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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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V O O R W O O R D

Wij zijn ruim zes jaar geleden met Politie in Beeld begonnen met het idee een 
magazine te maken voor jullie, met jullie. Meer dan ooit is dat met deze uitgave 
gelukt, lees de columns van jullie collega’s maar, vaak leuk, ontroerend en zeker 
scherp. 

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, zit ik midden in de voorbereiding om een 
Kennedy mars te lopen; 80 kilometer in 20 uur, voor mij een uitdaging en grenzen 
verleggen. Uitdagingen en grenzen verleggen in de werksfeer is voor jullie dagelijkse 
kost maar ook in de privésfeer zoeken jullie dit vaak op.

Een heel mooi voorbeeld van grenzen verleggen is het verhaal van Clown Powie, een 
doel stellen, het realiseren van dit doel ook al betekent dit dat je uit je comfortzone 
moet stappen en dan beloond worden met een mooi resultaat.

Een mooi resultaat is waar Stadsherstel Amsterdam ook altijd voor gaat, nu met al 
meer dan 700 geredde monumentale panden in beheer blijven zij bezig. In deze 
uitgave weer leuke, interessante en inspirerende verhalen.

VOOR JULLIE, MET JULLIE...

Veel lees plezier en tot de volgende Politie in Beeld,
Willian ter Hoeve

Wi l len  i s  kunnen . . . . . .
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En dan word ik benaderd door de redactie van dit blad. Of 
ik mij even wil voorstellen en wil vertellen wat ik buiten het 
politiewerk nog meer doe. Laat ik starten met een foto, want die 
zegt immers vaak meer dan 1000 woorden:

Het zal ruim 15 jaar geleden zijn geweest; thuiskomen van mijn 
werk als wijkagent in Amsterdam, bakkie koffie, TV aan. En dan 
komt er een reclame langs van de cliniclowns, waarbij een ziek 
kindje wordt vermaakt en er een grote glimlach verschijnt. Het 
raakt mij oprecht en ik ben verkocht: DIT WIL IK DOEN! De dag 
erop bel ik de stichting cliniclowns met de mededeling dat ze 
mij op de lijst mogen zetten van vrijwilligers. De mevrouw die 
mij te woord staat is heel vriendelijk en zegt ‘Ja maar mijnheer, 
cliniclown zijn is een baan.’ Lang verhaal kort; dit blijft natuurlijk 
nazoemen in mijn hoofd en uiteindelijk heb ik ongeveer vier jaar 
lang mijzelf omgeschoold tot clown via cursussen, trainingen, 
opleidingen, stages etc. Daarbij ben ik tegen menig persoonlijke 
barriere opgelopen; ik heb mij echter niet laten stoppen. Mijn 
slogan is: ‘Willen is kunnen’. En het is duidelijk: ik wil clown zijn 
voor zieke kinderen!

Inmiddels dus ongeveer vijftien jaar een dubbele ‘baan’. En toch 
veel overeenkomsten, want zowel als clown als politieman kleed 
ik mij om en kijk ik ‘waar heeft de ander behoefte aan?’ Als 
politieman ruim 36 jaar verder, daarnaast mag ik wekelijks als 
clown Powie mijn passie beleven op de kinderafdeling in twee 
ziekenhuizen. Niet als officiële cliniclown, maar als vrijwilliger. 
Inmiddels is Powie ook internationaal aan de slag gegaan. 
Bezoeken aan weeshuizen, kindsoldaatjes, dementerende ouderen 
in Uganda, Peru, Brazilie en Sint Maarten. Aankomende november 
is Costa Rica aan de beurt. Totale voldoening!! 

Frank Westerop Peter Tulp & Ter Hoeve Uitgevers

Amsterdamse wijkagent 
Frank Westerop 
is Clown powie

‘Politieman: structuur, regels en vastigheid.
Clown: inleving, empathie, beleving en de 

clown is altijd een JA’
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Een dagje uit het leven van Powie in het ziekenhuis?
Bij binnenkomst zijn er geen kinderen. Stiekem ben ik een beetje blij; na al die jaren vind ik het elke keer nog 
steeds spannend. Dat vind ik wel goed, want dan blijf ik scherp. Ik kleed mij om, draal nog vijf minuten, en dan 
gaat Clown Powie naar binnen. Een meisje, Elsa, ongeveer twaalf jaar, heeft kalktekort en loopt met een mobiel 
rek dat zij op wieltjes mee duwt. Er hangt een zak aan die met een slang verbonden is met haar hand. Het 
contact is makkelijk gelegd. Zij houdt zich bezig met de muziek. Je kunt hier zelf DJ spelen. Ik vraag of zij een 
favoriet nummer heeft. “Zeker, dat zijn Nick en Simon. Die komen uit Volendam en ik kom uit Urk!” We blijven 
daar nog en dan wil ik wel meer zien van Kinderstad. Elsa zegt dat zij mij wel even rondleidt. We lopen langs 
een tekentafel waar Xavio zit. Hij is ongeveer negen jaar en is met zijn moeder. Ik stel mij voor; hij is onzeker. Ik 
krijg een hand, maar ondertussen kijkt hij naar beneden. Elsa roept dat ik verder moet lopen. Zij loopt met het 
rek alsof zij nooit anders doet. Zij laat mij alles zien. Zij draagt een bril en ziet dat die van mij stuk is. Ik zeg dat 
we beter kunnen ruilen en daar dollen we nog wat over. Ze rent weg met het rek aan haar hand. Dan komen 
we bij hele grote kussens waar je lekker op kunt zitten (en Powie natuurlijk helemaal in verdwijnt, niet meer 
overeind kan en zijn bril weer stukmaakt) en op een moment staan we bij het “vliegtuig”. Powie geeft aan dat 
hij best een stukje wil vliegen, maar er is niemand. Elsa zegt dat ik alvast moet gaan zitten. Het mobiele rek 
begint te piepen. De accu is leeg en dan moet de stekker erin. Elsa zegt dat het wel kan wachten, maar Powie 
weet niet of dit verstandig is. “Er brandt niet alleen een geel maar ook een rood lichtje!” Het verlengsnoer 
brengt uitkomst. Met een begeleidster loopt zij uit beeld en is zich aan het verkleden als stewardess. Als zij 
terugkomt, neemt zij de bestelling op. Plots loopt Xavio rondjes rond het vliegtuig en gluurt door de raampjes. 
Ik vraag aan hem of hij de piloot is. Elsa roept hem hierop ook om de piloot te zijn. Dat is teveel gevraagd. Xavio 
zoekt de aandacht, want kleedt zich binnen tien minuten twee keer om: als ridder en als aap. Dan gaat Elsa 
weg, want haar moeder komt en vertelt dat haar vader staat te wachten. Zij zegt wel dat zij zo weer terug is. 
Powie neemt toch vast afscheid en bedankt haar voor de rondleiding.

Dan durft Xavio dichterbij te komen. Hij is een beweeglijk mannetje en blijft rennen. We doen even tikkertje, 
maar Powie kan de trap niet goed op en struikelt af en toe. We gaan naar de microfoon en hij roept ondeugend: 
“Mama is een dikkerd”. Powie schrikt en vraagt of dat wel mag? Xavio lacht het uit en doet het nog een keer. 
Daar komt mama al en die pakt hem beet; te laat weggerend! Op naar de tweede verdieping; Hicham is een 
klein vijf jarig jongetje met een oogaandoening. Hij bouwt een toren en Powie mag helpen. Dan gaat het goed 
en… dan gaat het fout. De toren stort in. Geeft niks, samen proesten we het uit. Er verzamelt zich (had ik eerst 
niet in de gaten) een groepje mensen om ons heen. Komen allemaal naar Powie kijken. Een moeder rijdt de 
rolstoel van haar dochter tot op twee meter, zodat haar dochter kan kijken naar Powie. (Je speelt met de een en 
anderen hebben daar dus ook plezier van. Dat hoorde ik achteraf van de vrijwilligers, want er gebeurt van alles, 
wat ik zelf niet in de gaten heb). Het meisje in de rolstoel spreekt niet en kijkt vaak om zich heen. Zij weet echter 
precies waar Powie is. Als ik haar benader en haar hand kriebel, schudt ze in haar stoel en lacht veel. Aan haar 
moeder zie ik dat ze zich prima vermaakt en daardoor trouwens de moeder ook. Want ook die heeft een grote 
glimlach op haar gezicht. Dat is een mooie bonus. 

(Ik besef later pas dat dit precies de reden is waarom ik dit doe. Het gevoel van die middag komt dan pas binnen 
en raakt mij oprecht. Het gaat niet per se om gesproken woorden; aanraking, spiegelen en improvisatie werken 
vaak nog beter). Ik begin een gesprek met een meisje (Shanna) dat een tekening aan het maken is voor haar 
opa. Zij is wat verlegen, maar geeft wel antwoord. Iets later voelt het voor haar vertrouwd, komt zij dichterbij 
en is zij totaal op haar gemak. Ze helpt nu zelfs Powie met zijn tekening. Ontroerend, dit bewijst; het gaat om 
contact, niet om wie de leukste grap vertelt. Vanaf nu kan ik trouwens loslaten dat ouders ‘extra ogen zijn die mij 
bespieden’. Nagenoeg alle ouders wijzen hun kinderen juist op mijn aanwezigheid, lachen om grapjes of spelen 
mee. De vrijwilligers hadden aan een paar kinderen gevraagd hoe ze het vonden.

‘Een van de kinderen had gezegd: Van de week 
waren er Clini Clowns. Clown Powie was 
veeeeel leuker! Die gaat in mijn CV’

Mocht je na het lezen denken; ik wil meer weten of lezen over Clown Powie. 
Check dan even       Clown Powie voor veel foto’s en verhalen ‘ook van de internationale reizen.’
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‘Ik hou van sarcasme, schrijf zoals ik praat: met mijn hart op mijn 
tong. (Keurig algemeen en -soms on-beschaafd Nederlands) en heb 

een ernstige zwak voor chocola’

Lieke Schrijft Ter Hoeve Uitgevers

Ik kom met ongeborsteld ontploft haar nog net op tijd binnen rennen om in een 
paar minuten in m’n uniform te springen. Nou ja, springen is misschien ietsje 
te positief. Maar hij past. Daar gaat het om. Eenmaal beneden meld ik mezelf 
“fysiek-aanwezig-maar-m’n-geest-slaapt-nog” bij de chef van de ochtenddienst, 
eet snel een ontbijtje terwijl ik door veel te veel ongelezen mail heen scroll en 
mopper over het feit dat ik nog niet wakker ben zelfs na een half koude douche. 
“Dat is te zien... Ik hou je wel wakker vandaag Liek” hoor ik achter een computer 
mompelen. Ah, ik had nog niet op de dienstlijst gekeken maar noodhulp met S 
staat staat er achter mijn naam voor vandaag. Altijd even complimenteus die S! 
Haha!
 
We beginnen al vroeg met het ondersteunen bij de veiligheidsmensen van 
het GVB. Bij de pontjes achter het Centraal Station staat een man die reizigers 
bang maakt met wat verbale agressie en wilde armgebaren en hij schijnt ietsje 
teveel gedronken te hebben. Ik denk dat ie al de hele nacht aan de zuip is 
geweest en dat het hoog tijd is dat hij naar bed gaat, ik ruik de drankwalm op 
meters afstand… Als we de man aanspreken begint hij meteen met een zeer 
ongeloofwaardig verhaal. We moeten onze chef maar inschakelen, die belt dan 
weer zijn chef en de chef van de allerhoogste chef, die kent hem. 

Ja.. En ik werk bij de Eftelingpolitie 
Ik was hem al kwijt bij de tweede chef, en S zo te zien ook. Don’t blame us, want 
het is nog vroeg. Maar meteen een gratis tip: soms werkt ‘ahh oke’ of gewoon 
‘hm hm’ erg goed als je een verhaal een beetje gemist hebt... en dan hopen dat 
ze verder vertellen en je de draad weer op kan pakken. In dit geval missen we er 
weinig aan. Proberen te levelen met deze wazige snuiter gaat maar moeizaam. 
Als we om een identiteitsbewijs vragen komt er een pinpas tevoorschijn. Ik 
meen een zorgpas te zien zitten in zijn portemonnee. Ik wijs ernaar en vraag 
erom want daar staat een BSNnummer op… Daar ging het mis. Toen ik al wijzend 
vroeg “Wat zit daar dan?” ging meneer ineens heel ongemakkelijk doen alsof 
hij iets te verbergen had. Gezien mensen vaker een valse naam opgeven en 
dan toch een identiteitsbewijs bij zich hebben en bijvoorbeeld nog boetes 
hebben openstaan, vragen wij rustig nog even verder voor we eventueel een 
identiteitsfouillering gaan toepassen...  

Een tweedehands condoom, 
slechtnieuws gesprek en 

mergpijpjes
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Dat vragen ging S goed af. Misschien is de juiste bewoording “te goed”. Al gauw bleek ik het mis te 
hebben en het pasje dat ik aanwees geen zorgpas te zijn... En er zat nog iets achter. Iets waar je op de 
vroege morgen niet bijzonder veel behoefte aan hebt... Ook op de late avond niet overigens, maar dat 
terzijde. Een mooie paarse verpakking van Durex, opengescheurd. Er steekt een stuk gebruikt condoom 
uit. Gadverdamme. “Een tweedehands condoom….” Ik spreek de woorden uit alsof het de normaalste 
zaak is van de wereld. Ik hoor S mompelen “Gelukkig doet ie het veilig….ofzo”  S en ik konden het niet 
laten om er een paar subtiele grappen over te maken. Iets met recyclen, goed voor het milieu en seksuele 
voorlichting. De man zelf leek het echt de normaalste zaak van de wereld te vinden. Wij vinden dit niet 
raar... wij vinden dit bijzonder. De vreemde snuiter bleek een foto in de politiesystemen te hebben en de 
naam op zijn pinpas was zijn echte naam. We vroegen meneer toch dwingend de reizigers met rust te laten 
en legde hem uit waarom. Al mopperend liep hij weg. Maar niet voor hij het tweedehands condoom weer 
terug gepropt had in de verpakking... en terug in zijn portemonnee. “Fijne dag meneer!” riep ik nog ietsje 
te vrolijk. Mogen jullie een keer raden of we deze man een hand hebben gegeven? (Overigens, een uur 
later werd dezelfde meneer aangehouden door het Team Openbaar Vervoer, omdat hij wederom overlast 
veroorzaakte. Deze keer in het Centraal Station. We maken nog een grap dat wij gelukkig zijn fouillering dan 
niet hoeven te doen. Want we hopen van harte dat de collega’s bij de insluitingsfouillering dat condoom 
niet gevonden hebben, maar als het wel zo zou zijn, zouden we er heel hard om lachen).

We surveilleren in afwachting van een nieuwe melding over de Wallen waar laden en lossen nu nog (onder 
voorwaarden) mag in de ochtend uren. Een van de ondernemers spreekt ons aan. Een auto op de stoep 
staat op zijn terras. “Zo kan ik niet mijn terras opbouwen…” Wij zien het probleem en laden en lossen 
mag dan wel, maar dit mag zo niet. We trekken het kenteken na maar het is een huurauto en dus geen 
telefoonnummer bekend van de bestuurder.  Alle kroegen enzo worden op dit uur bevoorraad dus zoeken 
welke auto er waar aan het laden en lossen is, een soort ienemienemutte... Kroeg in kroeg uit. Nope nope 
nope. Ik begin aan het schrijven van een bekeuring. S zoekt nog even verder. Ik ben bijna klaar met de 
bekeuring (mag even duren want ik ben niet zo handig) en daar kom S aan met de bestuurder. Ik besluit dat 
hij mazzel heeft. Iedereen blij. 

‘Een tweedehands condoom...’

‘Gelukkig doet ie het veilig’

Over blij gesproken: als we de Jodenbreestraat in rijden komt er een buurtbewoner even een praatje met ons 
maken. Het is vandaag mijn geluksdag want hij is op weg naar de dierenarts met zijn puppy in een mandje: ik mag 
even puppyknuffelen!! Laat dat ‘even’ maar weg trouwens want ik denk dat we zeker een half uur met Brokkie en 
zijn baasje hebben gestaan. Ik met een grijns van oor tot oor en Brokkie tegen me aangedrukt. S en het baasje van 
Brokkie hadden het gezellig over diensthonden en Dobermanns. Als we weer verder rijden zit ik met een grote 
grijns in de auto. Mijn dag kan nu al niet meer stuk na het opslurpen van zoveel puppyliefde. En doordat het baasje 
een bewoner is uit onze wijk zijn we ook weer meteen op de hoogte van wat er speelt onder de bewoners. Ook 
belangrijk!

We rijden nog een of twee kleine meldingen en dan komt er weer iets bijzonders. Het hoort erbij maar het went 
nooit: Iemand vertellen dat er iemand dood is. In dit geval iemands moeder. Een zogenoemd slecht nieuws gesprek. 
Je leert het op de politieacademie, maar eigenlijk leer je het pas in de praktijk. Harde leerschool af en toe, want laten 
we eerlijk zijn: de politie wordt vaak niet gezien als je beste vriend. En ook niet als de politie aan de deur komt om te 
vertellen dat er iemand waar jij veel van houdt dood is. Of dood aan het gaan is en je met spoed meeneemt naar het 
ziekenhuis. Dikke vette ellende. “He gezellig Liek weer een ochtenddienstje met jou op de auto, het kan nooit zonder 
een dode of een reanimatie..” “Sorry…” zeg ik lachend. Ik zit nog in m’n happy puppyknuffelmodus. Het is echt waar, 
ik kan me bijna geen dienst met S op de noodhulp herinneren dat we niet een dode hadden of een reanimatie of iets 
soortgelijks. Gelukkig hebben we ook altijd veel lol. 

We worden gebeld door collega’s die bij de overleden vrouw staan in een andere stad en ons het verzoek doen om 
het slechte nieuws aan de familie in onze wijk te brengen. De moeder was niet ziek of heel oud. Gewoon zo in elkaar 
gezakt en niet meer opgestaan. Dat zijn altijd net iets lastigere gesprekken omdat de nabestaanden het niet zien 
aankomen. Ter plaatse kijken we door het raam van de desbetreffende woning naar binnen. Daar zit een vrouw in 
opperste concentratie aan een grote eetkamertafel een boek te lezen. Ik zie wat kinderontbijtbordjes op het aanrecht 
en het eerste wat ik denk is “Shit, ik hoop dat die kinderen niet thuis zijn”. Het portiek is een wirwar van deurbellen, 
bordjes en onduidelijkheid. Bij een stressvolle melding zoals reanimaties of onwelwordingen heb ik daar een hekel 
aan omdat het kostbare tijd vreet maar nu is het ook niet fijn. Je wilt niet bij de verkeerde woning staan met dit 
nieuws. We vinden de goede deur en verifiëren of we aan het goede adres staan. De zoon van de overledene is niet 
thuis, maar we besluiten toch het slechte nieuws aan zijn vrouw te brengen en dan verder te kijken.
De vrouw schrikt zich kapot als wij aandringen of we naar binnen mogen. 

‘P
uppyknuffelen m

et een grijns 
van oor tot oor en B

rokkie tegen 
m

e aangedrukt’



Slecht nieuws in een open deuropening brengen is nooit 
een goed idee. Vertellen dat er iemand dood is waar je 
veel om geeft is geen feestje. Paniek, tranen, opluchting 
dat het slechte nieuws niet om haar kinderen ging, 
ongeloof en weer nieuwe tranen. De vrouw gaat na de 
eerste schrik in een zorgende rol. “Vreselijk werk hebben 
jullie toch! Ik ga koffie zetten voor jullie”. Wij schudden 
dat direct af en draaien de rollen om. We zetten thee 
voor de vrouw en geven haar zo lang ze nodig heeft om 
de eerste schrik te verwerken. We maken een plan om 
haar man het slechte nieuws te brengen. Dat loopt niet 
volgens het boekje. Maar ja.. “Volgens het boekje” is ook 
maar een uitdrukking, en er gaat nooit een slechtnieuws 
gesprek zoals je het verwacht. Eigenlijk gaat er bijna 
nooit iets in ons werk “volgens het boekje” en als dat wel 
een keer zo is, zijn we eigenlijk zelf verbaasd. Klinkt niet 
professioneel gok ik, maar het is wel wat het is. Ik bel heen 
en weer met de collega’s bij de overledene en ben met 
toestemming van de nabestaanden al bezig met het bellen 
voor het zo snel mogelijke laten ophalen van het lichaam. 
Ik heb woorden met de overkoepelende organisatie die 
het regelt. Bijna fluisterend (want viswijf modus in een 
woning waar het verdriet voelbaar is, is niet netjes) je 
stem verheffen is ook een kunst. Het duurt even maar het 
is geregeld. Bah. Als de overleden vrouw niet snel wordt 
opgehaald dan is het lichaam straks dusdanig verkleurd 
(zwart) dat een open kist uitvaart niet meer mogelijk is. 
En eigenlijk wil je ten alle tijden voorkomen dat die keuze 
al gemaakt wordt voor nabestaanden. Als we uiteindelijk 
weggaan hebben de nabestaanden alle info op papier die 
ze nodig hebben. Alles opschrijven voor de nabestaanden 
is fijn zodat ze de vertelde dingen niet vergeten door alle 
emoties.

Wij met een gerust hart naar het bureau om mergpijpjes 
van Van der Linden te eten waar de jarige M op 
trakteerde. Met een bureau vol vreetzakken moet je als 
vreetzak rennen wil je er nog eentje te pakken krijgen. 
Veel mensen die niet op één been kunnen lopen zullen 
we maar zeggen. Ik zelf heb daar trouwens ook flink veel 
moeite mee. Er gaat eigenlijk geen dag voorbij dat er niets 
te vieren is op ons bureau. Of dat er iemand te laat is en 
moet trakteren. Of dat er een baby is geboren. Of een 
andere reden voor taart. Het leven is een feestje en we 
hangen maar al te graag zelf de slingers op in ons bureau. 
Een beetje gek wel, lekker gezellig doen terwijl je een paar 
minuten daarvoor nog iemands leven overhoop gooide 
met slecht nieuws. Maar dat is wel deel van het mooie en 
bijzondere aan ons werk en het houdt je lekker nuchter. 
Wij krijgen een nieuwe melding. Er loopt een man te 
schreeuwen en drugs te gebruiken, omwonenden hebben 
er last van en vinden de man eng. 
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‘Ook daklozen 
hebben een levensverhaal’

We lezen een goed signalement in de melding en als we komen aanrijden roepen we net iets te blij in koor “Ik denk 
dat we hem gevonden hebben!” De man bleek een dakloze te zijn, verslaafd aan allerlei drugs. Hij was naar eigen 
zeggen al op weg naar het methadon-verstrekpunt (maar hier even in het hofje ‘gestrand’ voor het roken van een 
jointje en uit de wind te zitten). Methadon is een sterke pijnstiller. Een kunstmatig opiaat, zoals ze dat met moeilijke 
woorden zeggen. Het wordt gebruikt als medicijn bij verslaving aan o.a. heroïne. Het lijkt er ook op qua effecten (en 
risico’s) maar heeft veel voordelen. Hij klaagt even wat over de wind, het uitblijven van de zomer en over dat mensen 
hem eng vinden en dat ook tegen hem zeggen af en toe... “Ik zeg toch ook niet tegen iemand dat ik diegene eng vind. 
Ik vind die wijven met kilo’s make-up op eng en bemoei me daar toch ook niet mee”. Ergens vind ik het echt zielig. 
Door zijn schreeuwende drukke gedrag en zijn verwilderde uitstraling snap ik wel dat mensen hem eng vinden. Al 
denk ik stiekem ook wel eens “Stel je niet aan het is een dakloze... geen psycho seriemoordenaar met proefverlof”. 
Er zijn serieus mensen die de politie vragen de zwerver op het bankje 200 meter bij hun huis vandaan weg te sturen, 
met als briljante ‘reden’ dat dat bankje voor buurtbewoners is terwijl die dakloze daar echt alleen maar zit en 
ademhaalt. Calm the fuck down dan... denk ik. Uiteraard wil ik hiermee niet zeggen dat je nooit de politie mag bellen 
ervoor, maar ik denk wel dat een klein beetje tolerantie naar de medemens de wereld ietsje mooier maakt. Maar 
goed, dat is een ander verhaal, ik ben weer afgeleid van m’n verhaal.  Over verhaal gesproken... Ook daklozen hebben 
een levensverhaal. Het kan ons allemaal gebeuren.

We praten even over dat mensen hem eng vinden en hoe hij zich daarbij voelt. S heeft goed contact met hem en 
verzoekt hem dan uiteindelijk vriendelijk doch dringend te vertrekken. Dat was hij al van plan: snel zijn methadon 
halen en hopen dat het morgen ineens lekker zomers weer is want hij werd onrustig van de wind zei hij. Door 
de lamellen heen zag ik wat buurbewoners gluren terwijl S met de man praat. Een buurtbewoner maakt een 
wegwerpgebaar en steekt zijn duim op. Moeilijke situatie, ik begrijp de buurtbewoners wel, maar ik begrijp de 
zwerver ook. In ons systeem komt hij nauwelijks voor, alleen heel af en toe melding “overlast zwerver” maar dat is 
ook maar relatief. Geen echte bijzonderheden. Niet voor Amsterdamse begrippen. 

Gedurende de dienst rijden we ook nog een paar meldingen met andere eenheden mee en als we uit eindelijk de 
noodhulp sleutels overdragen aan de collega’s van de middagdienst zeggen we als overdracht “Het was rustig”. Een 
prima ochtenddienst, met van alles wat. En met mergpijpjes van Van der Linden.

Voor meer leuke politieblogs: www.liekeschrijft.amsterdam
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Zonder de restauratieslagkracht van Stadsherstel zou Amsterdam er niet zo mooi bij liggen als nu. Vele 
monumenten, zoals panden met een politie en brandweer geschiedenis, zouden onder de sloophamer verdwenen 
zijn. Al meer dan zestig jaar redt Stadsherstel monumenten in en rondom de hoofdstad. En nog steeds dreigt sloop 
of leegstand voor bijzondere panden. Stadsherstel zet zich met haar Vriendenvereniging en vele anderen graag in 
om dat tegen te gaan.
 
Stadsherstel is in 1956 opgericht door verschillende particulieren en het Amsterdamse bedrijfsleven. Hun missie 
was ‘de zeer verkrotte stad Amsterdam herstellen en weer bewoonbaar maken’. De gemeente had al verschillende 
monumentale panden gesloopt en veel stonden zo’n zelfde lot te wachten. Diezelfde gemeente vond toen dat de 
Amsterdammers maar buiten de binnenstad moesten gaan wonen en dat de binnenstad de plek was voor vermaak, 
bedrijven en hotels. Om de binnenstad beter bereikbaar te maken en het tekort aan parkeerplekken op te lossen 
werden er grachten gedempt en dreigden er meer grachten gedempt te worden. 

Meer dan 700 monumentale panden gered
Stadsherstel is opgericht om dat tegen te gaan. Al meer dan 60 jaar koopt Stadsherstel de meest slechte 
monumenten op, restaureert ze,  verhuurt ze als huurwoning en onderhoudt ze. Zo heeft Stadsherstel meer dan 
700 panden gered. Naast het beschermen van de karakteristieke Amsterdamse architectuur, ontfermt ze zich over 
monumenten in een kring van 45 km rondom Amsterdam; zoals in Haarlem, Zaanstad, Leiden en rondom de Stelling 
van Amsterdam.

Monumentenredder Stadsherstel Amsterdam 

Voor en na restauratie van het pand Herengracht hoek Keizersgracht door Stadsherstel. 

Meer dan monumenten
Maar Stadsherstel doet meer! Ze zet zich óók in voor het behoud van het restauratieambacht, door van elke 
bouwplaats een leerling bouwplaats te maken. Daarnaast hecht ze er veel belang aan dat de nieuwe functie van 
het pand een zeer welkome toevoeging is voor de naaste omgeving of een mooie sociale bestemming krijgt én 
interessant is voor monumentenliefhebbers. 
 
Door de crowdfundactie van de Vrienden van Stadsherstel kon Stadsherstel het kleinste politiebureautje van 
Nederland kopen, opknappen en beschikbaar stellen als buurtwinkeltje. 

Vereniging Vrienden van Stadsherstel Amsterdam
En dat doet ze niet alleen. Al meer dan 35 jaar krijgt Stadsherstel bij haar restauraties de broodnodige steun van haar 
Vriendenvereniging. De 2.700 Vrienden dragen onder andere bij aan:

• de aankoop van vervallen monumenten
• restauratie van monumenten 
• het terugbrengen/restaureren van monumentale onderdelen van een pand.

De vereniging leverde aan meer dan 150 Stadsherstelprojecten een bijdrage. 
Vrienden kunnen onder meer meegenieten van monumentenverhalen 
in het Stadsherstel magazine, van de Vriendenrondwandelingen en de 
Vriendenrondvaart. Stadsherstel organiseert regelmatig kijkjes in de keuken bij 
haar restauratieprojecten waarbij de Vrienden een streepje voor hebben. Voor 
meer informatie kijk op www.stadsherstel.nl/vrienden. Daar kunt u zich ook 
inschrijven voor de gratis digitale nieuwsbrief. 
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Amsterdam heeft verschillende stadmuren gehad. De Muiderpoort is de enige poort die 
overgebleven is van de 17e - 18e eeuwse stadsmuur. Nadat het zijn verdedigende functie 
verloor, werd het een politiepost. Nu is de belasting erin gevestigd. Alle drie de functies passen 
prima bij de robuuste architectuur die strengheid moest uitstralen. Bij de zeventiende-eeuwse 
grachtengordel hoorde ook een stadsmuur. De muur was enkele meters hoog, had 26 bolwerken 
met daarop korenmolens en acht stadspoorten. De Muiderpoort is daar één van. Ze werd in 1663 
voltooid, maar stortte in 1769 deels in wegens een gebrekkige fundering. Ze werd snel weer 
opgebouwd en kreeg een poortdoorgang met links en rechts een wachthuis.
 
We sluiten de deuren
De poort had verschillende functies. Zo moesten bezoekers zich hier, om rondtrekkende bedelaars 
te weren, laten registreren waarbij ze een paspoort kregen uitgereikt. Vreemdelingen zonder 
duidelijke bezigheid in de stad konden daarmee maximaal twee nachten blijven. En ‘s zomers om 
22:30 uur en in de winter om 19:30 uur werd de poort gesloten ter bescherming van de stad. 
Daarnaast werd op allerlei ingevoerde waar door de poortwachters accijns geheven. 

Burger-, nacht- en ratelwacht
Ook de burgerwacht had bij de poort een functie. Zij gingen na het luiden van de alarmklokken 
en het blazen van de stadstrompetters naar de wachtpost bij de poort om Amsterdam te 
verdedigen of te beschermen tegen brand. In ieder wachthuis hing een bekken om alarm op te 
kunnen slaan bij naderend onheil. Ook was de poort het wachthuis van de nacht- of ratelwacht en 
arrestantenlokaal.
  
De poort moest mannelijkheid uitstralen
De classicistische zandstenen Muiderpoort die stadsbouwmeester Cornelis Rauws (1732-1772) 
voor de Amsterdamse stadsmuur ontwierp was uitgevoerd in de Dorische orde. De Dorische 
orde werd tot ver in de negentiende eeuw vaak geassocieerd met mannelijkheid en gebruikt 
bij gebouwen die een ‘krachtig’ en ‘streng’ uiterlijk moesten hebben. Zoals gebouwen met 
een militaire of weerbare functie, gevangenissen en, geheel in de trend van die tijd, ook wel 
weeshuizen.
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Gebouwd als Romeinse triomfboog
Het gebouw doet denken aan een Romeinse triomfboog. Boven de poortdoorgang bevindt zich aan de stad zijde het 
middeleeuwse stadswapen en aan de andere zijde het huidige wapen van Amsterdam met de drie Andreaskruizen. 
Dit is allemaal werk van de Amsterdamse stadsbeeldhouwer Anthonie Ziesenis.

Hij redde anderen en liet zelf het leven 
Rauws, van huis uit militair-ingenieur, heeft als stadsarchitect echter niet veel gebouwen kunnen ontwerpen. Hij 
kwam kort na zijn aanstelling om het leven bij de grote brand van de Amsterdamse Schouwburg in 1772. Op een 
plaquette op de Muiderpoort is daarover te lezen ‘hij redde anderen en liet zelf het leven’. Of zal hij bij de brand 
gehandeld hebben uit schuldgevoel. Onder zijn leiding was de schouwburg namelijk verbouwd, waarbij de deuren 
naar binnen open gingen, wat noodlottig bleek toen er paniek uitbrak bij de brand. De Muiderpoort geldt als het 
enige bekende en zelfstandige werk van Rauws in Amsterdam en daarbuiten.
 
Keizer Napoleon
Oorspronkelijk ging al het verkeer door de poort. De beroemdste man die dat deed was keizer Napoleon in 1811. Hij 
kwam door deze poort de stad binnen waar de Keizer aller Fransen de sleutels der stad overhandigd kreeg. Voor de 
gelegenheid stond er toen een speciale ereboog bij de Muiderpoort.

Napoleon en Amsterdam
In juli 1810 lijfde Napoleon het koninkrijk Holland in. Het Franse keizerrijk strekte zich daarmee uit van de kop van 
Noord-Holland tot de laars van Italië en telde drie hoofdsteden: Parijs, Rome en Amsterdam. Als Napoleon aan 
Amsterdam dacht, dacht hij aan de rijkdom die daar sinds de 17e eeuw was opgehoopt. Maar dat viel tegen. Ook de 
investeringen die Napoleon beloofd had, vielen bij de Amsterdammers tegen.
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Verval van de verdedigingswerken
In de 19de eeuw verloor de stadsmuur haar 
militaire functie. Bovendien was ze er slecht 
aan toe. De stadspoorten bleven staan 
omdat ze nog dienstig waren bij het innen 
van onder meer accijnzen. Maar midden 
19e eeuw werden de poorten vanwege 
stadsuitbreidingen en bouwvalligheid één voor 
één afgebroken en vervangen door barrières: 
een hek tussen twee commiezenhuisjes om 
stedelijke accijnzen te ontvangen. Toen de 
gemeentelijke accijnzen in 1865 ook afgeschaft 
werden, verloor de Muiderpoort, die de 
sloopwoede overleefd had omdat ze niet 
bouwvallig was, ook haar functie. Ze werd 
begin 20e eeuw politiebureau en van 1945 
tot 1963 had beeldhouwer Jaap Kaas - bekend 
van de dierenbeelden in Artis - er zijn atelier. 
In 1963 nam het belastingkantoor zijn intrek 
in de Muiderpoort. Eerst als het Internationale 
Belasting Documentatie Bureau, waarvan de 
opening geschiedde door wethouder Den Uyl, 
en tegenwoordig als Nederlandse Orde van 
Belastingadviseurs. 

Bewaard voor het leven
Stadsherstel Amsterdam heeft onlangs 
de poort van de gemeente Amsterdam 
overgenomen. De gemeente is haar vastgoed 
aan het afstoten, maar vindt dat dit soort 
bijzondere gebouwen wel bij restaurerende 
organisaties zoals Stadsherstel ondergebracht 
moet worden. Stadsherstel neemt dit 
bijzondere gebouw graag onder haar hoede. 
Een gebouw dat door de eeuwen heen steeds 
een nieuwe bruikbare functie kreeg zodat de 
Muiderpoort, als enige van de poorten die in 
de zeventiende en achttiende eeuw toegang 
tot de stad gaven, bewaard is gebleven. 

Het detachement van de Amsterdamse politie dat aan 
de vierdaagse te Arnhem heeft deelgenomen, is terug 
in Amsterdam. Begin van de mars bij de Muiderpoort 

voorafgegaan door leden van het Amsterdamsche Politie 
Muziekgezelschap. Foto Cees Deenik 1937.

Meer verhalen en panden met een politiegeschiedenis 
Benieuwd welke panden van Stadsherstel nog meer een 
politiegeschiedenis hebben en welke u van binnen kunt bekijken? 
Kijk op www.stadsherstel.nl/politie
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Er komt een melding binnen van een aangehouden winkeldief bij de Edah en of ik er 
even naar toe kan. De patrouille is al bezet. Ter plaatse tref ik een oude mevrouw aan, 
die me met grote ogen verschrikt aankijkt. Het winkelpersoneel vertelt dat ze 26 pakjes 
Caballero-sigaretten in haar boodschappentas op wieltjes heeft zitten, die ze niet heeft 
betaald. De vrouw zegt dat ze er niets van snapt, ze rookt niet eens. Ik bekijk haar nog 
eens goed. Ik schat haar ergens in de 80, maar misschien ook wel in de 90. Ze draagt 
een zwarte rok en een zwart vestje en om haar hals een kettinkje met parels. Ze draagt 
zwarte schoenen, aan de vorm kun je zien dat ze “moeilijke voeten” heeft. Ze draagt 
haar grijze dunne haren in een knotje. Een trouwring zit diep om haar vingers. Ze lacht 
nog eens verlegen naar me en zegt weer dat ze er niets van snapt en dat ze niet weet 
hoe de sigaretten in haar tas zijn gekomen. Ze wil ze graag metee weer teruggeven. Ik 
voel een zwak voor haar. Het winkelpersoneel houdt voet bij stuk. De oude vrouw heeft 
bewust lopen jatten, zeggen ze. Ik kan me er niets bij voorstellen. ‘’Moet ik mee naar 
het bureau?’’, vraagt de vrouw. Ja, zeg ik, dat moet wel. ‘’Moet ik in de boeien?’’, vraagt 
ze dan. Ik zeg haar dat dat niet hoeft, dat ze zonder boeien bij mij in de auto mag. Ik 
laat haar plaatsnemen naast mij, op de passagiersstoel. Het is een aardige oude vrouw. 
Het is maar 500 meter naar het bureau, dus we zijn er zo.

Op het bureau wordt zij voorgeleid aan de hulpofficier van justitie (HOVJ). De 
voorgeleiding duurt langer dan normaal. Ook hij heeft direct een zwak voor haar, haalt 
een kopje koffie voor haar om tot rust te kunnen komen. Daarna wordt het verdere 
onderzoek aan mij overgedragen. Maar ja, wat doen we met haar? Hij stelt voor haar 
nog even te horen en afstand van de 26 pakjes Caballero te laten doen. Daar kunnen 
we het dan bij laten. Ik ga weer terug naar de verhoorkamer en spreek met de vrouw. 
Ze woont hier niet in de buurt en ik vraag me af wat ze helemaal hier komt doen. Ze 
is sinds een jaar weduwe en haar kinderen wonen ver weg. Daarom heeft ze besloten 
om telkens ergens anders boodschappen te doen. Dan komt ze de dag een beetje door. 
We praten verder over koetjes en kalfjes en de tijd tikt langzaam weg. Ten slotte neem 
ik de pakjes sigaretten in beslag om die later terug te geven. Als ik haar uitlaat, pakt ze 
mijn hand en belooft mij plechtig heel goed op te letten dat dit niet meer gebeurt. Ze 
bedankt me nog voor de koffie en als ze weg loopt, zwaaien we naar elkaar. Ik vertel de 
HOVJ hoe het gegaan is en dat ik de sigaretten even terug zal brengen naar de Edah. In 
de verhoorkamer liggen de sigaretten nog steeds op tafel. Ik doe ze in de tas en tel… 24 
pakjes? IK tel ze nog eens en kom weer op 24 pakjes uit. Ik weet zeker dat er niemand 
in de tussentijd binnen is geweest en dat de vrouw afstand had gedaan van 26 pakjes. 
Ik loop naar de voordeur van het bureau, maar de oude vrouw is verdwenen. Ik begin 
te lachen…

Bij navraag in haar woonplaats blijkt dat de vrouw het laatste jaar wel honderd keer 
is opgepakt voor winkeldiefstal, maar niemand heeft een PV opgemaakt of transactie 
uitgedeeld. We hebben ons allemaal door haar laten foppen. (Het verhaal speelt zich 
af in 1986, inmiddels kan een persoon niet zo vaak voor eenzelfde vergrijp worden 
aangehouden zonder dat een agent dit direct duidelijk wordt).

TERUG IN DE TIJD
Het jaar 1986 (26) (24) Pakjes Caballero

Marina de Bruin - Bron: www.politie.nl/blogs
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In 1908 werd er naast de Schellingwouderkerk in Amsterdam Noord een huisje gebouwd. Op de bouwtekening 
het brandspuit- en lijkenhuisje genoemd. Maar het werd ook gebruikt om lastige dronken mensen er hun roes 
in te laten uitslapen. In Schellingwoude is Stadsherstel Amsterdam eigenaar van de Schellingwouderkerk, de 
muziekkapel  en het dronkemanskot. Naast deze historische dorpse gebouwen bezit dit dorpje ook nog een 
begraafplaats, de onderwijzerswoning en een verenigingsgebouw. Je waant je hier dus echt weer in vroegere 
tijden. 

Lijkenhuisje tegen besmettingen 
In de Wet op de Besmettelijke Ziekten van 1872 werd 
vastgelegd dat elke begraafplaats een lijkenhuisje 
moest hebben. Dit voorschrift was een gevolg van 
een andere kijk op hygiëne en gezondheidszorg, die 
dankzij nog veel meer maatregelen aan het eind 
van de 19e eeuw sterk verbeterde. In het huisje 
werden, in afwachting van de begrafenis, de lijken 
gelegd van mensen die aan een besmettelijke ziekte 
waren overleden. Door deze gescheiden te houden 
van de levenden, werd de kans op besmetting 
geminimaliseerd. Pesthuizen of gasthuizen hadden bij 
hun kerkhof al vaak zo’n huisje. Naast de kerk stond 
al eerder zo’n huisje. Wat de aanleiding was om een 
nieuw huisje te bouwen weten we niet. Het oude was 
bouwvallig of het leek de overheid handiger om drie 
functies in één te verwezenlijken dat kan natuurlijk 
ook. Vast staat dat in het naastgelegen buurdorp 
ook in 1908 zo’n huisje gebouwd werd. De meeste 
lijkenhuisjes in Nederland staan op een rechthoekig 
grondvlak, gebouwd van baksteen en afgedekt door 
een zadeldak. Geen fleur en franje. Ze zijn er in klein 
en groot. Het kleinste lijkenhuisje meet ongeveer één 
bij twee meter, net genoeg om één lijk in onder te 
kunnen brengen. Het huisje in Schellingwoude is wat 
groter, maar had ook een gemengde functie.

Het dronkemanskot naast de 
Schellingwouderkerk

Een huisje voor dronkaards, lijken en de 
brandspuit

Tijdens de watersnood van 1916 vonden de koeien 
een veilige plek op het terpje bij de kerk en het 

dronkemanskot.

Ruimte voor de handspuit
Naast de functie van lijkenhuisje werd het gebouwtje ook gebruikt als brandspuithuisje. Toen er nog geen 
brandweerauto’s waren, stonden er verspreid over stad en dorp blusmaterialen opgeslagen. Zo kon de brandweer 
toch nog redelijk snel ‘ter plaatse’ zijn in geval van een brand. De meeste blusmiddelen stonden opgeslagen in 
kerken, scholen of andere publieke gebouwen. Op een aantal plekken waren speciale brandspuithuisjes gebouwd 
zoals hier.  Naast de brandspuit zullen er ongetwijfeld ook ladders, brandemmers, brandhaken, bijlen, brandzeilen, 
lantaarns en spuitgereedschap gelegen hebben. 

Schellingwoude bij Amsterdam
Met de annexatie van de gemeenten Buiksloot, 
Nieuwendam en Ransdorp in 1921 kwamen de 
brandspuiten in Durgerdam, Holysloot, Nieuwendam 
(twee stuks), Ransdorp, Schellingwoude en Zunderdorp 
bij Amsterdam. Door de annexaties van deze en andere 
gemeenten kreeg Amsterdam plotseling weer de beschikking over een vrijwillige brandweer van 486 man, verdeeld 
over twintig posten. De handspuit van het merk Beduwe werd in Schellingwoude meteen opgeheven. Het huisje 
heeft na 1921 zijn functie van brandspuithuisje dus verloren.

Dronkemanskot voor lastige dronkaards 
Alsof twee functies voor zo’n klein huisje nog niet genoeg is, werd het huisje ook gebruikt als dronkemanskot. Hier 
werden dronkaards voor een nachtje opgesloten als zij overlast veroorzaakten. Dit soort huisjes stonden vaker naast 
de kerk als wij het gedichtje van Ivo de Wijs mogen geloven: Ja elke dronkelap of vlerk, werd gehuisvest naast de 
kerk, achter tralies deur op slot, in het cachot

De kerk naast het dronkemanskot
De kerk naast het kot is al ouder. Hier stond sinds de 14e eeuw al een kerkgebouw. De eerste steen van de huidige 
kerk werd in 1866 gelegd. De kerk is een waterstaatskerk. Dat is niet aan de bouwstijl te zien. Het gaat erom of een 
ingenieur van Waterstaat verantwoordelijk was voor het ontwerp. Armlastige kerkbesturen schakelden veelal een 
dergelijke ingenieur in. Hier was dat de ‘Opzichter van den Waterstaat’ Gerrit Kater Pzn. Hij kreeg de opdracht mee 
om een sober en spaarzaam ontwerp te maken. Enkele interieuronderdelen, zoals de renaissance preekstoel en de 
kerkekist met prachtig snijwerk dateren uit de zeventiende eeuw. De koperen kroonluchters komen uit de vorige kerk, 
net zoals de bronzen luidklokken uit 1696.
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Na het cachot dreigde ook de kerk te verdwijnen 
Aan het einde van de twintigste eeuw liep het aantal gemeenteleden terug, de kerkdiensten werden daarom 
verplaatst naar een Hervormde Kerk in Nieuwendam. De Schellingwouderkerk kwam leeg te staan, maar werd in 
1999 voor 1 gulden overgedragen aan Stadsherstel. Zij restaureerde de kerk en maakte die geschikt voor de nieuwe 
functie. Ook werd de muziekkoepel gerestaureerd en werd het verdwenen Dronkemanskot herbouwd. 

Grafzerken van  ”rijke stinkerds”
Een verrassing was dat de 17e-eeuwse grafzerken met huistekens, dat zijn persoonlijke symbolen die ook gebruikt 
werden als eigendomsteken,  bij de restauratie  tevoorschijn kwamen. Zij lagen onder een later ingebrachte houten 
vloer en zijn nu weer zichtbaar gemaakt. Notabelen werden vroeger in de kerk begraven, de armeren buiten. Er 
wordt gezegd dat de uitdrukking ‘rijke stinkerd’ daardoor is ontstaan, men kon de rijken ruiken. Maar dat lijkt niet 
waarschijnlijk. Wel vond rond 1800 dominee Bekius het begraven in de kerk zo’n vies idee, dat hij per se niet in de 
kerk begraven wilde worden.  Hij was één van de eersten. Later mocht niemand meer in de kerk begraven worden. 
 
Nieuwe functie kerk en dronkemanskot
De Schellingwouderkerk is de kleinste kerk van de afdeling Bijzondere Locaties van Stadsherstel. Deze afdeling zorgt 
ervoor dat veertien bijzondere locaties een tweede leven krijgen als decor voor zo’n 2.500 (culturele) evenementen. 
Door de landelijke ligging is het bijvoorbeeld een romantische locatie voor het sluiten van huwelijken. Idyllisch 
in combinatie met het orgel en de muziekkoepel waar bijvoorbeeld een strijkkwartetje speelt of de bruidstaart 
aangesneden kan worden. En het dronkemanskot? Dat is een ideale plek voor het opslaan van onder andere de 
stoelen en het wordt gebruikt als extra keuken.

Wilt u dit gebouw zien of meer politie en brandweer verhalen lezen? 
Stadsherstel heeft in een kring van 45 kilometer rondom de hoofdstad meer dan 600 panden gered en gerestaureerd. 
Benieuwd welke panden nog meer een brandweer/politiegeschiedenis hebben en welke u van binnen kunt bekijken? 
Kijk op www.stadsherstel.nl/politie



POLITIE IN BEELD  SEPTEMBER 2019 29Just Publishers

Ruim twintig jaar lang is Klaas Wilting woordvoerder van het Amsterdamse 
politiekorps geweest. Hoe heeft hij in deze functie de hoofdstedelijke 
ontvoeringen, liquidaties, en krakersrellen in die jaren ervaren? En wat heeft 
de persoonsbeveiliging van hem en van zijn gezin met hem gedaan na plannen 
hem te ontvoeren, na bedreigingen en een bommelding op zijn privéadres? 
Voor het eerst vertelt oud-politiewoordvoerder Klaas Wilting, zonder een 
blad voor de mond te nemen, zijn verhaal. Hij verhaalt openhartig hoe deze 
jaren niet alleen voor hem zwaar en onvergetelijk zijn geweest, maar ook 
een enorm beslag hebben gelegd op zijn gezin. De hoofdstad maakt een zeer 
roerige periode door. Wilting krijgt zijn handen meer dan vol, dag en nacht. 
In dit boek kijkt hij terug op eenentwintig jaar hoogte- en dieptepunten uit 
zijn enerverende carrière en doet hij nog enkele onthullingen uit die tijd. 

In 1980 wordt Wilting, sinds 1964 bij het Amsterdamse politiekorps, overgeplaatst naar het Bureau Voorlichting 
waar hij woordvoerder en later hoofd communicatie van het korps wordt. De mediagenieke Wilting wordt al snel 
wereldberoemd in Nederland en hèt gezicht van de Amsterdamse politie. Voor hij door de toenmalige hoofdcommissaris 
werd aangetrokken, is het korps een gesloten vesting. Het is Wiltings doel geweest het korps open te gooien en een 
meer ‘menselijk gezicht’ te geven.

In dit boek blikt hij ook terug op zijn jeugd in Drenthe en zijn beginperiode bij de politie. Met zijn ervaring als agent 
heeft hij de basis gelegd van zijn unieke vorm van woordvoerdersschap; dienstbaar en behulpzaam zijn, 24/7, midden 
in de samenleving.

Eén van zijn eerste grote zaken wordt de spectaculaire Heineken-ontvoering. Wilting is ook woordvoerder voor o.a. 
de liquidatie van Klaas Bruinsma, de ontsnapping van Stanley Hillis, de liquidatie van Sam Klepper, spraakmakende 
ontvoeringszaken, schietpartijen en afrekeningen. Dat blijkt niet zonder gevaar. Er volgen plannen hem te ontvoeren.  
Wilting treedt ook op als woordvoerder bij o.a. de grote krakersrellen die de stad lamleggen, de ontmanteling van 
de criminele RARA-organisatie, de dood van agent Peter Lugten en kraker Hans Kok en het neerstorten van het El Al 
vliegtuig op de Bijlmer. Daarnaast is er de zeer geruchtmakende IRT-affaire, zijn er grote drugszaken, een bizarre handel 
in mensenhoofden en de zaak Yab Yum. Bovendien zijn er de Eurotop in Amsterdam, het Europees Kampioenschap 
voetbal en de successen (en dieptepunten) van Ajax. Wilting is een pionier geweest in een ander tijdperk; zonder 
mobiele telefoons en andere snelle digitale hulpmiddelen. En ook de perspresentaties zijn totaal anders dan die van 
nu. Klaas Wilting neemt op 1 januari 2001, na 21 jaar trouwe dienst als woordvoerder afscheid van het Amsterdamse 
korps. Niet om het rustiger aan te gaan doen, maar om zich te richten op andere werkzaamheden, waar hij uiteraard 
net als toen zijn ‘menselijke gezicht’ kan laten zien. 

Klaas Wilting begint zijn carrière in 1964 bij de Amsterdamse gemeentepolitie. Hij krijgt landelijke bekendheid als 
voorlichter. Op 1 januari 2001 neemt hij afscheid. Sindsdien is hij actief als o.a. mediatrainer en presentator. Daarnaast 
geeft hij presentaties, over zijn tijd bij de politie en over leiderschap en communicatie. Zie ook www.klaaswilting.nl.

Bij Uitgeverij Just Publishers verschijnt eind september:
KLAAS WILTING: De roerige jaren van een politiewoordvoerder

Alle uitgaven van Just Publishers vindt u op www.justpublishers.nl.
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