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INHOUDSOPGAVE

Nog nooit is de politie in zo’n korte tijd zoveel negatief in beeld geweest. 
Mogelijke belangenverstrengeling tussen de top en de voorzitter van 

de COR, procedures tegen eigen medewerkers, hondengeleiders 
die te laat komen en wantrouwen tussen de uitvoerende laag en 
leidinggevende laag. Het lijkt erop dat de organisatie die anderen 
controleert en beboet het zelf heeft laten afweten. Politie en 
politiek buitelden over elkaar heen om de verantwoordelijkheid af 
te schuiven en heel voorzichtig komt een sorry. Menig politiemens 
heeft moeite met alles wat er speelt en ik moet zeggen dat het me 

ook moeite kost. Gelukkig is er ook die andere politie. De mensen die 
ik tegenkom op straat of op het bureau. De rechercheurs die ondanks 

de regen van negativiteit een paraplu opsteken en iedere dag hun werk 
weer doen. Die getuigen en aangevers horen en bijstaan en met man en 

macht proberen een zaak tot een goed einde te brengen. Die elkaar helpen om roosters 
te dichten, piketdiensten overnemen en die geld inzamelen voor een ernstig zieke collega. 
Mensen die lange tijd met te weinig collega’s te veel zaken hebben moeten doen en door 
bleven doorgaan. Mensen die regelmatig thuis hebben moeten teleurstellen omdat “de 
zaak” voor ging. Ik zie politiemensen die anderen voordragen om in het zonnetje gezet te 
worden en de reden daarvoor zeer goed weten te formuleren. Ik zie politieagenten die 
zich willen inzetten voor een bijzondere bijeenkomst met ouderen en daarvoor alles op 
alles zetten. Ik hoor politiemensen vragen of ze langer moeten blijven en ik lees over een 
gewaardeerde wijkagent die boefjes met de kerst een kaart stuurt. 

Ik hoor rechercheurs, na een weekend op zoek naar een urgente vermiste, bij aanvang 
dienst vragen: “Is ze al gevonden?” En ik zie de glimlach op haar gezicht wanneer het 
antwoord ja is. Ik hoor mij vragen: “kan je even?” En ik hoor het antwoord: “ja, hoor!” Ik 
hoor een recherchekundige vol trots vertellen dat ze geslaagd is en ik zie het vuur in haar 
ogen om eindelijk aan de slag te gaan. Ik zie politiemensen door de gang rennen, hun eten 
achter laten om zo snel mogelijk bij hun melding te komen want iedere seconde telt. Ik 
hoor collega’s met een burn-out die zeggen dat ze zich schuldig voelen en zo snel mogelijk 
willen terugkeren. Ik ken politiemensen die om 22:00 uur de telefoon aannemen om om 
07:00 uur het vliegtuig naar Sint Maarten te nemen om daar te gaan helpen Politieagenten 
op de werkvloer, de uitvoerende laag. Mooie, gewone en betrokken mensen die hun werk 
zijn blijven doen. Die, door alles wat de vorming van de Nationale Politie teweeg heeft 
gebracht, gewoon hun werk zijn blijven doen. Misschien is het mooi om even aandacht te 
geven aan hen die met de poten in de klei staan en die, als u belt, komen om u bij te staan. 
Politiemensen die niet snel het nieuws halen maar die de ruggengraat van de organisatie 
zijn! Petje af voor deze mensen. 

Jan van de Werken
Inspecteur Politie Rotterdam - Rijnmond

PET AF VOOR DE POLITIEMENS!
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PTSS BUDDYHOND
MIJN BUDDYHOND REMI KWAM OP HET JUISTE MOMENT

‘Mijn buddyhond Remi kwam op het juiste moment.’ Justin durft 
weer naar de toekomst te kijken, maar alleen mét buddyhond 
aan zijn zijde. Vijf jaar doormodderen terwijl je klachten 
verergeren en het steeds slechter met je gaat: Justin van der 
Kant (34) weet er alles van. Nadat er eindelijk posttraumatische 
stressstoornis (PTSS) bij hem werd vastgesteld, kwam hij vrij 
snel in aanmerking voor een buddyhond en kreeg hij zijn leven 
enigszins op de rit. ‘Als ik eerder had geweten dat mijn klachten 
bij PTSS hoorden, had ik veel leed kunnen voorkomen. Voor mij 
is het te laat, misschien dat anderen baat kunnen hebben bij 
mijn verhaal.’

Hoe zag je leven eruit voordat de eerste PTSS-klachten zich 
openbaarden?
‘Ik had een heerlijk leven, woonde samen met mijn vriend en 
werkte als politieagent in de binnenstad van Den Haag. Ik hield 
erg van reizen en ging minstens twee keer per jaar op vakantie 
naar verre bestemmingen. Tijdens mijn werk genoot ik volop en 
kreeg veel complimenten, want ik deed mooie aanhoudingen en 
had veel heterdaadjes, zoals we dat zeggen bij de politie. Ik was 
een van de bikers. Dat betekent dat ik veel op een mountainbike 
door de binnenstad crosste. Vaak met een maatje erbij, maar 
ook veel met assistentie op afstand. In die tijd kwam ik met 
veel geweldsdelicten in aanraking. Dat was toeval, maar het 
overkwam me zo vaak dat ik er binnen het politiebureau bekend 
om kwam te staan. Ik heb situaties meegemaakt waarin ik er echt 
alleen voor stond en moest vechten voor mijn leven. Ik ben een 
keer beschoten en heb tijdens het politiewerk veel kneuzingen, 
pijnlijke plekken opgelopen en ik heb twee lichaamsdelen 
gebroken.’ 

Hoe verwerk je zulke heftige situaties?
‘Na een geweldsincident kreeg je in die tijd, pakweg tien jaar 
geleden, bij de politie een gesprek en daarna dacht je: het gaat 
wel weer. Ik vond dat ik er goed mee kon omgaan. Tegelijkertijd 
ontwikkelde ik allerlei vage klachten, zoals erge jeuk aan mijn 
handen. De huisarts kon er geen oorzaak voor vinden. Achteraf 
bleek dat het een uiting van stress was. Ook krabde ik mijn 
hoofdhuid open en kreeg steeds vaker last van hartkloppingen. 
Meestal als ik met mijn partner onderweg was naar de stad om 
bijvoorbeeld een broodje te gaan eten. Ik was constant alert en 
op mijn hoede. Ik ontwikkelde straatvrees, kreeg ontzettende 
huilbuien en raakte depressief. Mijn werk begon er onder te 
lijden. Ik werkte in het gebied rond bureau Jan Hendrikstraat in 
de binnenstad van Den Haag, dus van de hoeren tot de koning en 
alles wat daar tussen zit. Op den duur ging ik alleen in de sjieke 
wijk surveilleren, omdat ik me daar veiliger voelde. Er hoefde maar 
iets te gebeuren of ik schoot uit mijn slof en tijdens arrestaties 
trad ik steeds agressiever op. Dat bleef bij mijn collega’s ook niet 
onopgemerkt. ‘s Nachts kwamen de nachtmerries. Dan gaf ik 
per ongeluk mijn vriend een klap of maaide het lampje van het 
nachtkastje. Ondertussen had ik nog nooit van PTSS gehoord.’
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Wanneer werd de diagnose posttraumatische stressstoornis vastgesteld?
‘In 2014 zag ik een uitzending van het onderzoeksprogramma Zembla waarin een oud-politieagent vertelde over PTSS 
en wat dat voor hem betekende. Toen pas viel bij mij het kwartje en kon ik gericht hulp inschakelen. Tot die bewuste 
uitzending was ik al vijf jaar bezig met klachten die alleen maar heftiger werden. Gisteren was mijn ex-vriend bij me op 
bezoek. Ik had het er met hem over dat ik dit interview zou geven en dat ik dat best lastig vond, omdat veel klachten 
inmiddels naar de achtergrond zijn verdwenen. Gelukkig maar. Hij zei: “Ik denk niet dat je hier nog had gezeten als je 
buddyhond Remi niet had gekregen.” Die hond kwam echt op het juiste moment.’

Op welk punt in je leven was dat?
‘Ondanks dat ik verschillende therapieën had gevolgd en aan sommige situaties redelijk normaal kon terugdenken, 
bleef ik serieuze klachten houden. Slapen ging bijna niet. De nachtmerries hielden aan en ik was constant alert op 
mijn omgeving. Ik was ten einde raad en suïcidaal. Totdat ik een keer bij een speciale PTSS-commissie van de politie 
op bezoek was en daar verschillende foto’s van buddyhonden aan de muur zag hangen. Naast de foto’s van de honden 
hingen de verhalen van hun bazen en wat de honden voor hen betekenden. Dat leek me wel wat. Ik ben opgegroeid 
met honden dus ik wist wat het inhield. Ik wilde graag een actieve hond, want ik ben graag fysiek bezig. Met de 
buddyhond zou ik weer naar buiten kunnen om te fietsen en te hardlopen.’

Na een selectieprocedure kreeg je buddyhond Remi, hoe was dat?
‘Remi was pas een week bij me en toen al waren mijn nachtmerries voor 100% afgenomen. Puur alleen de wetenschap 
dat Remi me wakker maakt als ik een nachtmerrie heb, zorgt ervoor dat ik ze niet meer krijg. Nu helpt Remi me vooral 
met de rust die hij naast me uitstraalt. Zijn aanwezigheid houdt me kalm. Remi komt altijd bij me in de buurt liggen als 
hij merkt dat ik nerveus word. Als ik onbewust ga zitten krabben, tikt hij me bijvoorbeeld aan. En dan ga ik hem aaien 
in plaats van mezelf openkrabben. Remi zorgt altijd voor fysiek contact. Dan ligt hij lekker bij me met zijn kop op mijn 
voet of hij zorgt ervoor dat er een poot tegen mijn been aan ligt.’

Je hebt buddyhond Remi inmiddels twee jaar, hoe gaat het nu met je?
‘PTSS is bij mij pas in een laat stadium vastgesteld, daardoor zal ik altijd restklachten houden. Ik krijg vooral last op 
plekken waar veel mensen zijn en waar onverwachte dingen kunnen gebeuren. Ik zal nooit meer de drukte opzoeken of 

de binnenstad van Den Haag ingaan, maar verder gaat 
het redelijk met mij. Zo goed dat ik van het voorjaar 
besloot om op vakantie te gaan naar Maleisië. Mijn 
buddyhond Remi ging niet mee. Binnen een week 
had ik mijn nachtmerries terug. Ook kreeg ik een 
paniekaanval in het openbaar vervoer. Toen werd voor 
mij eens te meer duidelijk waar ik mijn buddyhond 
voor heb. Ik kan een redelijk normaal leven leiden, 
maar alleen mét een buddyhond. Ik ga een spannende 
tijd tegemoet. Mijn werk bij de politie houdt op, mijn 
relatie is stukgelopen vanwege mijn PTSS en ik ben net 
verhuisd naar een eigen appartement. Eerst ga ik daar 
allemaal aan wennen en dan ga ik kijken wat ik kan 
gaan doen. 

‘één ding is zeker: wat het ook is, 
mijn buddyhond Remi moet aan mijn 
zijde blijven. Daar ben ik inmiddels 
wel achter.’

Oktober vorig jaar vertelde ik aan Mirjam Croes, een collega wijkagente/vriendin dat ik heel graag de 4-daagse van 
Nijmegen wilde lopen voor mijn vader, maar al een aantal keer was uitgeloot. Mirjam stelde vervolgens voor om samen 
te gaan lopen met het korps? Dat is misschien wel een optie. Mirjam had ook een doel, ze wilde hem lopen voor haar 
moeder. Hierop zijn wij naar de voorlichting gegaan en dat beviel ons wel. We besloten met Regio Rotterdam mee te 
lopen. Waarbij ik wel even dacht: “oeps dan moet ik wel in uniform”. Om ons heen verklaarde men ons voor gek. Zijn 
wij ook wel een beetje, maar we houden wel van uitdagingen. Ik besloot in het begin het wandelen en badmintonnen 
te combineren maar dat bleek echter niet zo makkelijk te zijn. Spieren, met name hamstrings, waren een probleem. 
Dus rekken en strekken waar ik kon. Na drie weken ging het lopen soepeler. Echter lopen kost veel tijd. In mijn gezin, 
mijn werk en mijn sociale leven wilde ik niets en niemand te kort doen. Dus besloot ik in maart met pijn in mijn hart 
voor het badminton een pauze in te lassen tot augustus en dan de trainingen voor de WPFG 2019 (China) weer op te 
pakken. Loop schema’s werden gemaakt, schoenen moesten ingelopen worden en wennen aan het dragen van een 
uniform. Dit alles ging niet van een leien dakje. Mirjam had in het begin stevige blaren, maar als een echte bikkel heeft 
ze gewoon door gelopen. We kregen tips, zoals: het verharden van de voeten met kamferspiritus en niet het fijnste elke 
avond in ijskoud water met ijsklontjes. Je tenen gingen er van krullen. Dit alles voor de voetjes. 

Ik vond het nodig om mijn kast op te ruimen en moest daarvoor op mijn knieën zitten en ja hoor verrekte mijn 
kniebandje. Balen dacht ik, heb ik die 300 km nu echt voor niets gelopen? Na fysio en revalideren ging dit gelukkig al 
snel weer goed. Mocht niet lopen alleen onbelast fietsen. Oké dat was ook weer overwonnen. Daarna dachten we, kom 
we gaan weer lopen. Maar toen kreeg Mirjam een trap van een arrestant, pees dik en veel pijn. Na wat ongemakken de 
verplichte twee daagse gelopen en deze kwamen we op wat blaren na goed door. Er was ons geadviseerd geen lange 
tochten meer te lopen. Tot 20 km max. Wij, eigenwijs als we zijn, dachten 4 juni lopen we nog een tochtje van 10/15 
km in het Kralingse bos. Tot 6,5 km ging dit goed. We nemen altijd wat lekkers mee en nu hadden we gemengde noten 
bij ons. Ik moest in no time hoesten en proesten. Mirjam had door dat er iets niet goed was en stelde voor weer in de 
bewoonde wereld te gaan lopen. Binnen vijf minuten had ik geen adem meer, had ik zweet kringen onder mijn ogen en 
opgezette klieren. Er was mij geleerd dat ik groot moest ademen dus dat deed ik. Mijn geluk was, dat we vlakbij mijn 
huisarts waren. Hij zette gelijk een spuit in mijn been waarna het gelukkig snel beter ging met ademen. Na een test 
bleek de hazelnoot de boosdoener te zijn. Acute allergie. Flink uitrusten was het advies. Moeilijk voor een iemand die 
veel energie heeft. Maar ook discipline hoort erbij. 

MISSIE EN BUCKETLIST SABRINA EN MIRJAM: 
DE NIJMEEGSE 4-DAAGSE
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Op 19 juli gingen we met de Rotterdamse ploeg richting Beers, 
daar was onze slaaplocatie. Aan alles was gedacht, goede 
verzorging, gezellige mensen die ons het ontbijt en avondeten 
verzorgden, niets was hen te veel. Bij aankomst snel een kamer 
uitgezocht. Nummer acht en al snel was het kamer acht ploeg 
acht een hechte groep. Na een heerlijke lunch gingen we alvast 
sfeer proeven in Nijmegen. Dat was al een gezellige boel, met 
veel live muziek en leuke terrasjes. De organisatie had alles tot 
in de puntjes geregeld, de lopers moeten alleen lopen. Heel erg 
relaxed. Na het avondeten nog even snel wat drinken en dan 
snel naar bed, de wekker stond tenslotte om 03:00 uur. Moest 
ook wel want onze starttijd was om 04:30 uur! Eerste nacht 
sliepen we niet door de extreme warmte dus het was al snel 
03:00 uur. Even snel wassen. Niet douchen, want dat is niet 
verstandig. Je voeten worden dan week en de kans op blaren is 
dan veel groter. Goed ontbijten en op weg met drie ME bussen 
richting Nijmegen. De groep bestond uit 30 man voor de vierde 
keer 40 km en twee personen liepen met een ander korps mee 
de vierde keer 50 km. 

Mirjam en ik keken elkaar aan, scanden onze bandjes en daar 
gingen we dan, op naar de eerste stop op twaalf km. We keken 
onze ogen uit, de studenten stonden al massaal langs de route. 
Burgers zaten lang de weg om ons aan te moedigen en wensten 
ons succes. Er zijn wat high fives gegeven. Echt top. Dit alles 
maakt het lopen echt makkelijker. De verzorging was top. We 
werden na elke stop maximaal van eten en drinken voorzien. 
Moet ook wel want het koste rete veel energie dus voldoende 
eten en drinken is belangrijk. Onderweg werd er gezongen, de 
sfeer zat er goed in. Sommige konden het tempo niet altijd volgen, 
maar met de liedjes ging dat wat makkelijker. Het is echt een top 
evenement in Nijmegen. Dorpen zijn versierd en overal muziek. 
Ook kom je onderweg niets te kort. Van koeken, snoepjes, petjes 
, brillen, ijsjes en vooral het water voor je handdoekje en pet was 
zeer welkom. Veelal werden we met waterpistolen beschoten. 
De warmte was onze grootste tegenstander. Onderweg kregen 
we natuurlijk ook controles dan werden we geteld. Deze moet 
je niet missen anders krijg je geen kruisje aan het eind van de 
vierdaagse. Na de tweede stop weer gedronken en gegeten te 
hebben zongen we altijd “verzorging bedankt”. De ploeg weer 
op naar de volgende kilometers. Onderweg keek je je ogen uit, 
sommige lopen in en thema bv batmanpak of in een struisvogel 
pak. Heel bijzonder. De plaspauzes waren soms niet aangenaam. 
De “dixie parken” waren niet altijd even fris. Voor de dames 
was er een toiletje in de bus. Soms ook maar in de vrije natuur. 
Na de derde stop, dachten we, zo we hebben de eerste dag er 
bijna erop zitten. Ging allemaal goed. We waren blij en wat een 
indrukken onderweg. Met de bus terug naar Beers om daar 
lekker te douchen en wat te drinken. Opgeven voor verzorging, eten en daarna heerlijk relaxen. We lagen vroeg op bed. 
Er was binnen de groep een geweldige sfeer. Er werd veel gelachen. Dag twee was ook weer een feest, roze woensdag, 
wij droegen een roze keykoard van “Roze in blauw” om ook die kant van de politie te promoten en sommige ook nog 
een roze zonnebril. Onderweg was het weer fantastisch. 

Saamhorigheid in de groep was super, als iemand het moeilijk had dan deden gewoon weer een liedje. Echt geweldig. 
De militairen en de andere lopers vonden dat geweldig. Waren bijna jaloers.  Wat een beleving, heerlijk gewoon. Onder 
elke tunnel zongen we “You never walk alone” waarbij ik tranen in mijn ogen kreeg. Mirjam wist wat er speelde en 
kneep even in mijn hand. Daar zijn maatjes voor. Iedereen zong mee, burgers zag je vol schieten en begonnen spontaan 
mee te zingen. Zo’n mooi gezicht, hiervoor hebben we menig compliment gekregen.

Dag drie was op papier de zwaarste: de zeven  heuvels. Maar dat bleek door de samenhorigheid van de groep en 
omstanders makkelijker te gaan als gedacht. We zongen ons berg opwaarts met Push, Push; Push a little harder en bier, 
bier ijs koud bier. We kregen veel compliment van mensen die zeiden dat het hun ook geholpen had om de heuvels 
makkelijker te bewandelen. Na een rustpunt werd ook even met burgers en militairen de polonaise gedaan. Wat een 
feest. Na aankomt van dag drie zag je blijdschap in de groep, want als je dag drie door bent gekomen dan loop je dag 
vier ook wel zeiden de ervaren lopers. En die waren er zeker. Zo waren er mensen die voor de 7e, 10e en 20e meeliepen. 
Er was zelfs iemand die hem voor de 40e keer liep. Heel bijzonder. Na aankomst in Beers weer douchen en verzorgen. 
Daarna kregen we weer een heerlijke maaltijd. We dronken nog wat en pakten weer onze rust. In kamer acht werd nog 
wel even nagepraat over de afgelopen dag. Sommige hadden blaren en stijve spieren, maar vooral allemaal pijn in ons 
buik van het lachen. Al snel oogjes dicht en snaveltjes toe.

De laatste dag, best spannend want dan was onze missie geslaagd. Deze dag ook weer geweldig publiek en heerlijk 
sfeer onderweg. Een heel lang saai stuk, dus de stembanden weer gesmeerd en er werd weer gezongen. Na ons 
optreden werd er standaard even de bidons getrokken om zo ook weer vocht tot je te nemen. Leuk gezicht was als wij 
dat deden, dronken de andere wandelaars dat ook. We werden onderweg met applaus ingehaald net als alle andere 
dagen. Wat een heerlijk gevoel, we keken elkaar aan en dachten we hebben het maar mooi geflikt. Doordat we met 
het korps liepen, loop je ook mee in het defilé. Erg bijzonder om dit mee te maken. De bereden politie voorop, dan alle 
eenheden en de politie kapel er achter. Dan volgen alle militairen. Echt waanzinnig. We zouden nog een groet geven 
aan een aantal terminale patiënten in bed langs de route. Sommige met een bordje “Ben trots op je”. Dit werd veel 
mensen effe te veel een erg emotioneel moment. Ook toen weer een knijpmomentje, er zijn voor elkaar. Het waren 
zware kilometers in de stoet. Was heel erg warm en het ging voetje voor voetje. Onze collega Marcella kwam ondanks 
dat wij niet uit de rij mochten ons de gladiolen geven. Super. Een emotioneel momentje. Publiek, familie, vrienden, 
collega’s stonden ons toe te juichen. Duimen omhoog, spandoeken borden met allerlei teksten. Zo mooi allemaal. 
Je voelde je voeten en benen niet. Je werd over de finish gedragen. We hadden het gehaald en het bijbehorende 
kruisje verdiend. Een ervaring om nooit te vergeten! Nu rusten en herstellen, dan weer trainen voor de WPFG 2019 in 
Chengdu (China).

“Als je iets doet, doe je het goed”
Sabrina Buitendijk-den Haan en Mirjam Croese
Basisteam Delfshaven
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Ik loop over de trap in het hoofdbureau van politie in Amsterdam. Dit gebouw is in de oorlog opgeleverd. Het is een 
typisch gebouw met drie vleugels met vier etages. Het binnenterrein waar vroeger de voertuigen stonden heeft nu 
een tuin met een vijver. De oude manege met stallen heeft moeten wijken voor nieuwbouw. Ook de motorpolitie 
en de oude schietbanen zijn al lang weg. Karakteristiek voor dit gebouw zijn de trappen en het mozaïek op de eerste 
etage. Op een foto uit de jaren 60 is te zien dat het trappenhuis nog steeds onveranderd is. Alleen zijn de treden 
meer uitgesleten. 

Ik loop iedere dag omhoog naar de vierde etage en na de dienst weer terug. In het trappenhuis hangt een glazen 
monument in diensttijd omgekomen collega’s. Vaak loop ik gehaast met mappen onder mijn arm naar de volgende 
vergadering of naar mijn werkplek, vandaag niet. Ik besluit stil te staan en ik kijk naar het enorme gevaarte van gebroken 
glas. Het hangt aan het plafond met een enorme haak. Ik lees de namen op het bordje. Niet veel namen. Iedere naam 
op het bord is er wat mij betreft één teveel. Deze naam herken ik meteen, Gabriëlle Cevat. In 2008 zinloos en roekeloos 
doodgeschoten. Dit staat in mijn geheugen. Ik hoorde het destijds op de camping in Frankrijk. Dit is zo een moment 
dat je jaren later nog weet waar je was, wat je deed en wat je voelde. Ik lees de namen aandachtig maar er ik ken 
verder niemand. Goed dat dit monument er hangt denk ik nog. Ik maak een foto in mijn geheugen en loop verder. Ik 
lees ook de naam Jaap Honingh. Maanden later ruimt een tante haar zolder op. Een oude vergeelde Elsevier met de 
datum 21 augustus 1982 doemt op uit een versleten bananendoos. Op de voorzijde zie ik een politieagent met een 
bebloed overhemd. Een rauwe foto. Ik herken de agent meteen: ”Dat is Henk Griffioen roep ik luid! Toen ik net begon 
bij de politie was hij Inspecteur bij mijn bureau!“ Meteen ga ik lezen in het blad. Het is het verhaal van Allan Reeve 
die agent Jaap Honingh doodschoot na een winkeldiefstal. Henk Griffioen werd geraakt in zijn hals en overleefde dit 
schietincident. Dit wist ik niet! Ik koester altijd nog goede herinneringen aan de tijd op de Raampoort. Henk was daar 
vaak wachtcommandant en menig asbak is daar het raam uitgevlogen. Over 100 jaar is dit de plek in Amsterdam waar 
de meeste asbakken gevonden worden. Als er gerookt werd bij de plot gooide Henk meestal de asbak uit het raam. Zo 
de gracht in met de woorden: “Stop toch eens met roken gek.” Nu wordt er weinig geschreven over dienstongevallen, 
ongelukken, dodelijke ongelukken of agenten die in diensttijd overlijden. Ik wil eigenlijk een stuk schrijven maar weet 
niet hoe. Totdat Henk Griffioen belt voor een zaak waar ik zelf bij was. Eigenlijk zou ik alle onschuldig vermoorde 
mensen in mijn carrière een gezicht willen geven maar dat kan niet. Ten eerste is het niet gezond en ten tweede kan 
het niet vanwege je beroepsgeheim en als derde zou het voor nabestaanden wellicht niet fijn zijn. Toch wil ik op de ene 
of andere manier over het incident met Jaap Honingh schrijven. 

HENK GRIFFIOEN: 
“IN DE JAREN 80”

Henk moet inhoudelijk dingen weten in de laatste zaak waar 
ik bij was als OVDP.  Nadat ik alle info verteld heb vraag ik 
voorzichtig of ik over Henk en Jaap mag schrijven. Henk gaat 
akkoord en een paar weken later schuif ik aan ergens in een 
bureau in midden Nederland. Tegenover mij zit Henk, 64 
jaar oud en diep blauwe ogen die als een echte rechercheur 
dwars door je heen kijken. Henk heeft iets krullend haar. Een 
eendaagse stoppelbaard (waarvan de baas zou zeggen, ga je 
eens scheren) en een enorm ontwapende glimlach. Ik krijg eerst 
een foto te zien van Henk op een enorme Harley. Gemaakt in 
Amerika tijdens een tour. Henk: “Vroeger verzamelde ik strips. 
De stripboeken stonden te vergelen op zolder. Op een dag heb 
ik alles verkocht en een jongensdroom ervoor teruggekocht, 
een Harley. Dat is mijn passie. Maar daar kom je niet voor 
Tulp!“ Meteen een serieuze blik. “6 Augustus 1982, 08:00 
uur in de ochtend. Vroeger zat ik met 24 man op een groep. 
Die groep was hecht. Je had vroeger op de Warmoesstraat 
overlap diensten. Dat was de 08:00 -16:00 uur. Ik zat op de 
vijfde dienstgroep. Samen met Jaap Honingh. Jaap was een 
rustige jongen. Hij ging vaak gekleed in een tuinbroek. Die had 
je vroeger nog. Ik weet nog dat het stralend zomerweer was. 
Er was in die tijd altijd rivaliteit onder dienstgroepen. Je vond 
de motordienst eikels en dienstgroep twee was bijvoorbeeld 
saai. Ik zeg maar wat. 

Bij voetballen tegen de motordienst was het devies, we 
moeten winnen van die gasten. Je stond voor elkaar en 
er werd hard gewerkt. Dat van die motordienst was een 
grapje. Amsterdam liep met materiaal voorop want ik had 
net mijn oude FN omgeruild voor een Walther P5 en voor 
die tijd reden wij in een voor die tijd luxe Golf 1 met een 
spreeksleutel zo groot als een broodrooster. De goedkope 
stof van je onhandige uniformbroek schuurde en alles was 
nog analoog met grote antennes. Het Amsterdamse publiek 
luisterde nog mee op de scanner. Bij aanvang dienst was het 
altijd een strijd wie de autosleutel het eerste pakte. Die dag 
won Jaap want hij had eerder zijn koffie op. Na de koffie ging 
ik “mopperend” op de bijrijdersstoel zitten met de grap, ik 
kan toch niet rijden vandaag want ik heb last van mijn rug, 
maar de volgende keer rijd ik gozer. Ik weet alleen nog dat 
Hans van Veen de wachtcommandant was die dag. Het was 
sowieso een rare tijd want een week ervoor was een collega 
neergeschoten op de wallen. De eerste melding was een 
geluidsoverlast waar eigenlijk niets te doen was. Jaap reed via 
het Frederik Hendrikplantsoen. Wij reden eigenlijk richting de 
Willemsstraat. Over de mobilofoon kwam een melding dat er 
zojuist een winkeldiefstal was geweest van een fles drank op 
de Lijnbaansgracht. Wij waren om de hoek dus wij meldden 
ons meteen aan. Hiervoor zat je bij de politie. Boeven pakken. 
Via de Willemsstraat en de Willemsbrug reden we via de 
Willemsstraat naar de Brouwersgracht. Dat was denk ik 400 
meter. Ik zag iemand lopen met een jas over zijn arm. Dat was 
te ver weg. Dit was later de schutter. 
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Op de hoek van de Brouwersgracht zag ik een kerel staan in een portiek die meteen op onze auto schoot. Beng… 
Beng…. Beng… Die man stond ons gewoon op te wachten en schoot gericht op de voorruit van de auto. De eerste keer 
op Jaap en de tweede keer mijn kant van de autoruit. Hoe ik het gedaan heb maar ik heb mij uit de rijdende auto laten 
vallen. De VW Golf kwam vrijwel meteen tot stilstand en ik dook naar de voorband. Het was net wild west. We schoten 
over en weer op elkaar. De onderlinge afstand was echt kort. Opeens voelde ik een dreun in mijn nek. De klap was zo 
hard dat mijn wapen uit mijn hand viel. Ik keek meteen de auto in en zag mijn maatje hangend over het stuur met een 
schot in zijn hoofd. Omdat ik meteen al hevig bloedde zal de schutter gedacht hebben dat het afgelopen was voor ons 
(aanname). Jaap heeft geen schijn van kans gehad. De schutter rende weg. Het enige wat ik op dat moment dacht was, 
kut dat is Jaap en ik nu ga ik ook kapot. Ik kan mijzelf niets verwijten. Ik besefte wel meteen dat Jaap dood was en dat zal 
ik nooit vergeten. We zijn gewoon opgewacht en die vent stond klaar om ons te liquideren. De 9 mm volmantel is later 
uit mijn rug gehaald. Ik lag in het oudste ziekenhuis van Amsterdam op de Overtoom en dat viel zowat uit elkaar van 
ouderdom. Het bed waarin ik lag vertoonde zelfs roest. Wat ik al eerder vertelde. Het waren andere tijden. Ik praat er 
niet vaak over maar zo vlak voor mijn pensioen wil ik het wel kwijt. Ook toen liep iedereen op de plaats delict. Ik weet 
nog goed dat de kijkers nog net niet naast mij stonden. Dat is dus van alle tijden alleen had je vroeger geen mobiele 
telefoon. Er was in die tijd weinig tot geen opvang. Je werd opgevangen door je groep. Er wordt wel eens geklaagd over 
alle filmpjes op internet maar je maatje op een foto in de Revu zien liggen in de pit-auto of jezelf in een ongemakkelijke 
positie in de krant is ook niet tof. Ik weet nog heel goed dat ik per se naar de begrafenis van Jaap wilde. Ik wilde hem 
de laatste eer bewijzen. Ik moest erheen. Hoe ik het gedaan heb weet ik niet meer maar ik was er. Jaap zit voor altijd 
in mijn hart. Drie weken later was ik weer aan het werk. De Golf een kreeg een nieuwe voorruit en deed na één 
maand gewoon weer dienst. Ik denk dat dit nu iets anders zou gaan. Dat Jaap doodgeschoten is was volledig zinloos. 
Net zoals Peter Lughten en later helaas Gabriëlle Cevat. Ik vind het goed dat er tegenwoordig een tuin van bezinning 
is en dat onze eenheid de overleden collega’s herdenkt. Nederland zou Nederland niet zijn als de dader Alan Reeve 
vervroegd vrij kwam en een podium kreeg om het hele verhaal in geuren en kleuren in de krant en de bladen te zetten. 
De Revu heeft er nog een hele serie van gemaakt (goed voor de verkoop zal ik dan maar zeggen). Alan Reeve was een 
voortvluchtige moordenaar uit Engeland die gevlucht was naar de Staatsliedenbuurt in Amsterdam en ondergedoken 
zat in een kraakpand. Hij heeft er nog een mooi verhaal van gemaakt maar Allan Reeve wilde in vrijheid blijven leven en 
koos bewust om gericht en nauwkeurig op de hoofden van ons te mikken. Later verklaarde hij dat hij op onze schouders 
had gericht. Tuurlijk. Ik wil deze moordenaar verder geen podium geven. Ik wil meegeven dat je moet genieten van 
iedere dag die je hebt. Ik heb mijn leven er niet door laten overschaduwen. Gevoel neem je met je mee maar laat je 
leven er niet door verzieken. Dat is mijn levensles, ‘Geniet’! Vandaar de motor. Tuurlijk denk ik nog aan Jaap. Hij heeft 
het niet verdiend maar ik kan het niet veranderen of terugdraaien. Je gaat dood omdat een ander daar over beslist en 
dat is wrang. Ik ben Henk Griffioen dankbaar dat hij dit verhaal met ons wilde delen.
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We schrijven in mijn fantasierijke droom het jaar 2050. Mensen worden steeds ouder en de leeftijd van 175 jaar is 
voor iedereen binnen bereik als een laatste zekerheid. De menselijke gezondheid en de kwaliteit van leven is een 
High Tech gegeven. Liefde, geluk, maatschappelijke saamhorigheid behoren tot een ver en romantisch verleden. 
Werken en privé zijn een symbiose aangegaan van de uitkomsten van computer bits, bites en nerds. 

Oorlogen tussen landen worden niet meer gevoerd. Alleen datgene dat de persoonlijke cirkel van invloed raakt 
wordt nauwgezet bekeken, verdedigd en disposed. Werkloosheid bestaat niet meer. De ordeloosheid is gestegen 
tot onmetelijke hoogten. Regeringen gaan steeds sneller over de kop met hun wiiteboordensmoesjes en small talk. 
Misdaadcijfers reizen de pan uit. Elke woning heeft een hekwerk met stroom. Onverlaten en criminelen worden 
geëlektrocuteerd bij het passeren van deze beveiligde private area’s, opgeruimd staat netjes! Mensen zijn bang en 
verschansen zich in hun koninkrijkjes. Zij kunnen zich bijkans niet meer buiten vertonen en/of verdedigen tegen de 
hedendaagse fucking violence. Bendes organiseren zich steeds beter en grijpen de misdadige macht in plaats van de 
laffe regeringen onder de duim van multinationals. Landen zoals wij deze anno 2015 kenden zijn passé. Regeringen 
behelzen te grote oncontroleerbare continenten. Europa is een complete chaos, eender als de rest van de wereld. 

Net als in The good old days is er een vorm van handhaving nodig. Echter niemand wil meer opstaan uit de overblijfselen 
van de bres van geweld van een neergemaaide muur. De wet is een lachertje geworden. De uitvoering van de wet 
zoals men die in 2015 gewend is in de terminologieën van de trias politica zijn vergaan tot microscopische universele 
weggewaaide stofdeeltjes. The time of the good old cops die je ongekunsteld kunt aansturen op alles wat kennelijk 
nodig is in de maatschappij is een vér gepasseerd station. Het recht van de sterkste is een onterechte waarheid onder 
het juk van giga bendes die de continenten hun wil opleggen en naar hun hand zetten. Daar ontkomt zogezegd niets en 
niemand meer aan. In oude en vergane tijden zijn mensen bezig geweest met regeren en hebben zij in hun legitimatie 
de ordehandhaving van en door de politie in hun portefeuille gehad. Alleen de regeringen hebben de menselijke maat 
en beloning niet gegund aan de jongens en meisjes van Hermandad. Uitgeperst als op een oude gammele olijvenpers 
hebben de politiehandhavers hun liefde voor het vak en betrokkenheid verloren. Niemand is sindsdien meer opgestaan 
om het vak van politie uit te oefenen. Aldus heeft het computertijdperk van de high Tech nerds een kille oplossing 
geboden. 

CYBERCOPS:
kennen geen angst, psychisch leed, stress of conditiegebreken
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Puur en alleen de menselijke onvrede heeft de ordeloosheid 
in de hand gewerkt, waardoor de multinationals en 
machthebbers zich gedwongen hebben gevoeld tot 
machtshandhaving door een nieuw soort politie, de ACC 
Automatic Cybercops. Voordelen ACCérs. Cybercops zijn 
geïmplementeerd met al het nodige feitenmateriaal. Zij zijn 
onverwoestbaar. Zij zeuren niet. De arbeidstijdenwet is op 
hen niet van toepassing. Salaris betaling en loonsverhogingen 
voor hen is niet nodig. De Cybercops hebben geen politie 
vakbonden meer nodig. Ook interessant te benoemen is het 
feit dat zij geen rust nodig hebben. 24/24 7/7 zijn zij in de 
weer voor alle problemen die bestreden dienen te worden. Zij 
zijn correct en meedogenloos hard in hun optreden. Blessures 
kennen zij niet. Lichaamsonderdelen worden snel vervangen 
bij defecten. De Cyber Cops kennen geen angst, psychisch leed, 
stress of conditiegebreken.  Zij zijn altijd in topvorm, exact 
en accuraat in optreden. Zij registreren alles wat op hun pad 
komt. Zij komen met de oplossing, goedschiks of kwaadschiks. 
In hun kielzog rijden ontelbare ambulances en auto’s van 
begrafenisondernemers mee om eventuele opponenten van 
het rechtssysteem op te vangen, te consulteren of naar hun 
laatste rustplaats (R.I.P) te begeleiden. De bureaucratie is uit 
den boze, totally erased. Slechts één YouTube achtig filmpje als 
getuige van hun acties. Voldoende bewijs voor judge en jury. De 
toekomst is ongewis. We worden veel te oud, te ongedurig en 
vooral ongelukkig. In 2015 had er een rem op gezet dienen te 
worden. Goedbetaalde politiemensen voor een goedbetaalde 
job met humane schriftelijke verantwoording naar justitie 
onder controle van het rechtssysteem van Napoleon, de Code 
Pénal. Nu is het bijna te laat. 

Het is vijf voor twaalf. De mensheid vlucht weg van 
moeder aarde door overbevolking, angst en de 
puinhopen van regeringen en zo. De aarde staat op 
springen en dreigt uit haar enge voegen te barsten. 
Nieuwe leefruimtes worden geïnspecteerd 
(enterprises) op perspectieven voor menselijke 
repatriëring. Mars is een planeet bij uitstek met de 
meeste overlevingskansen voor aardse humanity, 
vooralsnog. Het licht op aarde zal uitgaan op een wijze 
zoals de Maya’s al eeuwen profeteren, namelijk met 
een grote boem, over en uit met een oorverdovend 
en oogverblindend supernova dat miljarden jaren 
later nog kan worden gespot in de Andromeda 
nevel sterrenplaag. De rem op wantoestanden kan 
nog steeds aangetrokken worden. Aan waardering 
voor politie zit een reëel prijskaartje opgeplakt maar 
vooral goede pensioenvoorwaarden voor zware 
beroepen. CAO Politie 2018, het tij kan nog steeds 
gekeerd worden...
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Vanuit het Politie Veteranen Platform was ik uitgenodigd om 
dit jaar naar de Veteranendag 2018 in Den Haag te komen. Op 
het moment dat de uitnodiging op de mat viel ben ik mij gaan 
verdiepen in deze materie. Wat is een Veteraan en waarom is 
erkenning voor Veteranen vanuit de overheid en de burger 
maatschappij nodig? 

Vanuit de Veteranennota is op 19 juni 2014 door de Tweede kamer 
het Veteranenbesluit genomen. De rechtspositie van veteranen is 
nu wettelijk geregeld. Deze wet regelt de bijzondere zorgplicht van 
de Nederlandse overheid voor haar veteranen. En daar gaat nu net 
om. De huidige actief dienende militairen die op uitzending zijn 
geweest krijgen de veteranenstatus ook waardoor automatisch 
het recht op (na)zorg, erkenning en “waardering” ontstaat vanuit 
de overheid. Er is nu één Veteranenloket en bij klachten kan men 
beroep doen op de Nationale Ombudsman. Dit geldt dus ook 
voor veteranen met PTSS. De zorg is hierdoor op papier beter 
gewaarborgd. Waar zit nu het verschil? Het Politie Veteranen 
Platform is voor alle in actieve dienst zijnde politieambtenaren 
die de status van Veteraan hebben én de politieambtenaren die 
op een politiemissie uitgezonden zijn geweest. De Veteranenwet 
geeft alleen erkenning aan Militairen. Alleen politie agenten die 
veteraan zijn volgens de Veteranenwet mogen meelopen in het 
defilé op Veteranendag. Dat steekt velen die bij de politie werken. 
Vanuit deze politieagenten is nu een roep om ook erkenning te 
krijgen voor de huidige politiemissies die ook vaak onder zeer 
moeilijke en gevaarlijke omstandigheden worden uitgevoerd. Vele 
honderden agenten zijn al uitgezonden om actief deel te nemen 
aan (vredes) missies. Deze stonden vaak in het teken van vrede en 
wederopbouw in conflictgebieden. 

VETERANENDAG 2018
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De politieorganisatie heeft een schat aan kennis voor verbinding 
leggen en om spanningen tussen groepen te managen. Dat is heel 
iets anders dan oorlog voeren. Denk aan missies in Servië, Georgië, 
Kosovo, Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Soedan, Libië, Mali, Oost-
Oekraïne en Somalië en de huidige politiemissies in Afghanistan. De 
huidige politiemissie op Sint Maarten is een humanitaire politiemissie. 
Dit is dus niet een missie onder de vlag van de EU of Verenigde Naties. 
Het is dus heel belangrijk voor jouw rechtpositie onder welke vlag je 
uitzending plaatsvindt. Je bent zo goed als je laatste optreden dus loop je 
(geestelijke) averij op in de vorm van een verwonding is je rechtspositie 
belangrijk. De Nederlandse politie missies zijn gebaseerd op artikel 
90 van de grondwet. Hierbij is vaak de Europese Unie of de Verenigde 
Naties de initiatiefnemer. De doelstelling van politiemissies is anders 
dan militaire missies. De politie wordt niet uitgezonden om te vechten 
maar om trainingen en advies te geven. Vanuit het adagium waakzaam 
en dienstbaar worden de grondbeginselen van mensenrechten en 
fundamentele politiebeginselen weer op te bouwen uitgedragen. 
Omdat deze missies vaak uitgevoerd worden in (ex)conflictgebieden 
zijn er bijna altijd militairen in deze gebieden aanwezig. Er is wezenlijk 
verschil in opdracht en werkzaamheden maar het wordt uitgevoerd in 
hetzelfde gevaarlijke gebied. Een raket of bermbom ziet het verschil 
niet. Tuurlijk worden politiemissie-gangers bij thuiskomst opgevangen 
en gescreend maar het gaat om de erkenning als Veteraan. Hiervoor 
is een wetswijziging nodig. Er zit dus een leemte in de Veteranenwet. 
Vanuit de politiek is er steeds meer aandacht voor militairen en 
politieagenten en men komt zachtjesaan tot de conclusie dat deze twee 
groepen te weinig erkenning hebben gehad de laatste jaren. Zo pikte ik 
een bijzonder wetsvoorstel op van de partij 50 plus van Henk Krol.
 
MOTIE VAN HET LID KROL 
Voorgesteld 4 juli 2018 
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een 
medaille voor bijzondere moed zoals we die kennen bij de Koninklijke 
Marechaussee en de krijgsmacht, bij de nationale politie ontbreekt; 
overwegende dat expliciete erkenning en waardering uiting geeft aan 
de dankbaarheid en het respect van de samenleving voor getoonde 
bijzondere inzet; overwegende dat expliciete erkenning en waardering 
tevens bijdraagt aan de bevordering van de beroepstrots; verzoekt de 
regering, een medaille in te voeren bij de nationale politie voor daden 
van bijzondere moed, zelfopoffering en toewijding en/of zeer bijzondere 
dienstverlening, en gaat over tot de orde van de dag. 

“Hier gaat het dus om. Het gaat militairen en politieagenten niet om 
geld maar om waardering en erkenning voor het werk onder vaak 

moeilijke omstandigheden.” 

Z.M. Koning Willem-Alexander opende de Nationale Veteranendag in het bijzijn van minister Bijleveld en premier 
Rutte. Dit alles gebeurde in een feestelijk versierde ridderzaal. Gelukkig is de laatste jaren het klimaat ten aanzien 
van veteranen, met name; de rol van militairen en politieagenten ten gunste gekeerd. Steeds meer mensen krijgen 
waardeing voor het werk wat zij doen. Ook worden, soms tientallen jaren later, zaken uitgesproken die veel eerder 
erkenning nodig hadden. Dit jaar werd er extra aandacht besteed aan de moeilijke positie van de KNIL-Veteranen. Er 
werden symbolisch hiervoor medailles uitgereikt aan KNIL-veteranen. Z.M. Koning Willem-Alexander en Inspecteur-
Generaal der Krijgsmacht Van Griensven reikten 60 medailles uit. Het uitreiken van een medaille onderstreept de 
erkenning voor de bijdrage die mensen voor het brengen van vrijheid en veiligheid hebben gegeven. 

Ik spreek Mitchel Baloe. Hij zegt: “Ik heb als militair gewerkt in Cyprus en in Bosnië. Als je meer dan 90 dagen als militair 
in een gebied hebt gewerkt waar oorlog is of net een ramp zich heeft voltrokken heb je recht op erkenning. In Nederland 
is de bejegening voor veteranen heel anders dan in bijvoorbeeld Engeland of Amerika. Ik ben net voor vier maanden 
op humanitaire missie als politie agent op Sint Maarten geweest. Voor je gevoel hetzelfde maar je taken zijn anders. 
Dus de erkenning ook. Ik ga voor het helpen van mensen. Daar maak ik het verschil.” Dat het zijn van veteraan ook 
herinnert aan oude wonden komt rauw naar voren als ik spreek met Tom Roelofs, veteraan uit Srebrenica. Tom spreekt 
over de inzet in voormalig Joegoslavië in de functie van militair. Als het gesprek hierover gaat wordt het stil. “Wat daar 
gebeurd is weet iedereen. Ik heb daar middenin gezeten. Daar laat ik het bij. Ik kan zeggen dat onmacht om iets voor 
anderen te kunnen doen in een oorlogsgebied heel heftig is. Dat doet iets met je wat je nooit vergeet. Als je als militair 
of politieagent opereert in oorlogsgebied ben je wat mij betreft veteraan. Politiemissies zijn vaak in ex-conflictgebieden. 
Dan is er op papier al vrede. Maar neem Afghanistan als voorbeeld. Dan ben je wat mij betreft als politiemens veteraan.” 
Tom doet veel voor veteranen met PTSS. Hij geeft aan dat erkenning onontbeerlijk is voor verwerking. 

Vanaf het Malieveld trok een strak georganiseerde stoet van 4000 veteranen langs de Lange Voorhout richting het 
podium langs het Binnenhof. Deze 4000 veteranen waren verzameld op het Malieveld met hun familie, kennissen, 
vrienden en oud strijdmakkers. Ik denk dat hier wel 10.000 mensen stonden. Het Malieveld is onder constructie en dat 
maakte dat we met zijn allen in een zandbak stonden. 
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Het was heel erg warm en droog weer. Toen daar een briesje doorheen kwam stond er een ware zandstorm op het 
Malieveld. Dit gaf een apart gevoel. Wat mij opviel was de gezelligheid, kameraadschap en trotse gezichten. Het leek 
op een super receptie. Er werden veel handen geschud en talloze groepsfoto’s gemaakt. Ik vind zelf vaak het optuigen 
en poetsen van paarden tijdens dit soort evenementen het meest bijzonder. De zorg voor dier en materiaal vallen mij 
meteen op. Tel daarbij de voorliefde op voor uniformen en mijn dag is helemaal goed. 

Langs de route stonden naar schatting 90.000 belangstellenden. Bij de eerste vaandels werden de veteranen onder 
luid applaus binnengehaald. Je ziet dat men hier van geniet. Soms strakke blikken maar vooral trots straalden deze 
mannen en vrouwen uit. Ik had het geluk dat een elite eenheid van het Korps Mariniers vlak voor mij stil moest houden 
omdat het defilé door de medaille uitreiking tot stilstand kwam. “Mannen van staal” kwam in mij op. Een bepaalde 
lichaamsbouw, de blik en uitstraling van deze mannen maakten dit tot een marcherend blok energie. Gaaf om te zien. 
Wat mij opviel is dat ook veel vrouwen veteraan zijn. Er zitten dus best nog wel veel vrouwen bij defensie. Vooral bij de 
KMAR en de Koninklijke Marine viel dit op. Iedere keer leer je wat want tot mijn verbazing hebben wij een Nederlands 
politie orkest en een orkest van Justitie en veiligheid. Bij tweeëndertig graden had ik best medelijden met de grenadiers 
en hun bontmutsen. Ook liepen twee bomverkenners in vol ornaat met scherfwerende kleding mee. Dat die bij deze 
hitte de hele route uitliepen is een sportprestatie op zich. Ik heb Z.M. Koning Willem-Alexander op zeer korte afstand 
mogen zien en hij stond twee uur lang zonder een flesje water of parasol op het bordes van het defilé in de brandende 
zon. Wat mij opviel was de gemeende betrokkenheid. Dit was echt. Dit was niet gespeeld en kwam uit de mens Willem 
Alexander. Bij het vertrek enthousiast zwaaiend naar het publiek. Dat zie je niet veel vorsten doen. Ik denk dat wij 
Nederlanders daar echt mazzel mee hebben. Een zorgzame betrokken koning. Dit raakte mij. 

Z.M. Koning Willem-Alexander droeg tijdens deze 
ceremonie het groot tenue van de Koninklijke 
Marine met als distinctief het wapenbeeld met 
de rijksappel, twee rijks zwaarden en de scepter. 
Hij is de enige in Nederland die bij koninklijk 
besluit 2013 dit koninklijk distinctief mag dragen 
op zijn uniform. Dit is een koninklijk distinctief 
en niet een militair distinctief. Fred Driessen 
die voorzitter is van het Veteranenplatform 
Nederland was aanwezig en ving de 
politieveteranen op voor het defilé met een 
briefing. Hij blijft zich inspannen voor de blauwe 
collega’s. Dus niet alleen collega’s die vanuit een 
defensieverleden veteraan zijn. Fred vertelt dat 
hij al jaren bezig is om ook erkenning te krijgen 
voor de aanwezigheid van politie-missiegangers 
tijdens het defilé. Fred Driessen vertelt: “Politie-
missiegangers maken ook aanslagen mee, zien 
ook de meest verschrikkelijke dingen, krijgen 
ook PTSS en willen net als een ieder gezien 
worden. 

Het politie veteranenplatform heeft een eigen 
stand op het Malieveld. Herkenbaar aan een 
grote PVP vlag. Fred Driessen is één van de 
achttien politie collega’s die in 2016 met 
terugwerkende kracht de VN legpenning met 
draaginsigne kreeg voor de bijdrage aan VN-
missies in Libanon. Deze politiecollega’s die 
in 2016 werden geëerd, dienden allen tussen 
1978 en 1988 als beroeps- of dienstplichtig 
militair tijdens de UNIFIL-operatie in Libanon. 
Dus achtentwintig jaar later erkenning was 
gelukkig alsnog mogelijk. Fred vertelt: “Eens 
komt de erkenning. Kijk naar Unifil.” Je werkt 
vaak zij aan zij met collega’s van de Koninklijke 
marechaussee en je doet hetzelfde werk. 
Politiemedewerkers worden vaak uitgezonden 
voor één jaar en militairen van de KMAR zes 
maanden. Het verschil in uitgangspunten moet 
gerepareerd worden.”
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Op vrijdagmiddag verzamelden we bij het scoutingterrein Naaldenveld in Bentveld. De beheerder ontving ons zeer 
vriendelijk en na inschrijving kregen we een brandblusser en emmer mee voor bij het kampvuur. Veiligheid staat 
voorop. Het terrein waar we verblijven is heuvelachtig. In een dal, met de toepasselijke naam “Berg en Dal” vonden 
we een prachtig plekje voor ons kamp. Vanwege de dreigende regen zetten we in rap tempo de tenten en tarps op. En 
inderdaad, we hielden het niet droog. Maar dat hoort ook bij bushcrafting. Omgaan met de omstandigheden die je in 
de natuur aantreft en er dan toch het beste van maken. Het gaat hier niet om te overleven, maar om het plezier om 
in de natuur te verblijven en het je met beperkte middelen aangenaam te maken. En aangenaam was het zeker, want 
onder een grote tarp, gespannen tussen de bomen zaten we heerlijk droog. Door de regen was het wel iets lastiger 
om het vuur aan te krijgen. Maar vanwege de droogte van afgelopen weken waren de gesprokkelde twijgjes en takken 
van binnen in elk geval goed droog. Het duurde dan ook niet lang voor we gezellig om een knetterend kampvuurtje 
zaten. De tomatensoep was snel opgewarmd en met wat stokbrood en kaasjes erbij hadden we een smakelijk menu. 
Na het eten kregen alle deelnemers een bushcraftmes. En al wordt het mes die avond alleen nog gebruikt om kaas en 
stokbrood te snijden, we voelen ons nu toch al echte bushcrafters.  De volgende morgen gaat al om 06:00 de wekker. 
We gaan namelijk met Micha en Joost een ‘vroege vogels’ wandeling maken. Kijken, maar vooral luisteren wat er nu 
allemaal in het bos te zien en te horen is. We leren van alles over de verschillende vogels en eetbare planten in het 
gebied. 

BUSHCRAFT:
BERG EN DAL Na het ontbijt gaan we aan de slag met het bushcraftmes. We leren verschillende snijtechnieken en maken al snel 

allerlei praktische gereedschappen: zoals een pothaak, waarmee je een pan boven het vuur kan hangen. Vervolgens 
gaan we aan de slag met vuur maken. Uiteraard zonder lucifers of een aansteker te gebruiken. Want wij gebruiken 
de ‘firestriker’. Een staafje magnesium waarlangs je met een stukje ijzer schraapt. Hierdoor krijg je kleine vonkjes 
waarmee je fijn gesneden natuurlijk materiaal kan ontsteken. Als dat eenmaal brandt kan je steeds grotere stukjes erbij 
doen totdat je een mooi vuurtje hebt. Nadat iedereen succes heeft behaald met de berkenbast en het wattenpropje 
wordt het tijd om eens een echt blok berkenhout in brand te krijgen. Micha gaf het goede voorbeeld en na wat oefenen 
lukte het iedereen om zelfstandig  een prachtig vuur te bouwen. Nu ons enthousiasme was aangewakkerd gingen we 
met lastiger technieken aan de slag. We leerden omgaan met een klassieke viking vuurslag, een tondel van verschroeid 
katoen en de tondelzwam. 

En na de lunch hebben we zelfs gewerkt met de vuurboog, waarmee je door middel van wrijving met een spil en 
een blok hout een vonk maakt waarmee je de tondel kan aansteken. Dit is een werkje waar veel techniek, geduld en 
doorzettingsvermogen bij komt kijken.  Langzaam wordt het tijd om met het avondeten aan de slag te gaan. Op het 
menu staat een Italiaanse groentenschotel en een stoofpot met rundvlees. Het vergt flink wat tijd om alles te wassen, 
snijden en dan klaar te stoven in de zg. Dutch ovens; grote gietijzeren pannen die je aan de driepoot boven het vuur 
kunt hangen. Na enkele uren pruttelen op het vuur zijn de twee grote Dutch ovens zeer heet en is de inhoud gaar. Op 
het deksel worden tussendoor nog enkele tosti’s gemaakt voor de jeugd. Zo gaat dat in de moderne bush. De vaders 
nemen nu een borrel en de jeugd een frisje. Wat een heerlijke maaltijd hebben we gemaakt. De twee enorme pannen 
worden geheel leeggegeten. Als toetje staat gebakken banaan met chocola op de kaart. Gezellig praten we na over de 
workshops van die dag en nog vele andere herinneringen komen ter sprake. Ook de derde dag beginnen we vroeg met 
de ‘vroege vogelloop’, al zijn er een paar die kennelijk moeite hebben om van hun slaapmatjes te komen. Het belooft 
een prachtige dag te worden met de mooie blauwe lucht en het lekkere zonnetje. De korte broek kan gerust aan! Vuur 
maken, ontbijten met koffie en een gebakken eitje. Een goed begin van de dag. 
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Vandaag krijgen wij een stoomcursus oriëntatielopen. Een 
onderdeel wat in de Mini Adventurerace heel gewoon is, maar ja 
iedereen heeft tegenwoordig een navigatie apparaat. Aan de hand 
van een kompas en opgegeven graden gaan we een ronde door het 
dichte bos lopen. Als we goed lopen dan komen we onderweg op de 
checkpoints kleine touwtjes tegen met daarin diverse knopen die we 
moeten herkennen. Toch lastig zo’n kompas. Blijft de ‘noord pijl’ nu echt 
dezelfde kant op wijzen of wijkt ie een beetje af? Uiteindelijk zijn we weer terug 
op het basiskamp en volgt een les over de kaarthoekmeter en de kaart. Zeer snel 
leren we met deze leuke manier van oriënteren om te gaan. Al snel wordt geopperd om mee te doen aan de Mini 
Adventurerace! Micha vertelt ons vervolgens alles over de eetbare planten die in deze omgeving groeien. Hij laat foto’s 
zien en geeft voorbeelden waar de planten voor zijn. Eetbaar in een salade of voor medicinaal gebruikt. Dat laatste 
kon direct worden toegepast op een kleine snede in de vinger die een van de deelnemers had opgelopen.  Na de lunch 
breken we het kamp op en worden onze spullen naar de auto terug gebracht. Maar eerst krijgen de kinderen hun wel 
verdiende Bushcraft certificaat. Wat zijn ze trots op dit mooie certificaat. Dat worden maandag grote verhalen in de 
klas. Hierna rijden we naar de hoofdingang van het Amsterdamse Waterleiding gebied. Daar parkeren we onze auto’s 
en gaan een mooie wandeling door een heel bijzonder gebied maken. We spotten een hoop dieren zoals damherten, 
zwanen, buizerds, Canadese ganzen en duinkonijnen. En dan wordt het helaas al weer tijd om naar huis te gaan. Het 
was een heerlijk en ontspannen weekend, we hadden het nog wel een weekje langer willen blijven in deze prachtige 
omgeving in het Noord Hollands duingebied.

Het moment is daar: de politie zwaait de Volvo V70 uit. Nu zien we zijn opvolger, de Audi A6, vanuit alle hoeken. Reden 
nummer één voor de politie om over te stappen op de Audi A6 3.0 TDI Avant Quattro S-tronic zijn de prestaties van 
de Duitser. Menig plofkraker of overvaller kiest voor een snelle vluchtauto. Met een topsnelheid van 250 km/h en 
een 0-100-tijd van 5,5 seconden is het voor de politie nu een eerlijker kat-en-muisspel dan voorheen. Binnen enkele 
maanden wordt de eerste Audi in gebruik genomen. De komende jaren vinden we dus nog wel Volvo's op de weg, maar 
deze maken één voor één plaats voor hun opvolger.

Met een prijs van maximaal €80.000 inclusief ombouw (precieze nummers communiceert de politie niet) heeft de 
politie een goede deal weten te sluiten met de importeur. Wie het kenteken van de stationwagon door een zoekmachine 
haalt, ziet dat de A6 zonder ombouw namelijk al een prijskaartje van bijna 85 mille heeft. Door de ombouw is de Audi 
nu 350 kilogram aangekomen, maar ook licht bepantserd. De auto's gaan 250.000 kilometer of vijf jaar in dienst. Die 
vijf jaar gaan ze waarschijnlijk nooit aantikken, want gemiddeld zet voertuig van de Landelijke Eenheid jaarlijks een ton 
op de teller. Cosmetisch valt de bestickering natuurlijk op. Ook is de brede lichtbalk terug van weggeweest, want op 
de Volvo zat één kleiner blauw licht op het dak. Binnenin krijgen politieagenten een extra scherm en vinden we her en 
der kleinere aanpassingen. 

NIEUW POLITIEVOERTUIG: 
“AUDI A6 3.0 TDI AVANT QUATTRO S-TRONIC”




