


P O L I T I E  I N  B E E L D

Website:
www.politieinbeeld.nl
www.terhoeveuitgevers.nl

Politieinbeeld 
Ter Hoeve Uitgevers Velp

Eindredactie:
Eef Buurman

Redactie:
Han Tummers, Jan van de Werken, 
Marjolijn Barten, Stadsherstel Amsterdam, 
WPFG Nederland, Peter Tulp en Ter Hoeve 
Uitgevers
 
Vormgeving:
Charity Arents

Cover, DTP en Advertentieopmaak:
Femke Dooper en Nicole Smits

Commercieel bladmanager:
Soraya Janssen 
Ter Hoeve Uitgevers
tel: 026 - 361 59 59

Ter Hoeve Uitgevers
Kerkallee 43c
6882 AM Velp
026 - 361 59 59
info@terhoeveuitgevers.nl
www.terhoeveuitgevers.nl

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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De Waarheid ligt……………
V O O R W O O R D

De waarheid ligt ergens in het midden. Een mooi gezegde dat door veel mensen vaak 
terloops gebruikt wordt. De afgelopen weken zijn er wereldwijd weer veel incidenten 
geweest waarbij je jezelf afvraagt wat de grondslag is om zoiets te doen. 

Waarom besluit je tientallen mensen om te brengen in een moskee, waarom besluit 
je in een tram mensen om te brengen, waarom besluit je op een bepaalde politieke 
partij te stemmen en als laatste voorbeeld, waarom besluit je, als hele natie, jezelf af te 
scheiden van samenwerking met andere landen. 

Je kunt jezelf afvragen op welke wijze je jezelf laat beïnvloeden door subjectieve 
gedachten van een individu. Ergens is er iets wat je hierin aantrekt en wat herkenbaar 
is voor jezelf. Soms kan dit leiden tot idealistische gedachten en de meest positieve 
denkbeelden waarin je jezelf in de meest gelukkige omstandigheden waant. 

Wanneer je een beetje ruimdenkend bent en open staat voor andere gedachten 
zou je nu kunnen proberen, moeten proberen, die andere gedachte op zijn minst te 
kunnen aanhoren en in het meest positieve geval proberen te begrijpen. Dit wil zeker 
niet zeggen dat wanneer je dit proces doorloopt, je je eigen gedachten of mening zou 
moeten wijzigen. 

Het zou mooi zijn wanneer je op een gezonde manier elkaars meningen accepteert 
zonder iemand op een zeer ongezonde wijze hiervoor te veroordelen. Zelfs door hierin 
zover te handelen dat het leidt tot moord en doodslag! Zonder dat het een land volledig 
verscheurt en dat hierdoor mensen in armoede en angst moeten gaan leven. 

De conclusie is eigenlijk te simpel voor woorden. Respecteer elkaars gedachten, 
meningen en alles wat daar bij hoort. Respecteer het werk van de hulpverleners want 
zij zijn degenen die zorgen voor jouw veiligheid. Wanneer we dit doen ligt de waarheid 
inderdaad ergens in het midden!

Tot zover deze filosofische gedachten over de verkiezingen, de Brexit en de aanslagen 
van afgelopen weken. Gelukkig ligt er voor u weer een nieuwe editie van Politie in Beeld 
waarin weer veel afwisselende artikelen om, onderuit gezeten in je luie stoel, even je 
gedachten te verzetten. 

Veel leesplezier!
Berry Winterink



Stichting DAPD, wat houdt dat in?
Stichting DAPD is een 100% vrijwilligers stichting die zich sinds 2010 met hart en ziel inzet voor kinderen en 
jongeren met een chronische/terminale ziekte en/of (verstandelijke) beperking. Kids die wij Kleine Helden noemen 
door de wijze waarop zij met hun ziekte of beperking omgaan. Hun veerkracht en flexibiliteit, daar kunnen wij als 
volwassenen nog veel van leren. Maar wat we niet moeten vergeten, is dat ze ook gewoon kind moeten kunnen zijn 
en blijven.

Wat doen jullie zoal?
Wij zetten ons op vele manieren in voor de Kleine Helden. Zowel bij grotere evenementen met groepen kids 
zoals Dreamnights at the Zoo, Truckruns en een stukje thema-invulling bij vakanties voor gehandicapten, als 
voor individuele (laatste) wensen. Hierbij werken we veel samen met andere organisaties zoals ziekenhuizen en 
wensstichtingen.

STICHTING DUTCH AMERICAN POLICE 
DEPARTMENT (DAPD)

Samen Sterk voor Kleine Helden
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Waarom gebruiken jullie (Amerikaanse) Politie als thema?
Dat is een bewuste keuze geweest waar een hele filosofie achter zit. Zoals gezegd zijn de kids echte Helden door 
de wijze hoe ze met hun ziekte of beperking omgaan. Maar zeg tegen zo'n kind dat ze een Held zijn en ze kijken je 
niet begrijpend aan, want het is toch normaal wat ze doen?! Wil je ze dus in hun proces versterken, dan moet je 
dat anders benaderen. Wat zijn voor veel kinderen échte Helden? Juist politie- en brandweermensen, die zijn super 
stoer! Wij hebben in 2010 bewust gekozen voor de politiekant, omdat bij de politie de (budgettaire) mogelijkheden 
steeds minder werden, waar de brandweer vaak nog wel iets kon doen. We kunnen op die wijze dus een gat 
opvullen. De keuze voor Amerikaanse politie hebben we gemaakt omdat deze qua uiterlijk flink afwijken van de 
Nederlandse Politie. Voor volwassenen is het dan duidelijk dat we geen échte politie zijn en ook geen politietaken 
uitvoeren. Terwijl het voor kinderen niets uitmaakt, die kennen de Amerikaanse Politie uit de films en series en 
kunnen in hun nog sterke fantasiewereld naadloos mee in het verhaal. Ze worden een echte hulp-officer en we gaan 
samen spannende dingen doen. En ja, als hulp-officer voelen ze zich wél ineens die Held en boren ze daarmee extra 
krachtbronnen in zichzelf aan die weer helpen in de bestrijding van hun ziekte of beperking.

Jullie zijn wel veel samen te zien met de Nederlandse Politie
Ja, gelukkig hebben we een hele mooie en fijne samenwerking die steeds uitgebreider wordt. Er wordt (veel te) veel 
op de Politie gemopperd, terwijl men zulk mooi en belangrijk werk doet. Wij vinden het dan ook heel belangrijk dat 
de Politie ook zoveel mogelijk positief in beeld komt, zeker bij kinderen. Zodat kinderen de Politie als een vriend zien 
die ze kunnen vertrouwen en te hulp durven roepen waar nodig. Wij kunnen voor de invulling van evenementen voor 
de doelgroep veel regelen, opzetten en invullen en daarmee de (budgettaire) druk verlagen voor de Nederlandse 
Politie, terwijl zij dan toch ook op een hele positieve wijze in beeld blijven komen. #politieisjebestevriend , dat willen 
we heel duidelijk laten doorklinken. En daarbij, ook politiemensen vinden het geweldig om iets leuks met deze 
kinderen te doen. Een leuk, positief aspect in het werk dat vaak erg zwaar en moeilijk is, ook dat heb je nodig om 
balans te houden. 

Zoals bij de Kidsdag in Arnhem? 
Ja, dat was toch fantastisch! Het was weliswaar voor alle kinderen en niet alleen de kinderen uit onze doelgroep, 
maar we konden elkaar als Nederlandse Politie en DAPD daar toch prachtig wederzijds versterken. Dat leverde zo veel 
mooie en positieve reacties en feedback op van zowel de kinderen als de ouders, dat is onbetaalbare PR voor zowel 
de Politie als onze boodschap van Samen Sterk staan met elkaar.

Zijn jullie een grote Stichting?
We lijken redelijk groot omdat we veertien auto's 
en vier motoren hebben rijden onder naam van de 
stichting DAPD, maar al die voertuigen zijn privébezit 
van een clubje van vijftien vrijwilligers. Vrijwilligers 
die zelf samen 95% van alle kosten ophoesten uit hun 
privé-inkomen. Slechts 5% van alle kosten wordt op dit 
moment gedekt door donateurs en sponsors, dus het 
is best wel vaak passen en meten om de boel draaiend 
te houden. We zijn dan ook hard op zoek naar sponsors 
en donateurs, zodat we nog veel meer voor de Kleine 
Helden kunnen gaan doen.

Die lampen en sirenes op jullie voertuigen, mag dat zo 
maar?
Nee, dat mag niet zo maar en dat is maar goed ook 
vinden wij. Maar omdat wij al zo lang op een goede 
en serieuze wijze invulling geven aan de activiteiten 
met de Kleine Helden, hebben wij sinds 2017 van de 
Minister ontheffing gekregen voor o.a. de aanwezigheid 
van OGS op de voertuigen. Wij gaan hier ook heel 
serieus mee om, zo hebben al onze vrijwilligers een 
Verklaring Omtrent Gedrag moeten overleggen en zijn 
we heel streng in onze selectie. Cowboys houden wij 
ons verre van, we willen tenslotte een positief beeld 
scheppen.

Hebben jullie nog nieuwe plannen?
Plannen hebben we altijd genoeg, maar de komende 
tijd gaan we ons vooral richten op het steeds verder 
uitbreiden van onze netwerken en het aanboren van 
financiële bronnen in de vorm van sponsors, donateurs 
en fondsen om nog veel meer voor de kids te kunnen 
doen. We hebben ANBI (fiscaal vriendelijk schenken) 
en zijn CBF-erkend, dus dat zou toch moeten lukken. 
En natuurlijk het meest belangrijke: samen met de 
Nederlandse Politie gewoon hele mooie dagen blijven 
neerzetten voor de Kleine Helden!

Als onze lezers meer willen weten of zelf ook iets 
willen doen, waar kunnen ze dan terecht?
Allereerst natuurlijk op onze website www.dapd.nl 
waar veel extra informatie en achtergrond te vinden 
is en onze social media waar je vooral veel foto's en 
filmpjes vindt. Voor specifieke (aan)vragen, ideeën of  
aanmelding is men natuurlijk ook van harte uitgenodigd 
om een mail te sturen naar info@dapd.nl.

@dutchamericanpd
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Een politiepaard heeft toch altijd een mooi aanzien. De paardenliefhebbers zien ze graag in de straten en zullen ze 
ook graag een aai geven. Demonstranten deinzen toch liever terug bij het zien van zo’n groot dier. Maar, hoe wordt 
een “gewoon” paard politiepaard? En hoe lang zijn zij in dienst? Ik sprak met Willem, chef paarden van de bereden 
politie Nederland, over de opleiding van het politiepaard.

Opleiding
Hoe ziet de opleiding van een dienstpaard er uit?  Zodra de paarden bij de bereden politie aankomen zijn zij al 
zadelmak. Wanneer zij goed door de proefperiode komen, begint de opleiding. Deze duurt ongeveer 1 tot 1,5 jaar en 
bestaat uit 3 fases:

• Fase 1: Been- en bitwijs maar verkeerslui;
• Fase 2: Ontspannen reageren bij veel inkomende prikkels;
• Fase 3: ME trainingen en inzet met jonge paardenruiters.

Wanneer deze fases succesvol zijn afgerond en het paard door 80% van de ruiters gereden kan worden, is het volledig 
inzetbaar. De paarden worden ingezet tijdens verschillende diensten en ze moeten ook alle mogelijke diensten 
kunnen lopen. Deze diensten variëren van inzet met de ME, nachtdiensten en het begeleiden van optochten, 
demonstraties en evenementen tot ceremoniële taken zoals Prinsjesdag en het begeleiden van Koninklijke 
begrafenissen en huwelijken. Een nieuwe bijkomende taak is het bijstaan bij zoekacties. Hierbij kan de bereden 
politie hulp bieden om gebieden uit te zoeken die moeilijk begaanbaar zijn zoals bossen en duinen, en kan er 
makkelijker in kaart gebracht worden waar er al gezocht is. 

DE BEREDEN POLITIE: 
EEN LOOPBAAN VOOR HET PAARD
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Een ME-ploeg bestaat uit zes ruiters; een commandant, een 
plaatsvervangend commandant en vier ruiters. Wanneer deze 
ploeg ingezet wordt bij bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd, kunnen 
er twee jonge paarden aansluiten. Dit gebeurt dan meestal bij de 
voorbereidingen en tijdens het surveilleren. De jonge paarden 
krijgen ieder een steunpaard waar zij van kunnen leren. Zodra de 
ruiters merken dat het genoeg is geweest voor de paarden, stappen 
zij uit en brengen ze de paarden terug naar stal. Het managen van 
de inzetbaarheid van de paarden is een taak die wordt uitgevoerd 
tussen drie personen: de afdelingsinstructeur, de operationeel 
commandant (OPCO) en de eerste dierenverzorger. Hierin wordt 
bepaald welke paarden en mensen waar en wanneer ingezet 
worden. Het streven is dat met elk paard minimaal zes dagen per 
week gewerkt wordt. 

Dit betekent niet dat het paard zes dagen in dienst op straat is, 
maar bijvoorbeeld het longeren na een lange ME dienst wordt ook 
gezien als werkdag. Net zoals een paard dat na het springen van een 
Olympisch parcours niet zomaar een dag stilgezet wordt, is het ook 
voor de politiepaarden belangrijk om een hersteltraining te doen. 
In principe doen de berijders dit zelf, maar er zijn op elke stal ook 
dierverzorgers aanwezig die deze taken uit handen kunnen nemen. 
De ruiters hebben momenteel allemaal nog een vast paard achter 
hun naam staan, maar dit betekent niet dat zij ook altijd op dat paard 
rijden. Het is van belang dat elke ruiter op elk paard kan stappen 
zodat ze flexibel inzetbaar zijn door het hele land. De ruiters moeten 
het paard het vertrouwen geven en overtuigen om hun te volgen 
en tegen het natuurlijke instinct in het gevaar tegemoet te gaan in 
plaats er van weg te rennen. 

‘De ruiters moet 
het paard het 

vertrouwen geven 
en overtuigen 

om hun te volgen 
en tegen het 

natuurlijke instinct 
in het gevaar 

tegemoet te komen 
in plaats er van 
weg te rennen’ 

Dienstjaren
Een paard is gemiddeld genomen zes tot acht jaar in dienst. Er zijn ook paarden die tot hun 29e nog in dienst zijn van 
de politie. De meeste dienstpaarden vallen af tussen hun vierde en twaalfde levensjaar. Voornaamste reden is dat 
ze zien dat de rek er qua trainbaarheid uit is en het paard het werk dus eigenlijk niet aan kan. Het kan bijvoorbeeld 
zijn dat een paard te veel prikkels heeft gekregen tijdens een training waar het niet van heeft kunnen bijkomen. Het 
is dan beter om zo’n paard niet verder op te leiden als politiepaard, maar om te verkopen. Dit gebeurt altijd via een 
handelaar, de politie verkoopt nooit direct aan particulieren. De oudere paarden vinden zo ook vaak wel een plekje 
voor om het pensioen te slijten. Sommige paarden gaan naar de Paardenkamp in Soest, maar de meeste vinden een 
plekje bij de ruiters of bij andere bekenden. 

Toegevoegde Waarde
Maar wat is nu eigenlijk anno 2018 nog de toegevoegde waarde van de bereden politie? Eigenlijk is de bereden 
politie heel waardevol. Op een paard zit je hoog en heb je een goed overzicht, bijvoorbeeld op grote menigtes en kun 
je heel fijn de sfeer proeven, veel beter dan in een auto. Je bent ook beter benaderbaar. De ruiters komen makkelijk 
in contact met de burgers, hetgeen belangrijk is voor de politie. Er zijn toch nog veel mensen die het paard graag 
even aaien. Je kunt ook snel schakelen tussen het benaderbaar zijn en het uitvoeren van een charge om bijvoorbeeld 
werkruimte te creëren voor de collega’s op straat. Op het paard zit je ook veiliger. Het is ook gebleken dat het geweld 
dat geuit wordt, niet tegen het paard maar op de ruiter gericht is. Willem vertelt over een keer dat hij te paard zat en 
een mes in zijn been kreeg. “Gelukkig” niet in zijn paard. Daarbij komt natuurlijk dat het paard ook goed beschermd 
is tegen objecten waarmee gegooid wordt. Hier komt ook een stukje tactiek bij kijken. De paarden en ruiters staan, 
letterlijk, altijd op een steenworp afstand. Hierdoor kunnen ze niet geraakt worden door de objecten waar de 
menigte mee gooit. Maar wanneer zij besluiten om in actie te komen, kun je ook niet meer twijfelen, dan moet je 
gaan.
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Dat een gebouw niet groot hoeft te zijn om monumentaal te heten, bewijst het Kleinste Politiebureautje van 
Nederland. Met zijn 15m2 herbergde het gebouwtje meer dan een eeuw lang één cel, één toilet en één bureau. 
Inmiddels is het een delicate magneet voor toeristen en zet het de Amsterdamse deelgemeente Sloten op de kaart. 

Oom agent wist altijd alles, oom agent kende iedereen. Een romantisch beeld, dat teruggrijpt naar vervlogen tijden. 
Oom agent maakte plaats voor een efficiënte organisatie, de oude gebruiken verdwenen in het museum. Maar er 
zijn mooie herinneringen die de tand des tijds doorstaan. Het Kleinste Politiebureautje van Nederland is zo’n parel. 
Het gebouwtje staat trots aan het centrale plein van de Amsterdamse deelgemeente Sloten, met zijn beschermde 
historische (lint)dorpsgezicht van charmante huisjes, authentieke brede stegen en vele slootjes.  Op zichzelf is dit 
stukje landelijk Amsterdam nog een goed bewaard geheim. Maar het unieke bureautje met zijn fraaie withouten 
daklijst van ‘gelobte windveren’ en zijn zware smeedijzeren deuren, bewaart een schat aan verhalen en maakt het de 
moeite van bezoeken zeker waard. Bijna drie jaar geleden leek het erop dat de gemeente toestemming zou geven het 
oude bureautje om te bouwen tot bed and breakfast. 

Daar besloten actieve buurtgenoten een stokje voor te steken. Het 15m2 grote bureautje moest openblijven voor 
publiek, zodat het een sociaal trefpunt kon worden, de ontmoetingsplek waar het ooit zo bedrijvige dorp nood aan 
had. Dan konden bezoekers bovendien ontdekken hoe het er vroeger in een politiepost als deze aan toe ging. “Ja 
hoor, er kloppen hier regelmatig oud-agenten aan”, vertelt vrijwilliger Ben Meijer. “Laatst kwam er nog een oud-
veldwachter uit Osdorp kijken, die ook af en toe hier zat.” Meijer hoort bij het clubje enthousiaste Slotenaren die het 
Politiebureautje wekelijks openstellen. Hij woont om de hoek en gaat er ook buiten de standaard openingstijden in 
het weekend zitten. “Ik dacht: ik doe een verrassingsopening. Het werd zo druk dat ik de meegebrachte krant niet 
heb ingekeken!”

Één uurtje de cel in om het af te leren

Kleinste Politiebureautje van Nederland 
hield Sloten aan de wet
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Crowdfunding voor restauratie
Op drukke dagen heeft het bureautje inmiddels ongeveer vijftig bezoekers per dag. Ze komen voor wandel- 
en ansichtkaarten en lokale producten als handwerkgoed en honing maar natuurlijk ook om, bijvoorbeeld in 
boevenpak, op de foto te gaan in het celletje. Meijer: “Ik vertel bezoekers altijd over de geschiedenis van het 
pandje en plak er meteen die van het dorp achteraan. Als mensen dat willen ook met rondleiding door het 
dorp.” Restauratieorganisatie Stadsherstel Amsterdam werd in 2016 door de dorpsbewoners benaderd of zij het 
Politiebureautje niet konden kopen zodat de buurt het oude bureautje in kon richten als VVV en winkeltje met 
plaatselijke producten. Stadsherstel organiseerde samen met betrokken dorpsbewoners een crowdfundactie om 
de aankoop en opknapbeurt te kunnen bekostigen. Bijna-buurvrouw van het bureautje Tamar Frankfurther was 
één van de kartrekkers. Ze organiseerde loterijen, schreef artikelen in de buurtkrant en bewoog het hele dorp om 
reclameposters van de crowdfundactie voor hun eigen raam te hangen. En dat werkte, want: “Mensen kwamen 
kijken en vertelden hun herinneringen. Met natte ogen. Die kreeg ik dan natuurlijk ook.” Het gebouwtje, dat sinds 
1984 op de gemeentelijke monumentenlijst staat, stamt uit 1866. Destijds was Sloten een bedrijvig dorp met een 
inwoneraantal dat groeide van zo’n 500 naar bijna 2000, een uitgebreide middenstand en rond de eeuwwisseling wel 
zeven cafés. De regio bood veel werk dankzij de toenmalige drooglegging van de Haarlemmermeer. 

Voor oom agent was er genoeg om handen. Echt serieuze criminaliteit werd opgelost door grote bureaus, maar 
zijn kleine post was dé plek om dorpelingen aan te pakken die zich schuldig hadden gemaakt aan openbare 
dronkenschap, ruitjes vernielen, belletje trekken, lawaai maken, fietsen zonder licht of op plaatsen waar dat niet 
mocht. Er was destijds nog geen straatverlichting, dus onverlicht fietsen -al dan niet met een slok op- was in het dorp 
met zijn vele slootjes levensgevaarlijk. De veldwachter, zoals oom agent begin vorige eeuw nog heette, wist waar hij 
zijn geboefte moest pakken; op zondagochtend hielt hij de wacht bij de vele stegen. Zijn ‘heterdaadjes’ fietsten hem 
in de armen en gingen op de bon, vervolgens konden ze de hele kerkdienst peinzen over hun onnozele actie.

Dieven visten achter het net
Wie zich met een slok op schuldig had gemaakt aan een vergrijp, moest de nacht doorbrengen op het bed in de cel. 
Niet alleen volwassenen kwamen daar terecht, kinderen die zich misdroegen konden er een uurtje bij zinnen komen. 
“Om ze te laten schrikken, als die snotneusjes iets deden wat echt niet mocht’’, vertelde oud-veldwachter Freek Raat 
(1923-2018) drie jaar geleden bij een bezoek aan zijn oude werkplek. ‘’Ze zouden het nooit meer doen, riepen ze 
als ze eruit kwamen.” Veldwachter Raat alias ‘de zwarte’ -ooit kleurde zijn kruin pikzwart- bezette de politiepost van 
1950 tot ’65. Hij was zo’n agent waar niet mee te sollen viel. Als dieven hem te slim af dachten te zijn met illegaal 
gedrag, bedacht hij een list. “Er waren vissers die hun fuiken en zetlijnen uitgooiden op plekken waar dat niet mocht.” 
Een van de Slotenaren dacht ooit dat ‘die Zwarte toch nooit zo vroeg opstond om hem te betrappen.’

Hij viste achter het net, want Raat verstopte zichzelf 
op een nacht in het roeibootje, “die hadden we ook” 
en toen bij het krieken van de dag de visser aankwam, 
werd hij verrast door de veldwachter. ‘’Ik heb zijn 
spullen ingenomen en een bekeuring uitgeschreven.’’ 
Een eeuw geleden had Amsterdam alleen al meer dan 
vijftig politieposten. Ze werden speciaal voor die functie 
gebouwd of in bestaande gebouwen ondergebracht, 
zoals in de Haarlemmerpoort en Montelbaanstoren. De 
politieposthuizen verschenen begin vorige eeuw om 
toezicht te houden in de buurten. Ze ontstonden na een 
ingrijpende hervorming van de Amsterdamse politie in 
1878. De oude nachtwacht werd opgeheven, voortaan 
moesten agenten in 48 uursdiensten volgens een strak 
schema wachtlopen. 

Tussendoor mochten zij in de nieuwe wachthuizen 
in hangmatten een uiltje knappen. Binnen elk 
politiedistrict (‘sectie’) werden twee tot vier van deze 
politieposthuizen ingericht, dag en nacht bemand 
door een brigadier en voorzien van een moderne, 
telegrafische verbinding. De wachthuizen dienden ook 
als EHBO-post of openbare toilet. In de loop van de 20e 
eeuw raakten veel politieposten in de stad overbodig 
vanwege de opkomst van de rijwielsurveillance en de 
telefoon. Veldwachters hoefden hun rondjes niet meer 
te lopen en legden grotere afstanden af. Slachtoffers 
gingen bovendien niet meer naar een politiepost 
om een melding te doen, een belletje volstond. Het 
Kleinste Politiebureautje bleef echter tot 2015 in 
bedrijf, om opnieuw officieel de deuren voor publiek te 
openen in op 19 april.

Sloten ouder dan Amsterdam
Het dorp Sloten duikt eerder in de geschiedenisboeken 
op dan de stad Amsterdam. De oudste vermelding 
stamt uit de Middeleeuwen, tussen de jaren 993 
en 1049 (Amsterdam ontstond in de 12e eeuw). De 
boerderijen met landbouwgronden van de gemeente 
Sloten zijn sinds de jaren vijftig bijna allemaal onder het 
zand verdwenen om Nieuw-West te bouwen. Sloten 
ademt nog wel de sfeer van weleer. Onder andere 
de winkelruiten van de vleeshouwerij en de ronde 
etalageruiten van de sjieke kruidenierszaak getuigen 
van dat levendige verleden. 

Het kleinste politiebureautje bekijken? Dat kan van 
april t/m oktober in de weekenden van 13-17 uur. 
Het adres is: Dorpsplein 1 te Sloten (Amsterdam).
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Een film over welke beelden er leven over politie optreden in de samenleving. Hoe vaak wordt U gecontroleerd? 
Vorig jaar werd op 10 december 2018 de documentaire “Verdacht” uitgezonden. Inmiddels hebben ongeveer 
400.000 mensen deze documentaire gezien. Aan deze documentaire werkten veertien Nederlanders mee 
die vertellen over staande houdingen door de Nederlandse politie en welk gevoel(ens) zij bij deze controles 
ondervonden. In deze documentaire vertellen twee politieambtenaren die in vrije tijd zijn gecontroleerd hun 
verhaal. Het verhaal is gemaakt vanuit hun perspectief.

DE FILM “VERDACHT” Controle alt delete
Op donderdag 24 januari 2019 werd deze film vertoond op initiatief van het Stadsdeel West en IZI Solutions waarvan 
een onderdeel het team “Controle alt delete” vormt. De bedoeling van deze avond was dat iedereen die dit wilde de 
film “Verdacht” kon bekijken en vervolgens met de lokale afdeling van de politie en de gemeente op lokaal niveau 
in debat kon gaan. Voor aanvang sprak ik met Dionne Abdoelhafiezkhan.  Dionne is  van IZI Solutions (IZI). Dit is een 
sociaal innovatiebureau dat innovatieve oplossingen biedt om raciale en sociale gelijkwaardigheid te bevorderen. 
Dit bureau heeft een eigen website.  Dionne Abdoelhafiezkhan heeft in januari 2019 de Nieuw Amsterdam Prijs 
ontvangen. De Nieuw Amsterdam Prijs werd vorig jaar door Pakhuis de Zwijger bedacht om mensen op het podium 
te krijgen ‘die voor onze stedelijke samenleving impactvolle en relevante verandering tot stand hebben gebracht’.
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Ik spreek Dionne op donderdagavond 24 januari 2019 in de Mansveldschool voor 
aanvang van de film “Verdacht”. Dionne vertelt: “Ik ben sociaal ondernemer, ik 
ben bedrijfskundige en ben vierde generatie Surinaams, hoewel mijn uiterlijk en 
achternaam anders doet vermoeden. Ik heb een vijfjarig zoontje en ik gun hem 
een omgeving waar hij zichzelf kan zijn zonder dat hij wordt beoordeeld op zijn 
afkomst. Waarom de film Verdacht? Je kunt een probleem in de samenleving 
niet beheersen door niet te communiceren. Het is een kritische film die de 
boodschap heeft: “Politie etnisch profileren hoort er niet bij.” Het is een vorm van 
institutioneel racisme! Wat wij op de kaart willen zetten is etnisch profileren en 
buitenproportioneel politiegeweld. De film vertoont wat de impact kan zijn van 
een staandehouding. Er moet een wettelijke objectieve reden zijn om iemand te 
controleren.”

De opening werd verzorgd door de stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki (GroenLinks). 
Zij uitte de wens dat de politie er voor iedereen is. Waarom het vertonen van deze 
film? “Ik wil partijen bij elkaar brengen. Ga bij elkaar kijken en leer van elkaar.” 

Wethouder diversiteit van de gemeente Amsterdam Rutger Groot-Wassink. Hij 
was in de afgelopen vier jaar fractievoorzitter van Groen Links in de Amsterdamse 
gemeenteraad: “Ik benoem dat in de stad Amsterdam sprake is van een grote 
diversiteit wat betreft bewoners. Dat is mooi maar er is volgens mij wel sprake van 
inclusiviteit. Ik streef niet alleen om het zeggen met  woorden maar ik heb het over 
voorbeeld stellend gedrag. Ik wil een stad zonder onderscheid in soorten mensen. 
Amsterdam is de enige gemeente die tegen onderzoekers zei: “Kom maar.” 
Gelukkig zei de Amsterdamse politie etnisch profileren komt voor. Mijn gesprek 
met de politie gaat over hoe iedereen gelijk wordt behandeld. Ik zie gelijkwaardige 
Amsterdammers. De politie kan hier een bijdrage aan leveren.”

‘H
et stuk dat u gaat lezen bestaat 

uit de highlights van de antw
oorden 

en de vragen van het publiek aan het 
sam

engestelde forum
’

Vervolgens werd de zaal toegesproken door de teamchef van politie van het Basisteam Haarlemmerweg, Arthur 
Barendse: “Ik ga niet beginnen met politie voorbeelden om een tegendeel te beweren. Ik blijf daar van weg. Ik voel 
de pijn als men het heeft over etnisch profileren. Dit pak, mijn uniform, staat voor het helpen van mensen. Daarin 
maak ik geen onderscheid. Ik sluit niet uit dat etnisch profileren gebeurt. Vanuit mijn visie en mijn team proberen 
wij op lokaal niveau de wereld beter te maken. Daar hoort wat mij betreft de discussie over etnisch profileren zeker 
bij. Je moet kunnen uitleggen waarom je iemand controleert. In mijn team is geen plaats voor etnisch profileren. Dit 
thema staat bij ons op de agenda. Ik spreek hier als teamchef van basisteam Haarlemmerweg. En in die hoedanigheid 
wil ik graag met jullie in gesprek. Het is wat mij betreft geen discussie.”

Na het vertonen van de film vroeg Dionne Abdoelhafiezkhan als gespreksleidster om een eerste reactie van de zaal, 
de politiek, de uitgenodigde onderzoeker en cultureel antropoloog Sinan Cankaya en de teamchef Arthur Barendse.

Dionne: “Wat mij betreft gaat het vanavond om volwaardig behandeld worden als burger. Het besef dat mensen 
schaamte ervaren gepaard gaand met angst hebben voor controles. Dat het altijd moet gaan over feiten en 
omstandigheden en het antwoord op de vraag wie het profiel of werkwijze maakt voor controles bij de politie? Als 
vertegenwoordiger van de overheid mag je niemand benadelen toch? De onrechtmatige staandehouding daar gaat 
het vanavond over.” 

In de zaal waren diverse gemengde gevoelens waarneembaar. De woorden onrecht, machtsmisbruik, verdriet, 
machteloosheid en ontmoediging vielen.

Stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki gaf aan niet te kunnen reageren vanuit zichtbare emotie. De film deed iets met 
haar.

‘Vervolgens werd de film 
“Verdacht” vertoond. In 

de zaal waren ongeveer 70 
personen aanwezig’
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Noot redactie
Op 07 februari 2019 reageerde Ulichki in de krant 
alsnog: “Er was een fijn en open nagesprek, een 
dialoog waarin de politie zich kwetsbaar opstelde 
ondanks kritische vragen.”

Arthur Barendse gaf als eerste reactie: ”Ik hoor 
uw signalen en ik neem uw woorden serieus. Door 
intern over dit onderwerp te praten met elkaar 
in de vorm van een dialoog krijg ik op tafel wat 
er speelt en leeft. Intern is dit aan ons team een 
keihard bespreekbaar issue. Als er vragen zijn over 
controleren moet de uitleg authentiek zijn.” 

Dionne geeft aan: ”Wij hebben bewust gekozen 
voor een film die nu eens niet de straatschoffies 
aan het woord laat maar een doorsnede is van 
de middenklasse met een etnische achtergrond. 
Wij bespreken zaken die nu eens niet als gezellig 
op de kaart staan. Na tien jaar praten, zien wij als 
“Controle alt delete” geen verandering.”

Cultureel antropoloog Sinan Cankaya: “Discriminatie 
en etnisch profileren is wel degelijk een onderwerp 
dat wordt onderzocht door de politie. Ze lopen er 
niet voor weg. Er moet wat mij betreft altijd een 
redelijke verdenking zijn om mensen te controleren 
als politie. Sterker nog, bepaalde groepen boeven 
houden al rekening met de manier hoe de politie 
kijkt naar mensen. Als jij je dus anders kleedt of 
gedraagt heb je minder kans op controle. Daar 
zit het gevaar voor de politie zelf wat mij betreft. 
Uitsluiting is een voedingsbodem voor radicalisering. 
Etikettering zou causaal vanuit de criminologie 
verklaard kunnen worden. Maar doe dat nu juist 
niet! Ik vind het een goede ontwikkeling dat 
politieagenten in deze zaal aanwezig zijn en willen 
praten over wat een objectieve politiecontrole 
zouden moeten zijn.”

De zaal was minder mild. Enkele quotes: 
“Politiechef u zou moeten zeggen WIJ zitten fout.”
“Politieagenten ga eerst de relatie aan met je burger. Ga professioneel om met je macht.”
“Politie let op afwijkend gedrag en ga niet af op iemands uiterlijk.”
“Politie wanneer ben ik nu verdacht? Word ik geselecteerd op grond van klasse of ras?”
“Politie: Ik heb als burger geen vertrouwen in verandering bij de politie over controleren. Uitsluiting wordt een uiting 
van gedrag  bij de politie.”
“U bent politiechef in West. Waarom bent u hier niet met uw hele team als u het zo belangrijk vindt?”
“De code zit al te diep bij jullie; er moet ingegrepen worden bij jullie!”

Heftige uitspraken
Wethouder Rutger Groot-Wassink: “Vernedering met impact door ongelijke behandeling. Daar moet het gesprek 
over gaan. Ik zeg wel: “Iedere dader bij bijvoorbeeld een aanslag hoeft niet perse een uiting te zijn van uitsluiting.” Ik 
wil daar nuance in aanbrengen. We moeten vertrouwen hebben in de politie. De politie moet zelf het vertrouwen in 
de politie herstellen. Als wethouder diversiteit blijf ik in gesprek met alle groepen. Ik wil normstellend zijn. Ik ga het 
onderwerp racisme structureel op de kaart zetten. Ik ga voor de reacties en werkwijze van de Nationale politie uit 
want die staat hier vanavond niet. Ik ga met de Amsterdamse driehoek in gesprek. Ik wil voorkomen dat een breed 
gevoel ontstaat dat de politie zelf niet meer gecontroleerd wordt.”

Arthur Barendse: “Als u iets kunt organiseren doen wij als heel team mee. Op lokaal niveau is de dialoog goed. 
Nogmaals, ik neem verantwoording voor mijn team. Een ieder die op straat politie ontmoet moet zich kunnen 
herkennen. Opzettelijk mensen uitsluiten doen wij niet. Ik zie dit soort bijeenkomsten als een ijkmoment. Ik zie 
bewustwording en ik geef uitleg. Ik zeg: Leg eerlijk uit waarom je iemand controleert en zeg wat je aan het doen 
bent aan de burger. Effectiviteit en meetbaarheid om etnisch profileren tegen te gaan zit niet in zogenaamde stop 
verantwoording formulieren. Het zit in de dialoog over hoe wij ons werk doen. Daar is een avond als deze een 
moment voor.”

Cultureel antropoloog Sinan Cankaya: “Controle alt delete haakt niet af. Zij onderzoeken op casus niveau. Er is een 
verschil tussen discriminatie en racisme. Ik denk dat de politie anders moet leren omgaan met klachten. Objectief 
onderzoek is nodig om aan te tonen dat het bestaat. Zet alleen mensen aan de kant als je een redelijk vermoeden 
hebt aan een objectief meetbaar feit. Ga niet routinematig te werk. Dat polariseert.”

Dionne: “Ik sluit deze avond af met de opmerking dat oververtegenwoordiging in de misdaadstatistiek niet mag 
leiden tot extra controles binnen een groep. Wij zijn weggezet als polariserend op nationaal niveau. Wij zijn een 
serieuze gesprekspartner en blijven ons inzetten voor een goed handelingskader voor de politie en wij willen de 
effectiviteit van controles onderbouwen op grond van feiten. In 2018 hebben wij 103 klachten in behandeling 
genomen. Wij volgen de beleidsontwikkelingen en wij blijven contact zoeken met de politie.”
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Arthur Barendse: “Vanuit mijn visie over een politie voor iedereen wil ik eenieder bedanken voor deze avond en de 
mogelijkheid om met elkaar in dialoog te zijn over een onderwerp waar ik in ieder geval niet voor wegloop.”

Het is een goed initiatief om de beleving van burgers te horen die met een kritische blik naar het politieoptreden 
kijken. Het is en blijft wel nodig om te kijken op welk niveau en op welk platform wij met elkaar in gesprek gaan. 
Vanuit vrijmoedig spreken is het in ieder geval prijzenswaardig dat een teamchef zich zo inzet voor dit onderwerp 
en kritische vragen niet uit de weg gaat. Sterker nog, wij waren met een afvaardiging van zeven collega’s van het 
basisteam Haarlemmergweg aanwezig. Vanuit blauw vakmanschap zoeken wij naar vormen en instrumenten om 
ons werk beter te doen. Er is een werkgroep opgericht om te kijken naar professioneel controleren. Wat is de 
toonzetting tijdens onderling overleg en wat is de toon op straat. We moeten ook scherp zijn op het onderscheid 
tussen dialoog en discussie. Bij een dialoog ga je in gesprek zonder waardeoordeel. Het gesprek over etnisch 
profileren zal waardevrij gevoerd moeten worden hoe moeilijk dat ook is. Een discussie is handig om standpunten 
op tafel te krijgen. De politie op straat heeft vaak beide vormen van gesprek zowel discussie als dialoog. Politie is een 
normgerichte organisatie. De kunst is om oordeel, meningen en aannames weg te laten in het politieoptreden. 

Ontwikkeling van het vak vindt plaats in de dialoog. Deel kennis objectief met elkaar. De kracht van de organisatie 
is uniformiteit. Op een basisteam is het juist nodig om divers te zijn en los te komen van uniformiteit. Het 
goede gesprek komt alleen tot stand bij een veilig werkklimaat en bij een goed contact met de burger. Bij blauw 
vakmanschap is in het gesprek over etnisch profileren van belang dat je met elkaar veilig reflectiegesprekken kunt 
hebben. Breng de feiten in kaart. Het gaat om feiten. Niet om de perceptie van de werkelijkheid. Kijk met elkaar 
kritisch naar de beslismomenten. De boodschap van deze avond: “Ga meervoudig kijken! Vanuit je vak. De ander 
(burger) en jezelf.” De uitkomst van het gesprek moet zijn wat hebben wij hier van geleerd? Ben ik effectief op straat? 
Deugd het? Past jouw optreden binnen het morele afgesproken kompas naar de vier kernwaarden van de nationale 
politie? Integer, betrouwbaar, moedig en verbindend. 
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In taalgebruik is het gemakkelijk om het 
woord PTSS-er te gebruiken maar daarmee 
diskwalificeer en stigmatiseer je meteen de 
persoon in kwestie. Net zoals iemand griep, 
kanker of een gebroken been kan hebben 
kan iemand ook PTSS oplopen. Het is dus een 
persoon met PTSS.

PTSS is niet selectief. Het is niet alleen een 
beroepsziekte zoals bv bij politieagenten, 
artsen en journalisten maar je ziet het ook 
bij mensen die in hun privéleven een trauma 
hebben opgelopen. Waarom de ene er wel last 
van krijgt en de andere niet is helaas niet altijd 
uit te leggen of te voorkomen. Wel is het te 
begrijpen dat iemand het heeft opgelopen. Het 
is net als de griep, de ene krijgt het wel en de 
andere krijgt het niet. Soms te begrijpen maar 
soms ook niet. Het is een lastige ziekte. Wie het 
krijgt, de reden waarom diegene het krijgt, de 
uitingsvorm maar ook de behandeling is vaak 
heel divers. Met een gebroken been is het over 
het algemeen gemakkelijk. 

Het is te zien, te begrijpen en we weten ook 
welke behandeling goed is en hoe lang dat 
zal duren. Bij een stressstoornis is aan de 
buitenkant vaak niet goed te zien wat er speelt. 
Sterker nog, iemand kan de meeste tijd goed 
functionerend overkomen maar enorm gebukt 
gaan onder PTSS. Het is per persoon verschillend 
wat aanslaat. De ene heeft baat bij EMDR, een 
andere met gesprekken met een deskundige, 
sommigen met fysieke bezigheden of een 
combinatie van verschillende behandelingen. 
Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde 
en helaas slaan vele behandelingen niet of 
onvoldoende aan. Iemand met PTSS heeft 
last van zogenaamde triggers. Dat kunnen 
hele simpele dingen zijn zoals een bepaalde 
temperatuur of de schommeling daarvan, 
geluiden, geuren, plaatsen, perioden etc. 

PTSS is niet selectief
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Het kan dus van alles zijn. Het kan iets zijn 
wat voor de meeste mensen normaal en als 
niet bijzonder wordt aangemerkt. Iemand 
met PTSS kan dan een herbeleving krijgen wat 
een vlucht-, vecht- of bevriesreactie teweeg 
brengt. Wanneer je hier niet mee bekend 
bent kan dat vreemd, raar of overdreven 
overkomen maar diegene met PTSS zit dan in 
een overlevingsstadium. Een modus die je kunt 
vergelijken alsof je in een kuil met hongerige 
leeuwen wordt gegooid en niet weet hoe je 
eruit kan komen. Dat maakt PTSS ook lastig. 
Voor de omgeving om het te herkennen en 
te begrijpen. Voor iemand met een gebroken 
been wordt de deur opgehouden. We willen 
het snappen, maar snappen het niet. Als je het 
niet hebt is het ook misschien niet te begrijpen 
maar moet je het maar aannemen. De grootste 
vijanden voor iemand met PTSS bevinden 
zich vaak in zijn/haar directe omgeving. Goed 
bedoelde opmerkingen, grappen of het niet 
serieus nemen. 

Mensen gedragen zich dan als arts, behandelaar 
en beoordeellaar. Hij of zij heeft het niet. Hij of 
zij kan dit wel maar dat niet en/of hij of zij moet 
zich niet zo aanstellen. Misschien helpt het al 
als we gewoon durven aan te nemen dat het 
zo is en dat we ons berusten in het kunnen en 
niet kunnen van iemand met PTSS. De laatste 
tijd heb ik met veel mensen met PTSS mogen 
samenwerken. De strijdlust die zij hebben 
laten zien, het doorzettingsvermogen maar 
ook de wijze waarop zij met elkaar omgaan en 
elkaar opvangen vind ik bewonderenswaardig. 
Er wordt oprecht geluisterd, aandacht en 
ruimte geboden en er is ruimte om zichzelf te 
zijn. Dat laatste in goede en slechte tijden en 
momenten. Wat dat betreft kunnen we van 
mensen met PTSS nog veel leren. Misschien zijn 
zij wel een voorbeeld voor de mensen die het 
niet hebben...
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Doelloos:
Ik kom in het begin van deze week in de vroege noodhulp in gesprek met mijn collega. Er komt een kleine komische 
discussie op gang over de doelloosheid binnen politiewerk en ons patroon in surveilleren. Lol. Doelloos politiewerk is 
wanneer je schijnbaar zomaar en zonder directe opdracht het parcours binnen jouw werkgebied doorkruist. Echter 
doelloos rondrijden bestaat niet want iedereen -zo ook uw politie- is voorgeprogrammeerd op de core business, toch.

Ik vind dat doelloos rondrijden niet bestaat, mocht je dit denken. Door de hoeveelheid van gestuurde operationele 
informatie maken de grijze hersencellen bij praktisch iedere diender overuren en raken verhit of in de overdrive. De 
individuele aansturing van ieders hersenpan en vooral bij de familie Hermandad maakt dat de politionele prioriteiten, 
aandacht vestigingen, operationele informatie en -last but not least- wijkgebonden politiewerk, ongemerkt ieders 
politiepad blijven doorkruisen en teisteren. Het voordeel hiervan is dat op latente wijze eventueel het politionele 
pad geëffend en uitgestippeld wordt, mocht dit al niet zo zijn opgenomen in het politie DNA. Het rare is dat de politie 
hierin gevoed wordt met een paar intrinsieke woordstromen zoals het befaamde rondje rond de kerk, even uitwaaien 
in de buitengebieden. Dit zijn de mooiste vooruitzichten om ad hoc en preventief gezien tot mooi politiewerk te 
komen, althans, dat was vroeger zo. Tegenwoordig maken iets teveel prioriteiten en verplichtingen een teneur in dit 
denkpatroon.

Ook een kalibrerende gevleugelde spreuk: je kunt niet niet communiceren omdat er zo’n 70% non verbaliteit bij komt 
kijken. Altijd ligt bij de politie voorbeeldgedrag en minimale preventie op de loer. Je bent altijd gezien, tenzij je in het 
donker in een camouflagepak in een greppel onder de struiken ligt en dan nog ben je gezien, want een langslopende 
snuffelende hond -egaal van welk kaliber dan ook- zal contact proberen te maken of grommen of de volgende stap 
in zijn referentiekader ondernemen. Niet communiceren maar wel ruiken. De reuk is ook een communicatiemiddel, 
lijkt mij. Enfin, even later rijdt mijn collega met mij ernaast als co-pilot en we naderen een stoplicht. Het verkeerslicht 
straalt rood licht uit. Aan de overkant staan voetgangers. Een van hen maakt een eerste pas in strijd met rood licht 
in zijn richting gekeerd. Dan ziet hij de opvallende politieauto en zet subiet een pas terug. Mijn collega ziet deze 
manoeuvre niet maar ik wel. 

Doelloos of toeval of toch niet?

De doelloosheid van de een is niet die van de ander! Een mooi bewijs van de stelling dat iedereen gezien is, ook 
de burger en ook de opvallende politieauto. Blijkt dat het politie aura ongeveer een straal heeft van 100 meter. 
Tegenwoordig in het DRONE tijdperk ook tot 110 meter verticaal in het luchtruim. Digitaal gezien zijn er geen of 
nauwelijks afstanden en is iedereen gezien.

Toeval
Gisteren kwam er informatie binnen dat er op een locatie een vuurwapen zou liggen. Ik word als wijkagent 
meegevraagd. Ik ken de personen en de locatie goed. De bevoegdheden en de beginselen worden opgetuigd en 
samen met HOVJ en machtiging gaan we op pad. Ik voorspel tegen mijn collega’s de te verwachten bejegening en de 
haken en ogen. In de buurt van de locatie komt een bromfiets aangereden met daarop de bewuste persoon, toeval 
of niet? Gelet op de prioriteitenstelling rijden we door naar de locatie. We stappen uit. Mijn voorspellingen komen 
tot drie cijfers achter de komma uit m.b.t. de verbale reacties van de bewoners. We vinden geen verdachtmakingen 
en volgen de wet nemen we afscheid van de locatie. We worden zelfs uitgenodigd op de barbecue. Het blijkt maar 
weer eens dat toeval niet bestaat. Vanmorgen ruimen we een hennepplantage in een woning in Limbricht. Misdaad 
anoniem informatie en specialistisch onderzoek maakt dat we kunnen en mogen binnentreden binnen de bepalingen 
van de wetgeving. Nu volgt de administratieve afhandeling. En die is niet mals, dat mag duidelijk zijn.

In mijn wijken heb ik ook meldingen van hennepteelt in woningen. Hopelijk kunnen we ook hier binnen acceptabele 
tijd optreden en de illegale situaties ontmantelen. Helaas is de politiecapaciteit nog altijd veel kleiner dan het aantal 
anonieme meldingen en het werkaanbod. Vaak kunnen we dit niet inzichtelijk maken… Gestaag ploeteren wij voort 
en blijven ons best doen. Wij moeten ons tenslotte aan de regels houden en binnen de bevoegdheden blijven 
opereren. Lastig maar wel fairplay.
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De Cock en de zwarte weduwe, deel 84 in de Baantjer-serie, met in de hoofdrol rechercheur De Cock en zijn assistent 
Vledder van bureau Warmoesstraat in Amsterdam.

De Cock is op Zorgvlied voor de begrafenis van Cor Huidekooper, een vroegere collega. Iedereen, ook de verse 
weduwe, is verbaasd als er bij het afscheid een jonge vrouw naar voren stapt en als eerste een rode roos op de 
kist laat vallen. Niemand weet wie zij is. Tot ieders verbazing staat enkele dagen later in de krant te lezen dat Cor 
vermoord zou zijn. De Cock en Vledder gaan op bezoek bij de journalist die het artikel schreef, en ook sporen ze de 
jonge vrouw op. Het lijkt erop dat Cor in de jaren na zijn tijd bij de politie een dubbelleven heeft geleid...

A.C. Baantjer is onsterfelijk geworden met zijn ‘De 
Cock’-reeks. Peter Römer is auteur en acteur. Nadat 
de ‘De Cock’-reeks werd voortgezet met vijf door hem 
geschreven delen naar de scenario’s van de tv-serie 
Baantjer, vervolgt hij nu de reeks met nieuw geschreven 
boeken. Peter Römer schrijft geheel in de geest van Appie 
Baantjer, en zijn ‘De Cock’jes’ worden geprezen om de 
authentieke verhaallijnen en dialogen.

De Cock en de zwarte weduwe

Zelf in de rol kruipen van “De Cock”? Mail dan je 
gegevens vóór 1 mei naar info@terhoeveuitgevers.nl en 
misschien win jij een van de nieuwste Baantjer 
boeken “De Cock en de zwarte weduwe”.
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