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Algemene voorwaarden:
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opname of enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat 
deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste 
weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever 
en auteurs op geen enkele wijze instaan voor 
de juistheid of volledigheid van de informatie. 
Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen 
enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard ook, die gevolg is van handelingen en/
of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde 
informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met 
nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd 
te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele 
kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te 
controleren.

HEEFT U NOG KOPIJ OF IDEEËN VOOR KOPIJ?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met 
Ter Hoeve Uitgevers! Stuur een mail naar 
info@terhoeveuitgevers.nl
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Ondanks dat tijdens het schrijven van dit voorwoord mijn gedachten nog niet bij Kerst en 
oud en nieuw zijn, is er iets wat mij het gevoel geeft om terug te blikken. 

Bij het opstarten van de dag hoort bij velen Edwin Evers met zijn ochtendshow. En laat 
nu, toeval of niet, dit zijn laatste show zijn die ik vanochtend in de auto en daarna bij het 
schrijven op de achtergrond hoor. 

Gelijkertijd schieten de herinneringen van het jaar 2018 bij mij binnen. In mijn hoofd 
gaan allerlei radertjes draaien die in korte tijd het jaar proberen te visualiseren. Net 
hoorde ik Mark Rutte clichématig zeggen dat het een jaar was met vele hoogte- en 
dieptepunten. Dit politiek correcte antwoord vraagt om diepgang. Wat waren dan die 
hoogte- en dieptepunten? 

Mijn radertjes blijven draaien maar al snel kom ik tot de conclusie dat in een voorwoord 
al deze gedachten niet samen te vatten zijn in een paar zinnen. Enigszins teleurgesteld in 
mijzelf besluit ik het over een andere boeg te gooien. Hoe dan…?

Ergens is het te eenvoudig om in clichés te gaan schrijven en iedereen te bedanken voor 
het afgelopen jaar en het allerbeste te wensen voor 2019. En toch ga ik het doen! 

Allen die in 2018 de uitgave van dit magazine mogelijk hebben gemaakt wens ik een 
gezond en succesvol 2019 toe. Ik doe dit mede namens alle medewerkers van Politie in 
Beeld. Zo die is er uit! Maar welgemeend. 

Wat is het mooi om een magazine te kunnen maken voor en door politiemensen. Zeker 
wanneer wij door jullie zelf aangeleverde artikelen kunnen plaatsen. In het afgelopen 
jaar hebben wij dit kunnen en mogen doen voor jullie. Artikelen die representatief zijn en 
waren voor alle hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar. 

Dank jullie wel!

Veel leesplezier namens het team van Politie in Beeld en vergeet niet onze vernieuwde 
website, www.politieinbeeld.nl te bezoeken of ons te gaan volgen op Facebook!

Berry Winterink

2018………..
V O O R W O O R D

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. Wij stelden hem de 
volgende vragen.

Wilde u van jongs af aan al bij de politie?
Ik had als jongeling niets met de politie, alléén véél bekeuringen en zelfs met 16 jaar gepakt voor rijden zonder 
rijbewijs. Ik zat in de 5e klas van de HBS B toen een vriend mij vertelde dat hij in Hilversum op een opleiding zat 
voor politie-inspecteur. Geweldige opleiding, zei hij, ook iets voor jou. Er zijn ieder jaar wel 1000 sollicitanten en er 
worden er maar 20 aangenomen. Hij keek mij zo aan met een blik van…. dat gaat jou nooit lukken. Het was deze 
uitdaging dat ik besloot te solliciteren. 

Hoe verliep uw carrière?
Na drie jaar opleiding in 1965 naar Amsterdam, aan verschillende buro’s gewerkt als inspecteur wachtcommandant. 
Nooit agent geweest dus, toch was die tijd de mooiste omdat je veel op straat was. In de jaren ’60 was er ook 
veel oproer en ordeverstoringen. In 1966 de bouwvakoproer/telegraafrellen. In 1975 werd ik chef recherche 
Warmoesstraat en in 1981 chef afdelingen Overvallen op het Hoofdbureau. Ergens in 1982 moest ik bij de 
hoofdcommissaris komen. Hij zei dat er veel problemen waren in de Bijlmermeer, massale instroom Surinamers na 
onafhankelijkheid, waarbij veel jongeren in Bijlmer verslaafd raakten aan heroïne. Het was daar rondom de flat de 
Gliphoeve een chaos, ik kreeg opdracht om daar een nieuw politiedistrict op te bouwen. Ik zat een paar maanden 
in de Bijlmer toen Heineken ontvoerd werd, als ik niet overgeplaatst was zou ik die zaak gedraaid hebben. Ik baalde 
daar vreselijk van.... en toch heb ik een geweldige tijd in de Bijlmer gehad. 

Zijn er bijzondere dingen die u bij zijn gebleven?
De agenten in de Bijlmer moesten dagelijks optreden tegen Surinaamse heroïnehandelaren en verslaafden, de 
spanningen liepen hoog op. Het risico dat er bij een aanhouding een keer iemand door de politie doodgeschoten 
zou worden was niet denkbeeldig. Spanningen in de buurt tussen de hele Surinaamse gemeenschap en de politie 
stonden op springen. Ik besloot toen een overleg/discussieavonden te organiseren met de Surinaamse gemeenschap. 
Tot mijn stomme verbazing trok dat zalen vol, eerst schreeuwende en woedende mensen met spandoeken van alles. 
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Stap voor stap ontstond er ook iets van rust... het was 
beter de woede aan tafel tegen elkaar af te reageren, 
dan op straat. Ik ben van mening dat er in die tijd iets van 
een soort band/vertrouwen is ontstaan tussen politie en 
Surinaamse gemeenschap. Ik noem dit soort situaties 
“de lont in het kruitvat“. Jaren later hadden we een 
soortgelijke situatie in Amsterdam West, toenemende 
spanningen tussen Marokkaanse gemeenschap en de 
politie. Ook daar hoefde niets te gebeuren of de boel zou 
omslaan in rellen. En dat gebeurde toen door de politie 
op het Surinameplein een Marokkaanse jongen werd 
doodgeschoten, Dries Abib heette de jongen. Die avond 
liep de spanning al hoog op.... de normale reactie van de 
politie is dan een aantal pelotons ME op het Mercatorplein 
om de orde te handhaven. Ik heb toen bevel gegeven aan 
ME om verweg te blijven ergens in Westelijk Havengebied 
en ben zelf met drie wijkagenten naar het plein gegaan. 
Daar was het rumoerig, er werd gevochten, geschreeuwd, 
er was woede... op een gegeven moment heb ik met een 
megafoon de menigte toegesproken, wellicht iets van 
gevoel en mededogen met de familie van het slachtoffer 
laten blijken... tot mijn verbazing werd het stil en gingen 
de mensen daarna vreedzaam naar huis. 

Na uw pensionering bent u boeken gaan schrijven, is 
dit altijd al uw passie geweest of bent u gevraagd uw 
ervaringen op papier te zetten?
Met schrijven had ik niets... na mijn vertrek bij de politie 
werd ik door journalisten uitgedaagd een boek te schrijven 
over 40 jaar Amsterdamse politie… van het een kwam 
het ander, dus nu liggen er een aantal politieromans. 
Anne Kramer, de hoofdpersoon in de boeken, zij bestaat 
niet in werkelijkheid, Anne Kramer is Joop van Riessen, 
ik stop mijn karakter in die vrouw. Een wonderlijk proces 
wellicht… ieder jaar een boek wil zeggen dat daar veel tijd 
in zit, vergelijk het met een rechercheonderzoek… dat lukt 
vaak alleen als de rechercheurs doorzetten, hun tanden 
erin zetten en nooit meer loslaten. Zo werkt het ook met 
schrijven. Als je met een verhaal bezig bent doe je dat niet 
alleen achter de computer, maar ook als je buiten loopt, 
fietst of slaapt… het verhaal is nooit bij je weg… ik roep 
wel eens: ik slaap met Anne Kramer.

Ruim 40 jaar heeft u gewerkt voor de politie. Als u nu 
kijkt gaat het dan zo, zoals u voor ogen had of zou u het 
anders hebben aangepakt?
De Nationale Politie... ach iedere tijd heeft zijn eigen 
problemen, vroeger was het zeker niet beter, zoals er wel 
eens gesuggereerd wordt. Ik hoop alleen dat men in staat 
is de politie in de wijken te laten blijven, het contact met 
buurt en bewoners is één van de belangrijkste zaken… dat 
is de kracht van de Nederlandse politie...

Bron: Politie

Meer lezen van
Joop van Riessen?

Kijk op 
www.uitgeverijdekring.nl/joop-van-riessen

Wat is jouw “Plaats Delict”?
Stuur jouw “Plaats Delict” vóór 15 februari naar 
soraya@terhoeveuitgevers.nl.

Onder alle inzendingen verloten wij een van de boek
van Joop van Riessen.
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Johan raakte ernstig gewond door een motorongeval

‘Die vrijdagavond in maart 2011 ging ik nog een stukje toeren op de 
motor. Mijn vrouw was hoogzwanger en bleef thuis met de kinderen. 
In een flauwe bocht botste ik frontaal op een auto die op de verkeerde 
weghelft reed. Vanaf dat moment was alles zwart.’

‘Drie weken na mijn motorongeluk beviel mijn vrouw van ons zesde 
kind. Ik lag nog totaal in de kreukels. Toch wilde ik bij de bevalling zijn. 
En dat is gelukt. Daar lag ik, in een ziekenhuisbed naast dat van mijn 
vrouw. Mijn revalidatie was nog maar net begonnen, het strafproces 
net gestart.’

‘Toen ik bij kennis kwam in het ziekenhuis had ik niet direct door hoe 
ernstig het was. Mijn onderbeen bleek niet meer te redden en moest 
worden geamputeerd. Mijn linkerarm was verlamd. Die kon ik niet meer 
gebruiken. Ik had ook een hersenkneuzing. Na 2 weken intensieve zorg 
werd ik overgebracht naar een revalidatiecentrum. 

De rechtbank en letselschade, het zijn werelden die je niet kent
‘Het revalidatieproces was nog lang niet afgelopen toen ik met een 
heel ander proces aan de slag moest: het strafproces. Het bleek dat de 
veroorzaker onder invloed was van GHB. Alle schuld lag bij hem, mij viel 
niets te verwijten. De rechtbank en letselschade, het zijn werelden die 
je niet kent. 

Met de rechtbank kwam ook Slachtofferhulp Nederland in beeld. Een 
medewerker van Slachtofferhulp hielp me bij het voorbereiden op het 
strafproces. Wat me te wachten stond, hoe lang het kon duren, wat de 
uitkomst kon zijn. Dat was belangrijk om te weten.’

Mijn slachtofferverklaring was een belangrijke stap in het proces
‘De juridisch medewerker hielp me ook met het opstellen van mijn 
slachtofferverklaring. Die hulp was erg fijn. Ik heb mijn verklaring zelf 
voorgelezen in de rechtszaal. Dat was een belangrijke stap in mijn 
proces. Het was een heel persoonlijk verhaal. Heel emotioneel. Zo kon 
ik de dader laten weten wat hij mij had aangedaan. En niet alleen mij. 
Ook mijn gezin. Mijn vrouw moest zoveel doen. De kinderen hebben 
een behoorlijke knauw gekregen. De jongsten gingen weer bedplassen. 
En de kinderen vonden het eng als mijn vrouw of ik ‘s avonds wegging.’
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‘Het strafproces duurde en duurde maar. De 
veroorzaker ging in hoger beroep en daarna ook nog 
in cassatie tegen de uitspraak. Hij kreeg uiteindelijk 
7 maanden gevangenisstraf en 3 jaar ontzegging 
van rijbevoegdheid. Maar tot de uitspraak bleef hij 
gewoon rondrijden. Wat ik het ergste vond, is dat de 
veroorzaker niet eens de moeite nam om excuses te 
maken. Ik vind: als je kunt autorijden, kun je ook sorry 
zeggen!’

Het is geen griep. Het gaat niet over
‘Mijn baan als servicemonteur kon ik natuurlijk 
niet voortzetten. Ik ben volledig afgekeurd. Nog los 
van mijn arm en been: ik word snel moe door de 
hersenkneuzing. Ik moet veel rusten en als het ergens 
druk en rumoerig is, kost me dat veel energie. Dat 
blijft lastig: mijn andere beperkingen zijn duidelijk te 
zien, deze niet.’

‘Ik was kostwinner voor ons gezin met 6 kinderen. Ik 
ben altijd erg actief geweest en heb hard gewerkt. 
Hoe moest dat nu verder? Zo’n groot gezin is ook een 
heel bedrijf. En mijn kinderen moesten ook gewoon 
naar school. Alles loopt door. Heb je wel eens met 1 
arm en een kunstbeen een bosje bloemen gekocht? 
Je draagt die beperkingen de hele dag bij je. Het is 
geen griep. Het gaat niet over.’

Vraag hulp, accepteer hulp
‘Mijn advies? Vraag hulp, accepteer hulp! Je kunt niet 
overal in thuis zijn. Bijvoorbeeld als je naar het UWV 
of de arbo-arts moet, is het goed om iemand mee 
te nemen. Dat hele letselschadeverhaal is voor de 
gemiddelde Nederlander moeilijk te begrijpen. 
Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Dan is 
het belangrijk dat je mondig, standvastig en duidelijk 
bent in je keuzes. Een goede letselschadeadvocaat is 
erg belangrijk.’

“Heb je wel eens met 1 arm en een kunstbeen 
een bosje bloemen gekocht?”

Wat doet Slachtofferhulp Nederland 
Zij helpen slachtoffers en nabestaanden van een 
misdrijf, verkeersongeval of ramp hun leven weer 
op te pakken na een ingrijpende gebeurtenis. De 
medewerkers bieden emotionele hulp, begeleiden in 
het strafproces en helpen bij schadevergoeding.

Strafproces 
Aangifte doen, contact met het Openbaar Ministerie, 
een strafzitting. Voor veel mensen is dit onbekend 
terrein. Slachtofferhulp Nederland helpt daarom bij 
het gebruik maken van slachtofferrechten en geeft 
overzicht in het strafproces. De hulp is kosteloos.

Spreekrecht 
Slachtoffers of nabestaanden van een ernstig misdrijf 
mogen tijdens de behandeling van de strafzaak in de 
rechtszaal meestal iets zeggen. Dit heet spreekrecht. 
De medewerkers helpen bij het voorbereiden van 
het spreekrecht en het opstellen van een schriftelijke 
slachtofferverklaring. 

Schadevergoeding  
Voor het berekenen van de schade en het 
onderhandelen over de hoogte van de 
schadevergoeding is veel deskundigheid nodig. 
Schakel daarom altijd een gespecialiseerde 
rechtshulpverlener in.

Tips en ondersteuning 
Heeft u ook een verkeersongeval meegemaakt? De 
gevolgen zijn vaak heftig. Lichamelijk, emotioneel en 
financieel. Slachtofferhulp Nederland geeft handige 
tips waar u meteen mee aan de slag kunt en bieden 
emotionele hulp.

www.slachtofferhulp.nl | 0900- 0101 

Je moet er voor waken 
verbitterd te raken
‘Waar ik ook veel aan heb 
gehad is de vereniging Korter 
maar krachtig. Het is fijn 
om ervaringen te delen en 
vragen te kunnen stellen. En 
wie kan er nu beter praktische 
tips geven over een prothese of 
rolstoel dan een lotgenoot?’

‘Ik vind het belangrijk iets voor 
de maatschappij te doen. Een 
therapeut opperde: zou een 
zorgboerderij niet wat zijn? Dat 
hebben we verder uitgezocht 
en nu werk ik daar 2 dagen 
per week met mensen met 
een beperking. Dat geeft me 
een zinvolle dagtaak en heel 
veel voldoening. Ook geef ik 
als vrijwilliger voorlichting op 
scholen. Je moet er voor waken 
verbitterd te raken. Benoem 
elke keer weer een doel, blijf 
altijd naar de toekomst kijken, 
positief. Toen ik van rolstoel 
naar prothese ging dacht 
ik: wat een mooi ding! Het 
kost heel veel tijd en energie 
om goed te leren lopen met 
prothese, maar geeft ook veel 
motivatie. Als ik nu kijk... Ik 
heb een mooi leven. Ik kom op 
plekken waar ik anders nooit 
was geweest.’ 

Johan Smith geeft 
indrukwekkende en openhartige 
presentaties en voorlichtingen 
bij onder andere Reclassering 
Nederland, Slachtofferhulp 
Nederland, basisscholen en 
middelbare scholen. Meer 
weten of Johan uitnodigen? 
www.johansmith.nl 

POLITIE IN BEELD POWERED BY ALLROUND POLITIE NIEUWS
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Samenwerking Slachtofferhulp Nederland en Politie
Slachtofferhulp Nederland en Politie werken nauw samen voor een zo 
goed mogelijke slachtofferzorg. De Politie kan gemakkelijk doorverwijzen in 
crisissituaties en bij aangifte. 

BVH
Via het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) geeft de agent 
de contactgegevens van het slachtoffer digitaal door. Slachtofferhulp Nederland 
neemt vervolgens binnen 5 werkdagen contact op met het slachtoffer. 

Casemanagement
Voor een zeer ernstig gewelds- of zedenmisdrijf of voor nabestaanden van een 
levensdelict, is er psychosociale, praktische en juridische hulp. De Politie neemt 
contact op met Casemanagement Aanmeldpunt en geeft de getroffenen warme 
doorverwijzing naar Slachtofferhulp Nederland.

Piket
Bij ingrijpende gebeurtenissen is Slachtofferhulp Nederland bereikbaar voor 
crisisinzet bij verzoeken vanuit politie, GGDGHOR en gemeenten. 24 uur per dag, 
7 dagen per week.

Vrijwilligers vormen de basis
Met ruim 1000 vrijwilligers, 100 stagiairs en 500 betaalde krachten helpt 
Slachtofferhulp Nederland  jaarlijks 300.000 mensen. Alle medewerkers komen 
gezamenlijk op voor de belangen van slachtoffers. 

Ook vrijwilliger worden?
Lees meer en meld je aan op www.slachtofferhulp.nl/vrijwilligerswerk 

“Ik wil gewoon weer verder met mijn 
leven en vrouw en kinderen”
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Voor mij zit een politieagent in hart en nieren. Altijd hard gewerkt voor de baas, met passie. 
Overuren? Het privéleven moest maar wijken als het onderzoek een vlucht nam, eindelijk 
een verdachte in het vizier, tapgesprekken om uit te werken, onvoldoende personeel voor de 
berg werk die er lag. 

Deze politieman wil mij niet kennen. Hij wil niet hier zijn, in mijn kantoor, aan deze tafel. Hij 
wil geen cliënt zijn. Hij wil agent zijn of rechercheur, in ieder geval collega. Het liefste was hij 
nu ergens anders, bij de collega’s, aan het werk, conflicten oplossen op straat, verdachten 
horen, dossiers samenstellen, briefings bijwonen, bij het koffieapparaat lachen om een 
flauwe grap, desnoods worden toegesproken door een leidinggevende omdat het werk beter 
had gekund. Of een veeg uit de pan krijgen omdat het gedrag in privé op het randje van het 
geoorloofde was. Maar niet dit. Thuis zitten, geen contact met de mensen die zo vertrouwd 
als familie zijn geworden, de blik in de toekomst die eindigt in een donker gat. Wanhoop. 

Mijn cliënt heeft een telefoontje gekregen van zijn leidinggevende. Hij moest zich de 
volgende dag bij hem melden. Verder kon hij er nog niets over zeggen. Mijn cliënt heeft die 
nacht niet veel geslapen. Het telefoontje kwam onverwacht. Naar de reden ervan kon hij 
alleen maar gissen. Er lag toch geen bevordering in het verschiet? Er was naar zijn idee ook 
niets bijzonders voorgevallen op het werk – of toch, bij die wat hardhandige aanhouding? 
Enigszins ongerust klopte hij aan bij zijn chef. In de tien minuten daarna hoorde hij 
woorden waarvan hij de betekenis nauwelijks kende. CIE-informatie, resultaten oriënterend 
onderzoek, intake VIK, verdachte, buitenfunctiestelling. “Spullen ophalen van je werkplek”, 
dat was begrijpelijk en tot slot: “Voorlopig geen contact met je collega’s. Contactverbod.”
Dat laatste dreunde na en sloeg hem bijna ter plekke knock out. CONTACTVERBOD “Is het 
dan verboden om …eh…?” had hij geprobeerd om enige helderheid te krijgen. “Ja, om 
contact op te nemen met je collega’s, in ieder geval zolang het onderzoek loopt.” 

“Deze politiem
an w

il m
ij niet kennen”

Hart voor de agent

Magrete van der Steeg



En nu zit mijn cliënt bij mij en luistert naar mijn uitleg 
over ordemaatregelen, het Barp, dat het strafdossier door 
de korpschef gebruikt mag worden in een disciplinaire 
procedure, over wat hij van mij mag verwachten als ik hem 
bijsta tijdens het verhoor en de verdere procedure, over 
zwijgrecht en verantwoordingsplicht. Mijn cliënt kijkt naar 
mij alsof hij zich realiseert dat hij in de verkeerde film is 
beland.  Een lange weg van onzekerheid ligt voor hem, van 
verhoor naar dossieranalyse via onderzoekswensen naar 
de vervolgingsbeslissing van de officier van justitie. En het 
parallel lopende pad van verantwoordingsgesprek naar 
voornemen van de korpschef en via de zienswijze naar het 
definitieve besluit. Het duizelt. Ik overhandig de infographics 
die ik van beide procedures heb gemaakt. Om nog eens na 
te kijken, als houvast.

Van de ene op de andere dag kukelen mijn cliënten van een 
stabiel bestaan in een moeras van onzekerheden. Kennis 
over de verschillende fasen in de procedures, de afwegingen 
die daarbij worden gemaakt en de rechten en de plichten 
kan tegenwicht bieden aan het gevoel overgeleverd te zijn 
aan officier van justitie en bevoegd gezag. Op verschillende 
momenten is er regie mogelijk en daar moet je gebruik van 
maken. Een advocaat (of gemachtigde) kan daarbij helpen. 

Procedures duren per definitie te lang. Mijn cliënten wachten 
weken of maanden tot we bij het volgende piketpaaltje in 
de procedure zijn. Onzekerheid ondermijnt de zin in het 
leven. Sommige leidinggevenden binnen de politie laten 
hun medewerker niet los, maar anderen bieden geen steun. 
Gezien worden en blijven is van levensbelang. Een agent, 
welke agent dan ook, is immers voor alles een mens, met 
een hart en met nieren. 

Magrete van der Steeg
www.advocaatinpolitiezaken.nl

Iets meer over het contactverbod
Wanneer een politieambtenaar op non-actief wordt gezet met een besluit tot buitenfunctiestelling, zegt de 
leidinggevende er geregeld bij dat het niet de bedoeling is dat hij contact opneemt met zijn collega’s. De Centrale 
Raad van Beroep, de hoogste rechter in ambtenarenzaken, heeft bepaald dat een contactverbod in de vorm van 
een dienstopdracht tot gevolg heeft dat er inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de ambtenaar 
(CRvB 16-1-2014, ECLI:NL:CRvB:2014:158). Een dergelijk besluit moet daarom ook zorgvuldig worden genomen. 
Anders dan het ontzeggen van de toegang tot politiegebouwen (art. 73 Besluit algemene rechtspositie politie), is 
een contactverbod niet wettelijk geregeld. Een contactverbod mag worden opgelegd als dit noodzakelijk is om de 
rust in de organisatie te bewaren en om het interne of strafrechtelijke onderzoek zorgvuldig te laten verlopen (CRvB 
1-2-2018, ECLI:NL:CRvB:2018:387). Dat het noodzakelijk is, zal het bevoegd gezag wel moeten kunnen onderbouwen. 
Wanneer een contactverbod mondeling wordt gegeven, kan er onduidelijkheid ontstaan over de duur en de 
reikwijdte ervan (Rb Overijssel 10-6-2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:2772). De ambtenaar kan tegen een contactverbod 
bezwaar aantekenen op grond van de Algemene wet bestuursrecht, ook als het niet op schrift staat (art. 8:2 lid 2 
Awb). 

Magrete van der Steeg
www.advocaatinpolitiezaken.nl
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17POLITIE IN BEELD POWERED BY ALLROUND POLITIE NIEUWSPOLITIE IN BEELD POWERED BY ALLROUND POLITIE NIEUWS16

N.a.v. mijn 1e Rijkspolitie landgroep overplaatsing - overigens op eigen 
verzoek - arriveer ik in een voor mij plotsklaps opgedoemde 
Déjà -Vu - achtige setting op mijn nieuwe werkplek. 
 
De landgroep waar ik tot dan toe gewerkt heb, ligt ingesloten door andere 
huizen aan een marktplein, in de vorm van meerdere verbouwde woningen. 
Een legoblok opstelling van hokjes en kamertjes van ingelijfde huizen die de 
nieuwe dienders een heuse plek van tewerkstelling en onderdak moeten 
verschaffen. Soms een doolhof, Toen dacht men kennelijk al dat het werk 
op straat ligt en niet in het bureau. 
 
Bij aankomst in het nieuwe bureau maak ik hartelijk kennis met de nieuwe 
collega’s waar ik er al veel van ken vanwege de wekelijkse verplichte 
dienstsportbeurten. Ja, toen was de rijkspolitie hetzelfde als een hele grote 
familie van nu. Het politiebureautje fungeert bij dag en nacht en ontij als 
een baken, bijgelicht door een blauwe lamp.  
 
De manier van werken gaat vanaf de basis alle kanten op en oogt schijnbaar 
chaotisch om uiteindelijk in een feilloze ganzenpas te eindigen. Ik werk 
inmiddels al 4 jaar bij de politie en kom in aanmerking voor bevordering 
n.a.v. goed functioneren naar de rang van wachtmeester 1e klasse. Het 
Mergelland en dan met name Gulpen en Margraten zijn mijn eerste 
prachtige oriëntatiepunten in mijn politionele loopbaan. Daar heb ik tal van 
politiezaken voor mijn kiezen gekregen, doorgeworsteld en tot een goed 
eind gebracht, waar mogelijk.  
 
Eerst is er het politieberoep en daarna pas de privésituatie van eenieder 
waar veel aandacht en zorg voor is. De meeste dienders vullen dit patroon 
van werken en privé in dezelfde volgorde in. Ook ik op mijn beurt probeer 
hier een serieuze volgzame invulling aan te geven. 
 
De groepscommandant ook op deze nieuwe werkplek is gewend om in 
ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag, orders aan te nemen van 
bovenaf via dienstorders van de Algemeen Inspecteur tot aan lokale 
opdrachten van de Burgemeester. Vaak oneigenlijk politiewerk, maar ja dat 
is nu eenmaal de toonzetting van de aanpak destijds. 

Korps-Rijkspolitie-chef-taken

Han Tummers
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Anno 2018 is het van groot belang om een goed verhaal 
te hebben vooral vanwege zaken die zijn misgegaan 
scherp te onderbouwen met oog op beterschap, 
transparantie en professioneel vakmanschap. De focus 
ligt tegenwoordig op het bijbenen van de vele nieuwe 
ontwikkelingen, ad hoc zaken en steeds ingewikkelder 
politiewerk. De politiek erkent dit niet of nauwelijks. 
Cijfertjes... 
 
Terreurzaken, handhaving van de openbare orde en 
de vele varianten van criminele ondermijning nopen 
het gezag om langs alle kanten innig samen te werken. 
Slachtoffers van misdrijven krijgen een steeds grotere 
stem, waar verdachten dit voorrecht al veel te lang 
genieten....en genoten hebben. In de politie organisatie 
wordt het nooit meer beter dan toen dacht en denk ik 
nog steeds, maar ja dat zeggen alle oudjes met hang naar 
het nostalgische verleden. 

Enfin, mijn introductie op mijn nieuwe plaats van 
tewerkstelling dan, deze gaat vooral over de beoogde 
dienstplanning. Ik behoor tot de nieuwe lichting en 
voer dan ook uit wat mij opgedragen wordt. Ik ben 
gewend aan de generale taakstelling. Je handelt 
zelfstandig zaken af, waarbij ondersteuning kan 
worden gevraagd van de groepsrecherche en zo 
verder. Met een potlood wordt het schriftelijk werk 
nagekeken. Vaak betekent dit opnieuw typen met 
carbon tussen de walsen van de Olivetti, overigens 
dit is geen raceauto maar een typemachine 
van 15 kg zwaar.
 
Ondanks dit alles lijkt het erop dat mijn politiewerk 
van toen veel duidelijker te behapstukken is dan 
momenteel. Maar mijn bij-taken die langs mijn neus 
worden weggezet zijn geen malse aangelegenheden 
maar een taaie stugge materie. 

Mijn vreugde bij het inwerken in de Wet wapen en munitie en Jachtwet groeit stilletjes en langzaamaan. 
De gemeente leunt daarbij zwaar op de deskundigheid van de familie Hermandad. 
Ik weet nochtans van niets maar ik werk mij aan de hand van casussen op tot een kleine zelfredzame. 
Makkelijk voor collegae maar voor mij niet altijd makkelijk om deze materie te managen. De spreuk Luctor en Emergo 
past bij deze immense worstelingen!

In dit land van blinden is dan ook een oog rijk. Ik weet het vaak van tevoren niet of nauwelijks. Jaarlijks, wanneer de 
aktes en de machtigingen (tegenwoordig verloven) verlengd worden, is het ietwat drukker. De trein van basis 
politie-zorg stopt niet voor mij, ongeacht mijn bij-taken.

Jachtwet aangelegenheden daarentegen zijn een moeilijkere materie. Van het met een passer tekenen van een cirkel, 
tot de gewenste overlappingen toe en tenminste 40 hectare bij elkaar sprokkelen. Vaak een Mission Impossible 
wanneer er ontbrekende huurcontracten in het geding zijn. De perikelen rondom de jachtwet business doen mijn 
wenkbrauwen regelmatig fronsen….. 
 
Veel jachtwet personages zijn vasthoudend m.b.t. hun jachtgebied en mogelijke inmengingen door derden. Per 
persoon heeft een jachtaktehouder 40 hectare nodig. Echter met toestemming mogen er volgens de Wet ontelbare 
gastjagers mee. Zovelen, dat zij - spreekwoordelijk - als haringen in een ton vast zouden komen te zitten.  
 
Vuurwapenaangelegenheden m.b.t. vergunning en de verplichtingen zijn iets concreter van aard. Gedragingen 
conform de Wet (bewijs van goed gedrag tegenwoordig) het aantal verplichte schietoefeningen en de goedkeuring in 
de omgang met wapens en munitie van de schietvereniging zijn doorgaans voldoende om in aanmerking te komen 
voor een machtiging. Dan komt er een persoon bij me die een aanvraag doet voor een machtiging. Hij voldoet 
volgens zijn schietvereniging aan alle vereisten. Ik luister goed en bekijk de aanvraag. Dan groeit mijn onbehagen om 
hierin te faciliteren. Er rijzen onoverbrugbare twijfels ook op sociaal- en maatschappelijk vlak.
 
Na gedegen onderzoek, adviseer ik de Gemeente met een duidelijk NEE. Helaas wordt het ingestelde bezwaar of 
beroep bij de provincie tegen verlening afgewezen. De persoon in kwestie kan verder gaan met het bekwamen in en 
de omgang met vuurwapens en munitie. Dan word ik door de rijkspolitie, elders in Nederland gedetacheerd. Tja, dat 
doet de rijkspolitie nu eenmaal met haar discipelen. Er is dan nog geen internet noch gsm-telefoonverkeer. Alleen de 
papieren krantenversie, vaste telefoonlijnen en het journaal.  
 
In de krant lees ik een bericht van een zelfdoding...
 
Een vreselijke daad die niet meer te keren is. 
 
Had men maar geluisterd naar rede en niet naar regeltjes.
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Onze nieuwe trots! Vanaf nu is 
deze mooie WensenAmbulance 
op de weg te zien

W
EN

SENAMBULAN
C

E

AMSTERDAM E.O
. 

Op zaterdag 8 december jl. werd door de Amsterdamse wethouder Kukenheim 
(zorg) en twee vrijwilligers een nieuwe ambulance voor de WensenAmbulance 
Amsterdam in gebruik genomen. Deze speciale ambulance is aangeboden door 
Roparun. De middag stond onder leiding van Robert Leroy. Tijdens deze feestelijke 
middag kwamen diverse sprekers aan het woord, waaronder de voorzitter van de 
stichting en de directeur van Roparun. Er waren indrukwekkende en mooie verhalen 
over wensen, verteld door vrijwilligers en nabestaanden. Ook de vrijwilligers werden 
bedankt voor hun inzet afgelopen jaren en toegezongen door Leroy. Na afloop 
werd door de directeur van Ambulance Amsterdam, waar de WensenAmbulance 
Amsterdam een verregaanden samenwerking mee heeft, een mooie cheque 
aangeboden. De nieuwe ambulance is speciaal ingericht om de patiënt zo 
comfortabel mogelijk te vervoeren. Met deze ambulance hopen we een nog mooiere 
bijdrage te kunnen leveren aan de wensbeleving. De WensenAmbulance Amsterdam 
verzorgt het liggend vervoer en medische of verpleegkundige begeleiding van 
terminaal zieken of ernstig chronisch zieke patiënten met een laatste wens. Hierbij 
is het belangrijk dat liggend vervoer geïndiceerd moet zijn. Ook aan de binnenkant 
van de nieuwe WensenAmbulance is veel aandacht besteed. Het gehele team 
van Designpartner heeft bijgedragen aan een ware beleving. Zo kan de patiënt de 
grachtengordel van Amsterdam zien, genieten van de mooie blauwe lucht met 
vlinders en vogels, geeft het zeeaquarium een huiselijk gevoel en hebben de vele 
vogels in de auto (weet iemand al hoeveel?) een eigen muur met vogelhuisjes. 

Voor het vervullen van vele m
ooie, 

bijzondere en belangrijke w
ensen

Peter Tulp WensenAmbulance
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En speciaal voor de kids laat Nemo zich ook 
nog even zien! Zo is de binnenkant van de 
WensenAmbulance een bijzondere beleving 
geworden en denken we dat deze positief 
zal bijdragen om het een onvergetelijke 
dag te maken. Nog één keer naar de zee, je 
dochter zien trouwen, afscheid nemen van je 
eigen huis, naar ARTIS toe, je kleinzoon zien 
voetballen, naar de musical of toch naar de 
uitvaart van je dierbare kunnen… Allemaal 
ontroerende wensen die voor terminaal 
zieken vaak alleen in vervulling kunnen gaan 
met hulp van een ambulance en goede 
medische begeleiding. Bij het vervullen 
van wensen staat de patiënt centraal, in de 
voorbereiding en tijdens de wens vinden we 
persoonlijke aandacht zeer belangrijk. Door de 
inzet van ruim 250 vrijwilligers met de juiste 
deskundigheid, zoals ambulancemedewerkers, 
(gespecialiseerde) verpleegkundigen en artsen, 
vrijwilligers van politie en brandweer, kunnen 
zelfs de meest complexe wensen vervult 
worden. De WensenAmbulance Amsterdam is 
actief in Noord Holland, Zuid Holland, Flevoland 
en Utrecht en vervuld ongeveer 75 wensen per 
jaar.

Voor meer informatie: 
www.wensenambulance.nl

Op zaterdag 2 juni 2018 is voor de 4e keer het 
112 Politie in Beeld voetbaltoernooi bij v.v. De 
Wherevogels gespeeld. Het team van Politie in 
Beeld, Ter Hoeve Uitgevers en maar liefst 36 
vrijwilligers van de Wherevogels waren in de weer 
om brandweer, ambulance, politie en justitie 
voetbalteams weer een sportieve familiedag te 
geven. Traditiegetrouw wordt elk jaar voor een 
goed doel gevoetbald. Dit jaar was het goede 
doel de WensenAmbulance Amsterdam e.o. 
Uiteindelijk is er deze dag € 3.000,- opgehaald 
voor de WensenAmbulance Amsterdam e.o. Het 
team van Politie in Beeld is blij op deze manier een 
bijdrage te hebben kunnen leveren aan de nieuwe 
ambulance. 

De gele hesjes (les gilets jaunes, genoemd naar het gedragen gele 
veiligheidshesje) is een protestbeweging ontstaan in Frankrijk in november 

2018. De beweging heeft geen leiders en een diffuus eisenpakket.
De oorspronkelijke deelnemers blokkeerden snelwegen en toegangswegen 

tot brandstofdepots uit protest tegen de in hun ogen te hoge 
brandstofprijzen. Hierbij voegden zich daarna ook demonstranten die 
protesteerden tegen te hoge belastingen en het beleid van de Franse 

president Emmanuel Macron. De organisatie van de protesten verloopt 
vooral via sociale media.

Als gevolg van de protesten zijn in Frankrijk ten minste vier personen 
overleden. Er zijn ook bijna 600 gewonden geteld. Op het Franse eiland 

Réunion, dat dicht bij Madagaskar ligt, is een politieagent zijn hand 
kwijtgeraakt als gevolg van een protest. In Parijs liepen de demonstraties zo 
uit de hand dat president Emmanuel Macron de noodtoestand overwoog. 

Als gevolg van de protesten trok de Franse regering begin december de accijnsverhoging in. De protesten 
hielden hierna echter aan in verschillende Franse steden, waarbij niet alleen gedemonstreerd werd maar ook 

gevandaliseerd. Er vielen hierbij wederom gewonden en tevens werden er honderden arrestaties verricht.
Op 10 december beloofde Macron nog een aantal maatregelen in te voeren die de koopkracht zouden moeten 

verhogen.

“DE GELE HESJES”

Protesten buiten Frankrijk

Het protest breidde zich uit tot in Wallonië en ook voor een klein deel in Vlaanderen. Op 30 november 
protesteerde de beweging in Brussel. Dat protest verliep rumoerig. Er vonden meerdere confrontaties met 

de ordediensten plaats. Twee politievoertuigen werden in brand gestoken. Op 8 december moest tijdens een 
demonstratie in Brussel de Belgische ME ingrijpen omdat er niet alleen gedemonstreerd werd maar ook met 
stenen en vuurwerk gegooid en gevandaliseerd. Ook in Nederland demonstreerden in december 2018 kleine 

groepen in gele hesjes.

De betogers kwamen om verschillende redenen in actie: ze wilden verlaging van de accijnzen, een ander 
zorgstelsel en migratiebeleid, de verlaging van de pensioenleeftijd, een basisinkomen voor iedereen en het 

vertrek van premier Mark Rutte.

De Arc de Triomphe is beschadigd.
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‘Elke veteraan is 
welkom. Ook zij 
die thuis zitten. We 
geven hen het gevoel 
mee: ik kan weer iets 
betekenen voor de 
maatschappij. Dat 
kan voor sommigen 
heel waardevol zijn.’

OORLOGSVETERANEN ONDERSTEUNEN 
POLITIE BIJ ZOEKACTIES

Stichting Veteranen Search Team ondersteunt zoekacties naar vermiste personen. Met als uitgangspunt: de 
coördinatie is in handen van de politie. De geboden ondersteuning bestaat uit getrainde en gedisciplineerde 
manschappen met militaire achtergrond die gediend hebben in diverse crisisgebieden in de wereld. Tel daarbij 
op een aantal oud-politiemensen en je komt aan een uitstekende mix van kennis en gedrevenheid die een 
toegevoegde waarde geeft aan de zoekacties. Een enkele veteraan voelt nog elke dag het duister van de oorlog. 
In een collectieve verbondenheid waren zij ooit in een ander land voor een ander volk. Dat doet niet iedereen.

Gerda Preusting Marianne Peters
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Het is niet moeilijk om voorzitter Dennis van der Kraats te ontdekken in de lobby van het hotel waar de redactie 
een afspraak met hem heeft. Dennis heeft zich strategisch opgesteld. Tas op de grond met het VST-logo richting 
draaideur gekeerd. Kan niet missen. De Stichting Veteranen Search Team – kortweg VST genoemd - is nog redelijk 
jong. Opgericht in december 2017 en al volledig operationeel. Website, huisstijl en logo zijn nagenoeg ingericht. 
De pakweg zeshonderd vrijwilligers zijn van alle leeftijden. Bijna stuk voor stuk gepokt en gemazeld als veteraan in 
oorlogsgebied. Mannen en vrouwen van stavast die weten waar ze voor staan. Die hun sporen hebben verdiend in 
Libanon, voormalig Joegoslavië, Irak en/of Afghanistan.

Als een raket
Voorzitter Dennis van de Kraats (44) - als verkenner twee keer Bosnië, een keer Afghanistan -  heeft contact met veel 
veteranen. En dat komt hem goed van pas als in het najaar van 2017 Michael Ruperti een telefoontje naar Mariska, 
de vrouw van Dennis, pleegt. Militair strafrechtadvocaat Michael Ruperti heeft door zijn carrière een groot hart 
gekregen voor veteranen. ‘Ik ben ook veteraan. Die laten elkaar niet in de steek,’ zegt hij in een eerder interview. 
Ruperti zit aan tafel bij de familie Faber op een van de dagen dat de zoektocht naar dochter Anne nog in volle gang 
is. Hij vraagt Mariska en Dennis om ondersteuning. ´We hoefden niet lang na te denken over zijn verzoek. Ik heb een 
besloten Facebookpagina aangemaakt en die gedeeld met alle landelijke besloten pagina’s van de veteranen. Ik deed 
een oproep aan de veteranen om mee te doen met de zoektocht naar Anne Faber. Daarna ging het als een raket. 
Tussen 9.00 en 14.00 uur meldden zich al tweehonderd gegadigden.’

Media-aandacht
Via misdaadjournalist John van den Heuvel werd Dennis later op de dag gekoppeld aan de vrijwilligerscoördinator 
van de familie Faber in den Dolder. ‘Om kwart over zes zijn we voor de eerste keer gaan zoeken tot het invallen 
van de duisternis. Daarna nog zes dagen. Elke keer met veertig vrijwilligers. Alles onder coördinatie van de politie. 
De veteranen kwamen van Texel, uit Limburg, Delfzijl en het Zeeuwse Hulst. Je kunt het zo gek niet bedenken.’ De 
veteranen zoekploeg krijgt vanaf de eerste dag ongelooflijk veel media-aandacht. ‘Ik had bij elk nieuwsprogramma op 
televisie kunnen aanschuiven. Dat hebben we zoveel mogelijk afgehouden.’ De VST-voorzitter wil die dagen dicht bij 
de inhoud blijven, bij het doel van de zoektocht. ‘De media-aandacht moest niet bij ons liggen.’ Naast de media rollen 
er ook aanmeldingen binnen van duikverenigingen, dronebedrijven en hondenverenigingen die willen aansluiten. 
De VST-voorzitter is er duidelijk in. ‘Onze kracht was de mankracht die we inzetten, geen assistentie van honden, 
duikers, drones of bedrijven met commercieel doel.’ Aan elke zoektocht gaat een algemene briefing vooraf. ‘Er was 
altijd iemand van de politie bij. Daarna volgde nog een aparte briefing voor een specifiek deelgebied. Na afloop van 
elke zoeking hielden we een terugkoppeling. We hebben opgeleide ondersteuners binnen de gelederen. Wij hanteren 
het motto: fris erin, fris eruit!’ Dennis geeft de zoekers een goede raad mee. ‘Realiseer je waar je aan begint. Je kan 
degene zijn die een stoffelijk overschot aantreft. Er waren overigens ook werkgevers die hun personeel vrijaf gaven 
om mee te zoeken.’

Kameraadschap
Na drie dagen staat de teller op achthonderd aanmeldingen. ‘Die mensen hebben 
we allemaal persoonlijk gescand en toen kwam vanzelf de gedachte: hier moeten 
we iets mee. Zoveel veteranen die bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken. 
Ongekend! We hebben een oproep gedaan voor bestuursleden en op 4 december 
zijn we officieel een Stichting geworden. Nu tellen we ruim zeshonderd leden. Het 
draait bij ons om kameraadschap en discipline. En wat zie je tijdens zo’n zoeking? 
Kameraden die jaren na uitzending weer vastberaden zij aan zij voorwaarts gaan. 
Opvallend: zo’n negentig procent van de vrijwilligers is veteraan, het overige deel 
bestaat uit geüniformeerden van andere diensten waaronder de politie en ook 
boswachters of andere vormen van natuurbeheerders.’ Na de zoektocht Anne 
Faber wordt nog drie keer een beroep gedaan op het VST. In december was er de 
zoektocht naar Remon Bruinsma in Leeuwarden, een maand later zocht het VST in 
Hoogeveen naar Frans Mistrate Haarhuis en onlangs in Castricum het zoeken naar 
de vermiste Fiona Meiland uit Emmen. 

Koffie
Op een inzetdag kan iedereen zich verdienstelijk maken. Werk genoeg. ‘Of iemand 
nou zijn onderbenen mist of mentaal in de knoop zit, elke veteraan is welkom. Als 
we bezig zijn met de zoektocht, zijn er altijd mensen nodig op de achtergrond. Voor 
de logistiek, registratie of catering. Koffie, daar draait alles om. Zonder koffie en een 
lege maag kunnen de mannen en vrouwen niet zoeken. Er zijn enkele veteranen die 
thuis zitten. Met het VST geven we hen het gevoel mee: ik kan weer iets betekenen 
voor de maatschappij. Dat is voor sommigen heel waardevol.’ Veteranen zijn niet 
te vergelijken met een zoekploeg van buurtbewoners of vrienden van een vermist 
persoon. Er is onderlinge verbondenheid, loyaliteit en discipline. Ze voelen de drang 
om iets te betekenen voor de samenleving. Betrouwbaar en verantwoordelijk. 
Overgehouden aan de tijd van toen. Mannen en vrouwen die hun sporen in het 
leven hebben verdiend. Gehard in oorlogsgebieden ver weg van Nederland. Hoe 
wordt een vermissing bij jullie bekend? ‘Wij volgen het landelijke nieuws en de 
regiocoördinatoren scouten lokaal de nieuwsberichten. Elke Veiligheidsregio kent 
een regiocoördinator van het VST. Een (op handen zijnde) vermissing wordt gemeld 
bij het bestuur, wij monitoren en bieden onze diensten – indien mogelijk – aan bij 
de piketpersoon van de politie van het Landelijk Bureau Vermiste Personen. Gaat 
de betreffende eenheid in op ons aanbod dan volgt een kick-off meeting, de eerste 
afspraak om uit te leggen wie zijn we en waarmee we kunnen helpen. Het kan ook 
voorkomen dat een eenheid ons rechtstreeks benadert.´Of
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IJzeren vuistregel
De veteranen trainen op jaarbasis negen keer, daarbij 
wordt altijd een politiemedewerker uitgenodigd voor 
een presentatie. Een specialist op het gebied van 
vermiste personen. ‘Wij hanteren strakke procedures die 
we op trainingsdagen uitgebreid oefenen. Zeker ook in 
een situatie: wat als? Stel dat je een stoffelijk overschot 
aantreft, dan zijn er regels waar iedereen zich aan dient 
te houden. Dat trainen we. Ook de ijzeren vuistregel: 
onze actie wordt altijd gecoördineerd door de politie. 
Elke zoekgroep bestaat uit tien á vijftien vrijwilligers 
én een politiemedewerker die de leiding heeft. Dat 
noemen we guided, het kan ook embedded, dus om 
en om met een ME’er. Een vrijwilliger dient minstens 
eens per jaar een trainingsdag hebben bijgewoond 
en aan één zoektocht hebben deelgenomen. Zo niet 
dan wordt hij verwijderd uit het ledenbestand.’ De 
commandant en het bestuur dragen een blauwe jas met 
logo, de zoekploeg krijgt een reflecterend vestje met 
logo uitgereikt voor een zoeking. ´We moeten duidelijk 
herkenbaar zijn. Camouflagekleding past daar niet bij. 
We zijn geen defensie meer.’ Enkele sponsoren en het 
Veteraneninstituut dragen een financieel steentje bij.

Doolhof
Dennis van de Kraats was actief dienend militair tot 
begin 2009 en werkte tot medio 2017 als hoofd van een 
werkplaats voor onderhoud gereedschappen. Hij nam 
afscheid van zijn baan en is nu bezig met de opstart 
van een eigen bedrijf. Wat houdt je onderneming in? Ik 
wil actief bijdragen in de nazorg richting veteranen. De 
nazorg voor militaire veteranen is goed geregeld, niks 
mis mee, maar de weg ernaar toe kan één groot doolhof 
zijn. Sommige veteranen vinden niet eens de voordeur 
naar die nazorg.’ Dennis weet uit eigen ervaring wat 
mensen beleven en meemaken in oorlogsgebieden, 
wat het met hen doet en hoe sommigen “geblesseerd” 
terugkomen. Het logo van het VST is ontworpen door 
een veteraan. Een eenheidsembleem is volgens Dennis 
belangrijk onder veteranen. Dit versterkt de eenheid 
en loyaliteit aan elkaar. De Latijnse spreuk betekent: 
altijd kalm en paraat. Het onderstreept de doelstelling 
van de stichting. Op gedisciplineerde wijze ter 
beschikking staan van de politie om ingezet te worden 
als ondersteunend element tijdens zoekacties naar 
vermiste personen en/of goederen.
  
De stichting is 24/7 bereikbaar op 06-43549802 en via 
www.veteranensearchteam.nl

THUISFRONTCOMITÉ:
LUISTEREND OOR VOOR THUISBLIJVERS

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.’

Gerda Preusting
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Rob Mackaaij

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.’

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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