervaring wat dat met je doet, maar 
vooral ook wat een lange tijd van huis voor het thuisfront 
betekent.’ Hoe kwam dat contact tot stand? ‘Na een 
oriënterend gesprek met voorzitter John Oude Lansink 
en vicevoorzitter Willem van Aspert hoefde ik over het 
lidmaatschap geen seconde na te denken. Ik heb drie mooie 
buitenlanduitzendingen mogen doen en ervaren dat het 
comité geweldig werk doet. Zorgen voor binding met de 
mensen die zijn uitgezonden, maar vooral voor binding 
met de familie die thuis is.’ Tijdens zijn ‘tussendoortjes’ 
thuis maakte Rob twee keer een familiecontactdag mee. 
‘Ik vertelde er verhalen over mijn missies en dat vonden 
de andere thuisfronters leuk en interessant. En aan de 
andere kant: tijdens mijn afwezigheid was er regelmatig 
telefonisch contact met mijn gezin. Een geruststellend 
gevoel voor me.’
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Dankbaar werk
Naast Rob Mackaaij is politieman Nico Hagen ook lid van het TFC. Het comité dat uit twaalf leden bestaat, vergadert 
elke eerste woensdag van de maand. Er wordt onder andere besproken wie welke taak op zich neemt. ‘We doen een 
belronde naar de familie, bieden een luisterend oor en vragen hoe het thuis gaat. Ook bezoeken we enkele keren per 
jaar de thuisfrontinformatiedag. Die is vooral bestemd voor de mensen die op missie gaan.’ En wie anders dan Rob 
Mackaaij kan aan zijn oud-collega’s 100% informatie geven daarover? ‘We ontmoeten er partners, kinderen, ouders en 
andere dierbaren. Ook dat hoort erbij en is een essentieel onderdeel van het thuisfrontwerk. Dankbaar werk.’

Warm nest
En met deze uitspraak staat hij niet alleen. Dankbaar werk, dat beaamt ook Boukje, die met haar man Parcival en 
drie kinderen in Brabant woont. Parcival is wijkagent binnen de Eenheid Midden-Nederland van de Nationale Politie. 
Onlangs beëindigde hij zijn missie van een jaar in Mali. In 2016 was hij voor de eerste keer – ook een jaar - in het West-
Afrikaanse land. Boukje is enthousiast over de werkzaamheden van het thuisfront. ‘Het comité verricht absoluut nuttig 
werk. Fijn dat er niet alleen aan de missieganger wordt gedacht, maar ook aan de thuisblijvers. Als mijn man in het 
buitenland was, werd ik regelmatig gebeld door Loek van de KMAR. Altijd een luisterend oor.’ Ook bezochten Boukje 
en de kinderen regelmatig de contactdag. ’Zo´n dag is fijn, ongecompliceerd en warm. Hoe vaker we kwamen, hoe 
bekender de gezichten van het TFC werden. De kinderen vonden het ook altijd leuk. Soms wel confronterend omdat 
ze dan met hun neusjes op de feiten werden gedrukt dat papa op uitzending was. Maar al met al een warm nest, keer 
op keer.’

“Missie moe”
De rode draad op een contactbijeenkomst is een ik-hoor-erbij-gevoel. Zeker ook voor de kinderen leuke dagen, vindt 
Boukje. ́ Spulletjes, boekjes, enzovoorts, wordt allemaal voor je geregeld en naar je huis verzonden. Op de contactdagen 
zijn er kaartjes om te versturen en kun je jouw postpakketten gratis inleveren. Het is fijn om op de familiecontactdagen 
gelijkgestemden te ontmoeten. In het “echte” leven kom ik niet zoveel moeders tegen die in hetzelfde schuitje zitten. 
Je kunt samen sparren, ideeën uitwisselen, maar ook zeker leren van de ander. Ik had er niet altijd zin in en was 
soms weleens “missie moe”. Maar dan werd ik de volgende keer weer vriendelijk opgebeld. Kortom, een fijne club 
mensen die zichzelf met veel liefde en passie inzet voor het thuisfront. Men denkt met je mee als er dingen zijn waar 
je tegenaan loopt en de mensen vormen een vraagbaak over zaken waar ze veel ervaring mee hebben.’Het contact 
met het thuisfront en de marechaussee of politiefunctionaris begint al vóór vertrek. Voorafgaand aan de uitzending is 
er een thuisfrontinformatiedag (TFI) in Doorn, maar daar hebben Boukje en haar man geen gebruik van gemaakt. Wel 
deed Boukje tijdens de eerste missie van haar man een keer een beroep op het thuisfrontcomité. ‘Ik heb fijne steun 

gekregen,’ zegt ze daarover. ‘Nu m’n man na twee jaar missie weer thuis is, ga ik het thuisfront 
wel een beetje missen.’ Denk je dat er nog een uitzending volgt in de komende jaren? 

‘Haha, nee manlief mag voorlopig niet meer weg van ons.’

Rob Mackaaij
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Wekker
Rob Mackaaij zet zich als vrijwilliger nog steeds 
graag in voor het TFC. En soms, ja soms moet de 
inwoner van Hattem de wekker op drie uur zetten 
om op tijd op Schiphol of Eindhoven te zijn. Om uit 
te zwaaien of welkom te heten. ‘Iedere terugkomer 
krijgt een mooie verpakte rode roos, die hij/zij mag 
overhandigen aan een geliefde.’ Het vrijwilligerswerk 
geeft hem veel voldoening en een bijzondere 
betekenis aan zijn tijd na de politie. Op dit moment 
staat de tijd voor hem even stil. Kanker heeft hem 
getroffen en hij onderging de nodige bestralingen 
en chemokuren. ‘Maar zodra ik kan, ben ik er weer 
bij hoor. Het werk voor het TFC vind ik veel te leuk,’ 
klinkt het opgewekt. Het TFC kan in de dagelijkse 
gang der dingen steun geven, een helpende hand 
bieden daar waar nodig. Voor de thuisblijvers een 
extra gevoel van saamhorigheid, maar vooral ook 
van zorg voor elkaar, zeker op moeilijke momenten. 

Rob Mackaaij heeft mooie herinneringen aan 
zijn uitzendingen. Zijn ogen glimlachen als hij 
erover vertelt. ‘De eerste uitzending was naar 
Cyprus. Een UN-missie, voornamelijk langs de 
green line. Ik had er een waarnemersfunctie. 
Het was mijn eerste kennismaking met een 
uitzending namens de Nederlandse politie.’ 
De volgende missie werd Zuid-Sudan. Waarom 
een tweede keer? ‘Bij terugkomst uit Cyprus 
bleek ik behept met het missievirus. Dat zie je 
wel vaker, collega’s die een keer zijn geweest, 
willen vaker. Mijn werk bestond uit monitoren, 
trainen en adviseren.’

Georgië was de derde bestemming. ‘Het kon gebeuren dat inwoners ‘s avonds naar bed gingen en ‘s morgens wakker 
in Rusland woonden. Zuid-Ossetië. De Russen verlegden in de nachtelijke uren gewoon de hekken of het prikkeldraad 
die de grens markeerden.’ Rob verbleef in totaal achttien maanden in Georgië. Hij kijkt er met veel plezier op terug. 
‘Een prachtig mooie missie, wel politiek gevoelig. Mijn taak bestond vooral uit monitoren, fotograferen en rapporteren 
over de gedragingen van de Russen.’ Toen volgde 2016. Rob hield zich bezig met technische onderzoeken van 
spoorwegongevallen. Er diende zich een vacature aan in Oekraïne. ‘Ik was inmiddels al op cursus in De Basis in Doorn 
en niets leek erop dat de uitzending niet doorging, maar dat bleek toch het geval te zijn. Toen volgde Kosovo en ook die 
uitzending werd geannuleerd.’ Korte tijd later werd de oud-brigadier lid van het TFC. 

‘ ’Thuisfrontzorg, voor als het er op aankomt

www.thuisfrontcomite.nl
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Het is een grijze voorjaarsdag. Op het Plein voor het Parlementsgebouw in Den Haag wordt gedemonstreerd. Dat is 
bijna elke dag het geval. De Tweede Kamerleden kijken er niet meer van op. De sfeer is gemoedelijk, zelfs de twee 
zwaarbewapende Marechaussees bij de ingang van het gebouw hebben er zin in vandaag. Maar daarover later meer.
Het gesprek vindt plaats in een kapelachtige kamer. Gewelfd plafond, dat je overigens elders in het gebouw ook 
terugvindt, aan de muur een kruis en er ligt een opengeslagen bijbel. Een beeltenis van Christus aan een andere wand 
en op een imposante sokkel staat een levensgroot Mariabeeld. ’Mensen kunnen hier terecht voor stilte, om zich even 
af te zonderen,’ zal Chris van Dam later uitleggen.

Sparren
Lange gestalte, de handdruk is stevig, de blik open. Hij oogt ontspannen. Geen uniform, geen toga, maar donkerblauw 
kostuum. Chris van Dam bracht bij binnenkomst in de Kamer een schat aan ervaring mee. Hij weet waar hij over praat. 
‘I’ve been there’, is een gevleugelde uitspraak. De kennis en ervaring als politieman en officier van justitie bracht hij mee 
naar het Binnenhof. Niets voor niets is hij woordvoerder van onder meer Justitie & Veiligheid en de Nationale Politie. 
Dat kan geen toeval zijn. ‘Nee, dat is het ook niet. Madeleine (van Toorenburg = red.) was voorheen de woordvoerder. 
Met mijn achtergrond een logische keuze dat ik die werkgebieden overnam. Overigens deel ik een werkkamer met 
Madeleine en het is prettig om zo af en toe eens te sparren over zaken waar zij goed in thuis is.’

Waarheid
De Hagenaar is nu ruim een jaar actief in de politiek. Een baan opgeven als plaatsvervangend Hoofdofficier van 
Justitie voor politieke idealen. Ver weg van de uitvoering. Het was wennen in het begin, zegt hij. Ziet hij parallellen en 
verschillen? ‘Ja, die zijn er, allebei. Bij de politie en het openbaar ministerie ben je altijd bezig met het zoeken naar de 
waarheid. Dat zit in je als je daar werkt. Het doet er niet toe hoe lang het duurt, je blijft graven totdat je die waarheid 
boven tafel hebt. In de politiek leeft die waarheidsgedachte ook, maar als politicus heb ik niet altijd de tijd om de hele 
waarheid te achterhalen én te vertellen. Het is vaak heel kort-cyclisch, hit and run. Je moet vaak op basis van weinig 
info een Kamervraag stellen, een standpunt innemen. En je hebt er heel weinig tijd voor.’ Voor Chris van Dam sowieso 
lastig, want hij houdt in zijn boodschap van klare taal. ‘Je moet hier in de Kamer in vier, hooguit vijf minuten je verhaal 
doen. Dat is meestal te kort om alle feiten van een verhaal uiteen te zetten.’

‘ik heb nog dagelijks veel profijt van mijn ervaringen bij de politie’

Mr. Chris van Dam (Wilp, 1963) zag vorig jaar vanaf plaats twaalf 
op de CDA-kandidatenlijst met veel vertrouwen de verkiezingen 
tegemoet. Een man met visie, want zijn partij bouwde uit van 
dertien naar negentien zetels. Vanaf die legendarische dag in 
maart 2017 zit de oud-politieman en oud-plaatsvervangend 
hoofdofficier van justitie in de blauwe stoelen van de Tweede 
Kamer. Een gesprek over het eerste jaar in de Tweede Kamer.

TWEEDE KAMERLID CHRIS VAN DAM:
VEILIGHEID IS EEN SAMENSPEL VAN BURGERS EN OVERHEID

Geen jargon
Een Kamerlid let tijdens spreektijd ook op andere zaken. ‘Mijn betoog moet helder en duidelijk overkomen en de 
boodschap moet door “de mensen in het land” worden begrepen. Daarmee doe ik de complexiteit van een verhaal 
weleens tekort. En o ja, geen jargon, dan reageren de mensen omdat ze het niet begrijpen. En spreektaal gebruiken, 
zonder een buitenlands woord plus de essentie in het oog houden, wat wil ik bereiken? Maar,’ glimlachend, ‘het is 
soms ook superheerlijk om niet te ingewikkeld te doen.’ Behalve de kijker thuis is er nog een dingetje om rekening mee 
te houden. De media. Hij weet als geen ander dat de handel en wandel van een Parlementslid onder een vergrootglas 
liggen. Geen politieke turbulentie veroorzaken dus. ‘Een tweede verschil: het is geven en nemen in de politiek. Je bent 
als partij altijd in de minderheid. Als je iets wilt bereiken dan moet je compromissen sluiten. Als diender op straat kun 
je zelf bepalen, heb je dwangmiddelen. Datzelfde geldt voor de officier van justitie.‘ Chris van Dam stemt regelmatig 
zaken af met collega-woordvoerders van andere fracties. ‘Mijn collega-politie-woordvoerders van andere partijen 
spreek ik vaker dan mijn eigen fractiegenoten.’

Intermezzo
Halverwege het interview moet hij zich verontschuldigen. Een Tweede Kamerlid dient een verzoek in voor een debat. 
We zien Kees Verhoeven (D66) die zich zorgen maakt over de problemen rondom Facebook en de datalekken van de 
gezondheidszorg. Van Dam meldt zich achter de microfoon en deelt mede dat zijn partij achter het debat staat.

Camerabeelden
Chris van Dam is niet het type van achterkamertjespolitiek en blijft zo dicht mogelijk bij zijn vak. Hij wil en kan snel iets 
voor elkaar krijgen. Maar bij de mensen thuis leeft toch de overtuiging dat de Tweede Kamer een trage besluitvorming 

heeft? Hij bestrijdt dat en illustreert dat met een mooi succes voor de politie dat hij heeft bereikt. ‘Ik heb in 
een paar maanden tijd een wetsvoorstel door de Tweede en de Eerste Kamer gekregen. Dat ging over het 
opvragen van camerabeelden. Voor de kenner: 126nd. De politie moest in het verleden altijd een schriftelijk 

verzoek indienen bij het OM. Dan schreef de officier een bevel 
en pas daarna konden de beelden worden opgevraagd, terwijl 
menig winkelier na een overval moeiteloos de beelden 
afstaat. Een onhandige en tijdverslindende bezigheid dus. Het 

wetsvoorstel lag er al langer, maar was in de vergetelheid 
geraakt. En vergeet niet, het gaat om honderden zaken 

per week.’ Oud-politieman Chris van Dam wist als geen 
ander hoe lastig dat werken is. Vanaf 1 april is de 
ellende over en is het opvragen van camerabeelden 
een eigen bevoegdheid van de politie. En dat scheelt 
veel administratieve ballast, zonder dat het een 
substantiële schending van rechten oplevert. Hij voegt 

toe. ‘En als een verdachte wiens telefoon wordt afgetapt 
door de politie een ander nummer neemt, is er niet meer 

telkens een nieuwe machtiging voor het aftappen nodig.’ 
Mist u het blauw niet? Of de toga? ‘Nee, ik had bij het OM ook managementfuncties, dus bureauwerk komt 

me niet vreemd voor. Maar ik heb nog dagelijks veel profijt van mijn ervaringen bij de politie. De contacten met de 
mensen, Wassenaar of Schilderswijk, die draag ik in een rugzakje mee. Ik ben direct en open en dat heb ik bij de 
politie meegekregen.’ Er zijn nog steeds banden met oud-collega’s. ‘Ik ken de weg, spreek de taal en dat maakt de 
communicatie – veelal via social media - een stuk makkelijker.’

IJdelheid
Opereren in het publieke domein en maatschappelijke betrokkenheid zijn de politicus op het lijf geschreven. Thema’s 
die bij de politie, maar ook in de politiek, de verbondenheid aangeven met de burger. ‘Ja, ik wil hier in Den Haag toch 
vooral opkomen voor de politie en voor de individuele politieman. Ik raak extra gemotiveerd als ik zie hoe de politiek 
met de politie omgaat. De SP schopt, D66 hamert op de privacy en de VVD hanteert de repressiekant. Die kreten helpen 
alleen in verkiezingstijd. Het CDA vindt dat veiligheid niet alleen een verantwoordelijkheid van politie en justitie, van 
de overheid is. Veiligheid komt tot stand als burgers ook een rol spelen. Zelf laten beslissen in vraagstukken die gaan 
over veiligheid en criminaliteit. Kijk wat je kunt doen in eigen wijk of buurt. De handen uit de mouwen. Veiligheid is een 
samenspel van burgers en overheid.’
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Aderlating
En een veilig land vraagt om stevige maatregelen. 
Daarom diende de politicus onlangs een nota 
in met maar liefst twaalf voorstellen die gaan 
over verbetering van het politiewerk. Zo pleit 
hij voor prioriteit aan de burger in nood. 
Snel aangiftes opnemen, op tijd aanwezig 
bij prio1-meldingen. Bovendien schetst hij 
een ander groot probleem. ‘De komende 
jaren zullen ruim 14.000 politiemensen 
de dienst verlaten, zij gaan met pensioen.  
 
Op een operationele sterkte van 50.000 
politiemensen is dit een enorme aderlating. 
Ondanks de inspanningen op het vlak van 
werving en opleiding en de extra investeringen 
van het regeerakkoord, zal de druk op individuele 
politiemensen hoog blijven. Er zullen keuzes moeten 
worden gemaakt. Een groot deel van die keuzes hoort thuis bij 
de lokale driehoek. Over het beheer van de politie op terreinen 
zoals ICT, financiën en HRM-beleid gaat de Tweede Kamer.’

Lifetime gedachte
Een voorbeeld. ‘Hoe voorkomen we dat we over dertig jaar weer in korte tijd zoveel nieuwe politiemensen moeten 
werven en opleiden? Hoe voorkomen we dat op termijn door vergrijzing de operationele druk (nachtdiensten, ME) op 
de schouders van te weinig jongeren gaat rusten? Door nu de kans te grijpen die zich voordoet. Stap bijvoorbeeld af 
van het idee dat je mensen voor de rest van hun carrière een baan bij de politie aanbiedt. Die lifetime gedachte is mooi, 
maar past niet meer bij deze tijd. Check tussentijds of er nog een match is tussen medewerker en organisatie en bereidt 
mensen er ook op voor dat ze wellicht op een bepaald moment beter tot hun recht komen buiten de politie. Het is niet 
iedereen gegeven om op z’n vijftigste nog achter de boeven aan te rennen.’ Ander voorbeeld. ‘We hebben op korte 
termijn heel veel nieuwe politiemensen nodig. Moet iedereen standaard die driejarige basisopleiding krijgen, of zijn 
er werkzaamheden denkbaar waarvoor een korte opleiding volstaat? Kijk naar de Marechaussees die hier buiten voor 
de deur van het Parlementsgebouw staan. Volledig bewapend, in enkele maanden opgeleid, prima inzetbaar.’ Na zijn 
eerste politieke jaar heeft Chris van Dam redelijk inzicht gekregen in het politieke spel. Hij ziet de raakvlakken met zijn 
vorige banen, hij ziet de verschillen. Onrecht signaleren, krachten bundelen, dienstbaar zijn aan de samenleving. Dat 
is hem op het lijf geschreven. Twaalf jaar bij de politie gewerkt en negentien jaar als officier van justitie. Terugkijkend 
zegt hij: ‘Een mooie fantastische organisatie. Geen mooier vak dan de politie!’

Hij is altijd een beetje politieman gebleven. ‘Ik doe hier wat ik al jaren doe: Nederland veiliger maken!’ 

Loopbaan
• Commandant Mobiele Eenheid, persvoorlichter, middle-manager en (Hoofd)inspecteur, gemeente/regiopolitie 

Den Haag, commandant Mobiele Eenheid  
• Officier van justitie, arrondissement Dordrecht
• Officier van justitie, arrondissement ‘s-Gravenhage
• Fungerend hoofdofficier van justitie Amsterdam/Haarlem
• OM projectleider, Openbaar Ministerie, Den Haag, Nuclear Security Summit
• Plaatsvervangend hoofdofficier Openbaar Ministerie Amsterdam
• Plaatsvervangend hoofdofficier Openbaar Ministerie ’s-Gravenhage 
• Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 23 maart 2017

Staatssecretaris Raymond Knops was onlangs, tijdens een werkbezoek aan Brabant, ook op bezoek in Baarle-Hertog 
en Baarle-Nassau om te praten over grensoverschrijdende samenwerking c.q. criminaliteit. De grensoverschrijdende 
criminaliteit treft Baarle anders dan andere grensgemeenten. Dat komt omdat het dorp in twee landen ligt en daarbij 
ook nog vele enclaves heeft. Na afloop vertrok de Staatssecretaris weer richting Den Haag met in zijn tas enkele 
dringende verzoeken van de politie aan Minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus.

Marco Smulders is teamchef in het district De Baronie, basisteam Markdal. Voor wie dat niets zegt: het is het meest 
zuidelijke puntje, tussen Breda en Tilburg, binnen de Eenheid Zeeland West-Brabant. Een bijzondere werkplek vanwege 
de nauwe samenwerking die de politie er heeft met haar Belgische collega’s. Samen met het Belgische Baarle-Hertog 
vormt Baarle-Nassau het Kempense dorp Baarle. Een knap ingewikkelde grensgemeente, als je bedenkt dat het 
grondgebied van beide gemeenten in de kern van Baarle flink door elkaar loopt. Er zijn 22 enclaves van Baarle-Hertog 
in Baarle-Nassau en acht enclaves andersom. Allerlei plekken en plekjes door elkaar gehusseld. ‘Het komt hier voor dat 
een huis aan de voorkant in Nederland staat en aan de achterkant in België. Echt waar. En om het nog ingewikkelder te 
maken, de gezamenlijke politiepost is ondergebracht in het gemeentehuis van Baarle-Hertog, België dus,’ legt Marco 
uit. ‘Symbolisch gezien: als je op een kaart van deze streek met een verfkwast een aantal spettertjes aanbrengt, dan zie 
je hoe razend ingewikkeld ons werkgebied eruit. Uniek in Nederland, bijzonder en met volop uitdagingen.’ 

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN DE GRENSSTREEKPROFITEERT VAN LASTIGE ENCLAVES



Allround Politie Nieuws 19Allround Politie Nieuws 18

Addertje
Dus, ook al zou je als politieman niet willen, je kunt niet 
om samenwerking heen. En dat nauw samenwerken 
met de Belgische collega’s biedt ongetwijfeld zijn 
voordelen, elke dag even een kijkje nemen in de 
keuken van de zuiderburen. Dat zou zo moeten zijn 
om efficiënt politiewerk te verrichten, maar er loert 
een addertje. En dat addertje wil teamchef Smulders 
graag in de week leggen bij staatssecretaris Knops, die 
op een mooie voorjaarsdag het complexe werkgebied 
komt bezoeken. Raymond Knops, met in zijn kielzog de 
Brabantse commissaris van de koning Wim van de Donk, 
twee burgemeesters en een groot aantal ambtenaren, 
wordt ontvangen in het gemeentehuis van het Belgische 
broertje Baarle-Hertog, waar middels een lichtstreep van 
ledlampjes de feitelijke landsgrens wordt aangegeven. 
‘Als je als Nederlands stel hier gaat trouwen moet je 
goed uitkijken aan welke kant van de stippellijn je staat, 
want anders zou je huwelijk weleens ongeldig kunnen 
zijn,’ grapt Marco.

Inbraak huisnummer zeven
Wat wilde je bij Knops onder de aandacht brengen? 
Wat waren jouw prangende vragen? ‘Er staan in het 
politiebureau in Hertog twee computers naast elkaar: 
een Nederlandse en een Belgische waar wij en de 
Belgische collega’s over en weer een blik op kunnen 
werpen. Daar blijft het bij. Het zou verdomd handig 
zijn als we een gemakkelijke toegang kunnen krijgen 
in elkaars informatiesystemen. Niet voor grootschalige 
onderzoeken, maar gewoon voor het dagelijkse 
politiewerk.’ Marco noemt een voorbeeld. ‘Als op 
Nederlands grondgebied op huisnummer zeven is 
ingebroken, dan is het voor de Belgen wel handig om 
te weten als er in België op nummer acht ook een 
inbraak heeft plaatsgevonden. En andersom. Ook de 
aanhoudingen die worden verricht, dat willen we, nee, 
dat moeten we ook van elkaar weten. En zaken op allerlei 
ander gebied, handhaving, controles, verkeerstoezicht. 
We werken al jaren digitaal finaal langs elkaar heen in 
een redelijk klein gebied. Dat moet gewoon anders.’ 
Daarvoor moet het nieuwe Beneluxverdrag  geratificeerd 
worden, weet Marco. ‘Een andere optie is een verdrag 
voor Wederzijdse Toegangsrechten op basis van de 
WPG. De Belgen hebben in 2011 al toestemming van de 
Minister gekregen.’ Na dit aangehoord te hebben zegt 
de Staatssecretaris toe zich hard te zullen maken voor 
een oplossing.
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Camera’s
Maar de Brabantse teamchef heeft nog een ander vraagstuk. Dit keer op het gebied van camerabewaking. 
Burgemeester Marjon de Hoon van Baarle-Nassau wil de gemeente zo snel mogelijk vol hangen met camera’s om 
kentekens te registreren (ANPR). ‘Wij lopen tien stappen achter op de Belgen,’ laat zij de Staatssecretaris weten en ze 
doet daarmee een klemmend beroep op hem om dit mogelijk te maken. Het is volgens de Belgische politiechef Roger 
Leijs (regio Turnhout) een effectief wapen tegen de drugsbendes. Althans, dat suggereert hij. ‘Drugsdealers letten niet 
op grenzen, ’zegt hij. ‘Of beter: ze letten er wel op om er zo misbruik van te maken.’ En Marco is het roerend eens met 
zijn Belgische evenknie. ‘Met ANPR-camera’s kunnen we stevige stappen zetten richting opsporing. Heel het korps 
Turnhout hangt vol met camera’s, maar liefst 150 stuks, waarvan vele in de grensstreek. Een effectief wapen tegen de 
drugsbendes waarmee je een beter zicht krijgt binnen de georganiseerde criminaliteit van de grensstreek, bijvoorbeeld 
op de afvaldumping van harddrugs. Ook verkeershandhaving vindt daar plaats middels deze camera’s. Super effectief, 
zonder mankracht. Aan de Nederlandse kant hangt een minimaal aantal camera’s, waarvan we de beelden niet mogen 
opslaan, behoudens de hits. Er is dus ook geen data beschikbaar om binnen de opsporing te gebruiken. Dat laat onze 
wetgeving momenteel niet toe. 

In juli 2018 komt artikel 126JJ in het Wetboek van Strafvordering, maar dat geeft nog onvoldoende basis om te kunnen 
werken op de Belgische manier. Het privacyvraagstuk is in Nederland totaal anders.’ Staatssecretaris Knops hoort het 

allemaal aan, maar laat zich niet verleiden tot het doen van beloftes. Hij komt vooral luisteren 
en kennisnemen van alle wensen en ideeën. Hij onderkent zeker de noodzaak van de 

verzoeken, maar: ‘Ik neem alle boodschappen mee naar Den Haag en leg ze neer bij 
de collega’s die erover gaan zoals Minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus.’

Paradijs
Kortom, veel onveiliger dan in andere plaatsen is het in Baarle niet, maar het 
verschil in bevoegdheden en werkwijze is groot en kan soms de samenwerking in 
de weg zitten. De grens dwars door het gemeentehuis van Hertog betekent wel 
een paradijs voor criminelen. Het wordt voor boeven soms wel heel makkelijk 
gemaakt om zo kriskras de grens over te steken en weer terug. Uiteindelijk 
hebben de Belgische collega’s ook nog eens te maken met een andere wetgeving 

die ook andere bevoegdheden met zich meebrengt. Zoals Marco het vertelt: ‘Mijn 
Belgische collega Roger Leijs is korpschef van het korps Turnhout. Niet zo’n 

heel grote stad, wel een korps van 250 medewerkers. Het verschil? Hij heeft 
zo ongeveer de bevoegdheden van Erik Akerboom, om het zo maar eens uit 

te leggen.’ De Brabantse politieman wil niets liever dan de samenwerking 
intensiveren. ‘Op het gebied van acties en evenementen, maar ook 

in het kader van ondermijning. Of de Midzomernachtfair in juli.’ 
Hierover zijn inmiddels harde afspraken gemaakt met de buren, 

nog dit jaar wordt gestart met gezamenlijke surveillance. Een 
Belg en een Nederlander, samen op pad, in een Belgisch of 
Nederlands surveillanceauto. Maar het meest tevreden is 
Marco Smulders pas als er groen licht komt uit Den Haag met 
antwoord op zijn verzoeken.
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‘Als ik kijk hoe mijn hoofdpersoon Anne Kramer te werk gaat en hoe intuïtief ze is, dan is ze gewoon Joop van Riessen.’ 

Joop van Riessen (Bloemendaal, 1943) is bij het grote publiek vooral bekend als oud-hoofdcommissaris bij de 
Amsterdamse politie. In zijn bijna veertigjarige loopbaan heeft hij veel gezien en meegemaakt zoals krakersrellen, 
(opkomende) drugshandel, grote evenementen, corruptie en terrorismedreigingen. In zijn eerste boek In naam der 
wet blikt hij hierop terug en geeft hij zijn visie op de wijze waarop de politie zou moeten omgaan met criminaliteit 
en handhaving van de openbare orde, en vooral hoe we Nederland – het grootste drugsdoorvoerland ter wereld – 
veiliger kunnen maken. 

De plaats delict waar we elkaar ontmoeten is een gezellig café in het westen van het land. Precies op de afgesproken 
tijd van 11.00 uur schuift Joop van Riessen aan voor een espressootje. Attente ogen achter brillenglazen, hij spreekt 
levendig en oogt nog altijd even actief als in de tijd dat hij werkzaam was bij de Amsterdamse politie. Precies te zijn: 
41 jaar lang. Waarom 41? ‘Nou, dat komt zo. Jelle Kuiper en ik hadden besloten gelijktijdig weg te gaan, maar Jelle 
was een jaar jonger dan ik. Dus heb ik nog een jaartje doorgewerkt, met plezier overigens, zodat we samen de pet 
aan de wilgen konden hangen.’ Na zijn pensioentijd schreef Joop van Riessen maar liefst twaalf boeken. Het gewone 
dagdagelijkse rauwe politiewerk loopt als een rode draad door alle boeken heen. Recentelijk rolde zijn nieuwste boek 
van de drukpers: Baby vermist. Een spannende, eigentijdse thriller. Daarover straks meer. We gaan even terug in de tijd. 
‘Ik ben eind 2004 met pensioen gegaan. Daarna ben ik als algemeen adviseur verbonden geweest aan het COT Instituut 
voor Veiligheids- en Crisismanagement in Den Haag. Door de Schipholbrand was er crisis ontstaan binnen de gemeente 
Haarlemmermeer en ik deed er een aantal jaren advieswerk. Leuk om te doen.’

Veertig jaar dienderschap
Wanneer werd uw schrijftalent ontdekt? Of liever gezegd: wat was de aanleiding van het eerste boek? Dikke glimlach 
en dan: ‘Er waren een paar journalisten die een keertje met we wilden babbelen over mijn carrière bij de Amsterdamse 
politie. We zaten in een kroeg in Amsterdam en ik gaf hen een terugblik op veertig jaar dienderschap. Na afloop vonden 
zij dat ik al die anekdotes, verhalen en spannende zaken zou moeten opschrijven. Zij zouden wel voor een schrijver 
zorgen. Ik had daar helemaal geen zin in, ik was helemaal geen schrijver. Ik dacht: dat kan ik toch helemaal niet? En áls 
ik dat wil, ga ik het zelf doen.’ Kortom, het idee van de journalisten ving bot. 

OUD-HOOFDCOMMISSARIS 
VERSLAAFD AAN SCHRIJVEN

Het was uitgeefster Marie-Anne van Wijnen die een 
tijdje later aan de bel trok. ‘Zij zag in mij wél een 
schrijver. Je kunt het, zei ze iedere keer en ze heeft 
me letterlijk over de streep getrokken. Overigens 
duurde dat nog twee maanden, toen begon er iets 
te kriebelen en dacht ik, ik ga het gewoon proberen. 
Met helemaal niks, geen idee, geen inspiratie, zat ik 
naar buiten te kijken en te denken: wat moet ik nou 
gaan doen. Maar Marie-Anne was een strenge juf en 
keer op keer stimuleerde ze me. Een goede aanpak, 
want ik heb gezien dat zo’n uitdaging kan leiden tot 
een wonderlijke beweging.’ Uiteindelijk kwam dus 
toch die inspiratie en bent u toch begonnen aan het 
eerste boek: In Naam der Wet. ‘Ik blik in het boek 
terug op veertig jaar bij de politie, vol memorabele 
belevenissen en anekdotes. Bovendien geef ik mijn 
visie op de wijze waarop de politie zou moeten 

omgaan met criminaliteit en handhaving van de openbare orde, en vooral hoe we Nederland veiliger kunnen maken. 
Overigens is de titel van het boek bedacht door Marie-Anne.’

Geen verlengstuk van Baantjer
De oud-hoofdcommissaris had nooit gedacht dat hij dat kon, schrijven. ‘Ik voerde alleen maar oorlog tegen de misdaad.’ 
Hij dacht dat het klaar was na dit eerste boek, maar de uitgeefster drong aan op een tweede exemplaar. Ze kwam met 
de vraag of hij fictie wilde gaan schrijven. Baantjer was toen een jaar of tachtig en men vond dat er ruimte was voor 
een nieuwe politieschrijver. Geen verlengstuk van Baantjer, maar iets nieuws. Een frissere, meer actuele blik op het 
politiewerk. ‘Ik wilde voor dat boek een hoofdpersoon bedenken en ik weet nog wanneer ik het plot van het boek 
bedacht heb.’ Hij herinnert zich een incident uit de jaren negentig. ‘Ik werd uit een vergadering gehaald omdat er een 
schietpartij had plaatsgevonden. Het was de tijd van de liquidaties van Endstra en Mieremet. Ik stond op de plaats 
delict bij een dodelijk slachtoffer ergens in het centrum van Amsterdam en toen wist ik: hier ga ik over schrijven. Dat 
was het idee, het begin van het boek Vergelding. Puur fictie, doorspekt met waar gebeurde feiten. Zo werd ook mijn 
Anne Kramer geboren. Zij werd mijn chef Bureau Zware Criminaliteit, de plek waar ik zelf een tijdje heb gezeten. Ik 
hoorde binnen de uitgeverij deze naam omroepen en ik wist meteen, dat wordt mijn hoofdpersoon. Ik stopte mijn 
karakter in Anne Kramer. Net zo driftig, net zo emotioneel en af en toe, net als bij mij gebeurde, laat ze zich leiden door 
intuïtie.’

Containerbaby
In zijn nieuwste boek Baby Vermist acteert hoofdrolspeelster Anne Kramer. De zaak Maddie McCann zette de 
politieschrijver aan het denken. De verdwijning van Madeleine McCann vond plaats op 3 mei 2007 en verwierf 
internationale bekendheid. Het meisje was uit haar slaapkamer in een appartementencomplex in Praia da Luz in de 
Algarve verdwenen. ‘Ik heb geprobeerd me in te leven wat er door ouders heengaat als je je kind kwijtraakt. Het 
grootste drama dat je kunt bedenken. Bovendien was er een tijd geleden in Amsterdam de zaak rond de containerbaby. 
Iemand hoorde een kindje huilen in een afvalcontainer. Die twee zaken brachten me tot het begin van Baby Vermist. 
Een vrouw begint te gillen in de Westerstraat. Haar kinderwagen is weg. Ze heeft gepind en op de bewakingsbeelden 
zie je dat ze afgeleid is. Wat steekt daarachter?’ Hoe het verhaal zich ontwikkelt, ontstaat al schrijvend, vertelt hij. ‘Ik 
heb in het begin nooit een idee. Commissaris Anne Kramer wordt ingeschakeld om de baby terug te vinden. Het zal een 
van de meest emotionele zaken uit haar carrière worden.’

Emotie
‘Ik wil dat zo’n zaak gaat leven, de vreselijke paniek en de intense emoties weergeven van de ouders. Schrijven over 
hoe het politieonderzoek eruitziet. Ouders zijn het eerste aanknopingspunt, daar begin je mee. Hun hele leven wordt 
overhoop gehaald en doorgespit. Zo gebeurt het in werkelijkheid ook. En hoeveel en hoever kun je als rechercheur 
afstand houden en je niet laten leiden door emotie?’ Van Riessen gebruikt de pen om aan zijn lezers te vertellen hoe de 
politie zaken aanpakt, hoe een rechercheproces verloopt, én wat er mis kan gaan. Een spiegelbeeld van de dagdagelijkse 
werkelijkheden, waar de doorsnee Nederlander absoluut geen weet van heeft. Dat verklaart ook het succes van zijn 
boeken. ‘Ik laat me inspireren door wat nu speelt. De research voor mijn boeken lijkt op mijn recherchewerk. Ik haal 
ontwikkelingen uit kranten, van de straat en combineer dat met mijn ervaringen uit de praktijk. Het is een proces van 
angst, maar ook van pret.’



Allround Politie Nieuws 23Allround Politie Nieuws 22

Chaos
Zijn schrijfproces duurt vier á vijf maanden. ‘Dat is de meest 
spannende periode. Net een rechercheproces. Ik schrijf uit 
het niets. Er zijn momenten dat ik denk, hoe kom ik hieruit, 
hoe kom ik verder? Maar ik heb altijd weer het vertrouwen 
dat het goed komt. Na dat maandenlange schrijven neem ik 
een rustperiode van enkele weken. Dan ga ik alles opnieuw 
lezen. Dat is echt een drama hoor, een grote chaos. Daarna 
begint het echte schrijfwerk.’ Van Riessen is een perfectionist 
en vindt dan geen zin, geen regel, meer goed. ‘Daar snap ik zelf 
niets van, want bij de politie was ik nooit zo’n Pietje precies. 
Mijn fantasie verrast me. Ik kom ook leuke momenten tegen, 
want ik kan zelf bepalen of iemand dood gaat of niet. Dan denk 
ik: nee die mag nog niet dood, die heb ik nog nodig.’ Hij kan 
doen en laten wat hij wil. Zo loopt het privéleven van Anne 
Kramer niet van een leien dakje. Getrouwd met een streng 
gereformeerde man. Van Riessen stopt er een familiedrama 
in. Een scheiding. ‘Dan denk ik: die echtgenoot moet weg.’ 
Hij gebruikt bestaande Amsterdamse straatnamen en echte 
namen van oud-collega’s waarmee hij gewerkt heeft. ‘Dat is 
geen probleem, dat vinden ze goed.’

Meer regelmaat
Tot zijn verbazing bleek schrijven verslavend. Een deel van zijn 
leven geworden. ‘Ik zeg weleens tegen mijn vrouw: ik slaap 
met Anne Kramer. De eerste schrijfjaren ging ik ’s morgens 
hardlopen, dan een stevige kop koffie en vervolgens schrijven 
tot vieren in de middag. Als ik tijd had schreef ik elke dag, 
zeven dagen per week, de hele dag door.’ Anno 2018 heeft 
de oud-politieman meer rust ingebouwd. ‘In de loop der 
jaren is er meer regelmaat ontstaan.’ Naast het schrijven 
maakt ook bewegen deel uit van zijn dagelijks patroon. ‘Ik 
heb veel hard gelopen, waaronder een marathon. Maar nu 
niet meer. Hardlopen heeft plaatsgemaakt voor wandelen 
en fietsen.’ Voelt u zich inmiddels schrijver, of blijft u de 
oud-politiecommissaris die toevallig boeken schrijft? ‘Een 
schrijver? Zo voel ik me nog steeds niet. Ik vertel verhalen. Dat 
doe ik via mijn hoofdpersoon Anne Kramer, een Amsterdamse 
politiechef. Ooit heb ik bewust voor een vrouw gekozen, 
omdat ik wilde dat het personage ver van mij afstond. Maar 
als ik kijk hoe Anne te werk gaat en hoe intuïtief ze is, dan is ze 
gewoon Joop van Riessen.’ ‘Ik lees ook graag andere boeken, 
maar het vervelende is dat ik anders ben gaan lezen.’ Hoezo? 
‘Ik kan niet meer zo genieten van een boek. Als ik lees dan 
denk ik: waarom schrijft de auteur dit nu zo, of wat is dat mooi 
of slecht neergezet. Ik kijk naar het schrijfproces en volg niet 
meer het verhaal.’ 

Trust me
Marie-Anne van Wijnen is na het vierde boek voor zichzelf uitgeverij De Kring begonnen en Van Riessen is met haar 
meegegaan. Ze hebben samen een stilzwijgende afspraak dat hij elk jaar een boek schrijft. Ook nu er weer een nieuwe 
thriller op de plank. De komende maanden legt Van Riessen er de laatste hand aan, in de herfst ligt het script bij de 
uitgever. Tipje van de sluier? ‘Het gaat over staatsgeheimen, over actuele zaken. IS en AIVD hebben er mee te maken. 
Een historisch verhaal. Een fictiespionageverhaal uit een grijs verleden leidt tot dingen als niets meer klopt,’ zegt hij 
cryptisch. ‘De titel is: Trust me.’

Theater
Inmiddels is ook een toneelcarrière voor de eigenzinnige oud-politiechef weggelegd. In een interactief theatercollege in 
de Meervaart in Osdorp vertelt hij over ingrijpende gebeurtenissen tijdens zijn 41 jaar dienst bij de Amsterdamse politie, 
zowel voor als achter de schermen. Wat doet het met je als je oog in oog komt te staan met een kindermoordenaar 
of als jouw korps een bom verijdelt tijdens hét koninklijk huwelijk? En wat is de persoonlijke impact als je de corruptie 
aan het beruchte bureau Warmoesstraat aanpakt? Joop van Riessen was tientallen jaren een beeldbepalend gezicht 
van de Amsterdamse politie. Bekend om de harde hand waarmee hij ‘in de naam der wet’ het Amsterdamse korps 
regeerde. Aan de andere kant is hij een zeer invoelend en intuïtief mens. Die tweedeling resulteerde dikwijls in 
dilemma’s tussen plichtsbesef en intuïtie: één van de onderliggende lagen die dit college zo interessant maken. Nog 
steeds een gepassioneerd politieman. Een echte crimefighter, altijd geweest. Zijn leven lang actie gevoerd om de 
criminaliteitsbestrijding op een hoger plan te brengen. Ook na zijn pensioen volgt hij de ontwikkelingen rondom de 
politie op de voet, want: always keep your eye on the goal. ‘Extreem geweld? Dat was er vroeger net zo goed als nu.’ 

Joop van Riessen begon zijn carrière in 1965 bij de Amsterdamse politie aan het bureau 
Warmoesstraat. Hij maakte de internationalisering van de hoofdstad mee, de opkomst 
van de drugshandel en de georganiseerde misdaad én de corruptie binnen het korps. 
Zijn schrijversdebuut was in 2007 met In naam der wet, een terugblik op zijn jaren bij de 
politie. In 2017 verscheen Plaats delict; hierin vertelt Van Riessen zijn ervaringen aan de 
hand van politiefoto’s.

‘Schrijven is een proces van angst, maar ook van pret’
Sinds 2009 schreef Van Riessen tien politiethrillers met in de hoofdrol Anne Kramer. 

• Vergelding (2009)
• Fatale herkenning (2010)
• De bonusmaffia (2011)
• De eerste dode (2012)
• Paniek op de Haarlemmerdijk (2013)
• Gijzeling in de Jordaan (2014)
• De IRT-Infiltrant (2015)
• Moord op de Tramhalte (2016)
• Staatsgeheim (2017)
• Baby vermist (2018)
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De misdaadcijfers, die afgelopen jaar met elf procent daalden, botsen volgens korpschef Erik 
Akerboom soms hard met de realiteit. Dat zei hij bij de presentatie van de jaarresultaten van de 
politie over 2017. 

We beginnen voor de verandering maar eerst met het goede nieuws. Want – het is echt waar – voor 
het eerst bestaat de top van de Nationale Politie voor veertig procent uit vrouwen, meer dan het 
landelijk gemiddelde. Dat is super goed nieuws. Ervan uitgaande dat men bij het sollicitantenbeleid 
puur gekeken heeft naar kwaliteit, geeft dit een mooie mix aan de top. Hoe lang is het geleden dat er 
in de machocultuur van de politie aangekeken werd tegen vrouwen in topfuncties? ‘Eerst maar eens 
in blauwe broek aantrekken’ waren de gevleugelde woorden van mannelijke collega’s. En zie nu, het 
kan dus wel. En waarom ook niet. Het is een terugkerend beeld: vrouwelijke leidinggevenden zijn 
empathisch en hebben minder snel de neiging om geweld te gebruiken. Chapeau, korpschef, dat heb 
je mooi gedaan! Ook werd in 2017 de zelfopgelegde norm van 25 procent diverse instroom gehaald. 
Prima missie, meer smaken en kleuren bij de politie. Mooie opmaat naar het regenboogeffect!

En nu de keerzijde van de medaille. De misdaadcijfers daalden voor het vijfde jaar op rij. Dat lijkt 
goed nieuws, maar er is een addertje. ‘Dalende cijfers blijven abstract als mensen daar in het 
dagelijks leven weinig van merken. Als de buurt zich bijvoorbeeld niet veilig voelt en de politie of 
andere instanties dat gevoel (nog) niet hebben kunnen wegnemen. Daar moeten we als politie oog 
voor hebben. Want de werkelijkheid van de cijfers heeft weinig betekenis in het dagelijks leven van 
sommigen.’

Daarnaast vormen cybercrime en “onzichtbare criminaliteit” een steeds groter wordend probleem, 
vertelt Akerboom. ‘Dat laatste is criminaliteit waar burgers geen aangifte van doen, maar die wel 
degelijk een maatschappelijk probleem vormt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om drugshandel, 
witwassen van drugsgelden en liquidaties.’ Het rapport vermeldt verder dat de politie ook steeds 
vaker moet uitrukken voor spoedsituaties. ‘In vijf jaar tijd is dat met ruim een kwart toegenomen. 
In 2017 waren er ruim 1,8 miljoen incidenten met politie-inzet. Vooral de extra oproepen voor 
bijstand bij verwarde personen, tot 83.501 keer, lieten een zorgelijke stijging zien. Dat is een stijging 
van twaalf procent in één jaar tijd.’ ‘Vooral de extra oproepen voor bijstand bij verwarde personen 
lieten een zorgelijke stijging zien tot 83.501 keer. Dat is een stijging van 12 procent in één jaar tijd. 
Personen met verward gedrag gebruiken vaak geweld, tot doodslag aan toe, ze laten gasleidingen 
met ontploffingen tot gevolg en wordt er bijvoorbeeld met messen gezwaaid.’

Er waren ook meevallers in de begroting. Gelukkig maar. Die meevallers compenseerden de 
personeelskosten die hoger uitpakten. Het jaar werd afgesloten met een licht positief financieel 
resultaat van drie miljoen euro, blijkt uit het jaarverslag. ‘Het afgelopen jaar hebben we mooie 
resultaten geboekt, maar we zijn er nog lang niet. De extra middelen die het kabinet beschikbaar 
heeft gesteld, gaan helpen om ons daadwerkelijk verder te ontwikkelen,’ licht de korpschef toe.

DALENDE MISDAADCIJFERS IN NEDERLAND 
‘BOTSEN MET REALITEIT’ 
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