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ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van 
welke aard ook, die gevolg is van handelingen en/
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Beeld

V O O R W O O R D

We zitten nu met zijn allen in 2020 een nieuw jaar met waarschijnlijk allemaal goede 
voornemens maar ook zeker met nieuwe kansen.

Als wij terugkijken op Politie in Beeld in 2019 valt ons op dat we nog meer de weg hebben 
gevonden naar jullie, steeds meer krijgt de redactie verhalen vanuit het land aangeleverd. 
Meer dan ooit maken wij dit magazine met jullie.

Deze stap hebben we aan u te danken als lezer, als adverteerder en als mens. Jullie 
brachten ons volop inspiratie, ideeën en concepten om het magazine door te ontwikkelen 
naar het niveau van nu.

Nu na de jaarwisseling barst de discussie over het gebruik van vuurwerk ook weer in alle 
hevigheid los. In deze editie een verhaal over de belevenis van een van de vele collega’s uit 
deze nachtdienst.

Ook een aantal standpunten van de politiek over deze kwestie. Hier verwachten wij 
toch wel een aantal wenselijke veranderingen in, kijk alleen maar naar de opstelling van 
Rotterdam. Ook in deze uitgave aandacht voor de aankomende 6e editie van het 112 
goede doelen voetbaltoernooi, een mooi eerste goed voornemen van dit jaar toch???.

Samen zijn, sporten en ontspannen voor een goed doel, veel spreekwoordelijke vliegen in 
een klap.

Veel leesplezier en een goed begin gewenst voor 2020.

2 0 2 0  N i e u w e  K a n s e n … … .
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Vannacht stond de nachtdienst tijdens Oud & Nieuw op het programma. 
Ik ben verbaasd en verbijsterd wat ik allemaal met mijn collega’s heb 
aangetroffen. Het is tegenwoordig niet meer een tolletje dat in een put 
wordt gegooid, zodat’ie een grappig gorgelend geluidje maakt en vervolgens 
met een klein plonsje knalt. Het is tegenwoordig leuk om hoogwaardige 
explosieven naar spullen en mensen te gooien.

U moet zich voorstellen dat u in dienst komt en omstreeks 21:30 uur uw 
eerste melding krijgt om te gaan naar een gebied in Amsterdam West. Uw 
opdracht is om te spotten of het gebied schoongeveegd moet worden door 
de mobiele eenheid. Is het gebied nog wel veilig voor hulpverleners en de 
bewoners? Nou, de toon was wel meteen gezet. Eenmaal in het gebied 
aangekomen, wordt meteen duidelijk dat dit een brongebied is voor terreur, 
vernieling en destructie. Links van me zie ik een scooter die in de brand staat. 
Delen van de scooter waren al helemaal gesmolten en je kon zien dat de 
scooter al even in de brand stond. Ik ruik het gesmolten plastic van de scooter 
en voel de warmte van de vlammen door het glas van de auto heen. Het is het 
eerste ‘materiële’ slachtoffer dat we zouden aantreffen die nacht. Nog geen 
twintig meter verderop zie ik rechts van ons een kledingcontainer in brand 
staan. U weet wel, een kledingcontainer vol tweedehands kleding dat een 
tweede leven zou gaan krijgen bij mensen die dat hard kunnen gebruiken. Het 
enige wat overbleef was rook, stank en een hoop schade.

Zo nu en dan hoor je flinke knallen, alsof je in een oorlogsgebied bent beland. 
De knallen zijn zo hard, dat alarmen van auto’s, scooters en zelfs gebouwen 
afgaan. Groene en rode flitsen van vuurpijlen die door de woonwijk heen 
schieten, op zoek naar nieuwe slachtoffers. Een straat verder haalt iemand het 
in zijn hoofd om een vuurpijl naar onze auto te schieten. Gelukkig schiet hij 
langs onze auto, en komt even verder bij mensen voor de deur tot ontploffing. 
Gelukkig stonden daar geen mensen, want dat had verkeerd af kunnen lopen. 
Weer een straat verder zien we op de gevel van diverse woningen een enorme 
oranje gloed opdoemen. Om de hoek zien we een auto die volledig in de fik 
staat. De vlammen schoten meters de lucht in en we zien dan ook dat de 
banden van de auto al helemaal versmolten waren met het asfalt. We worden 
aangesproken door een omwonende die het huilen nader stond dan het 
lachen. “Waarom doen jullie niets? Ik heb me nog nooit zo onveilig gevoeld.” 
Tja, wat kunnen wij doen? 
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Legaal oorlogje voeren 
op 31 - 12
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De hele stad lijkt wel in de brand te staan. We zien dat de auto geïsoleerd stond, zodat deze geen schade aan andere 
auto’s of gebouwen kon veroorzaken. Hier komt de brandweer dus niet voor, die is al veel te druk met andere 
branden. Het lijkt wel een slechte B-film. Laat de auto maar uitbranden, we kunnen nu inderdaad niets doen. 
We geven aan de meldkamer aan dat de wijk tot een soort van anarchie is verworden, waar het op 31-12 kennelijk 
legaal is om oorlogje te voeren met de buurt. Hoe is het zover gekomen? Is dit het nog wel waard?

Even later rijden we door de Admiraal de Ruijterweg waar we diverse keren grote nitraatbommen voor onze auto 
krijgen. Het geeft een enorme knal en doet niet af aan de explosie van een handgranaat. We zien een aantal fietsers 
aan de overkant fietsen, als er plots een grote bom naar deze groep fietsers gegooid wordt. Een fietser krijgt hem 
vlak naast zijn fiets gegooid en zag het gelukkig op tijd. Door de enorme explosie schrikt de fietser enorm, maar weet 
gelukkig te voorkomen dat hij keihard op de grond valt, of erger, gewond zou raken door het explosief. Je spreekt 
dan diverse mensen aan die in de straat stonden waar het vandaan kwam, maar ja, wie heeft het gegooid? Je kunt 
kwalijk de hele straat aanhouden. Ook lagen er kerstbomen bij een vuilcontainer en hoorden we dat er mensen met 
jerrycans deze bomen in de brand wilde steken. Hoe is het zover gekomen? Is dit het nog wel waard?

Kort na het inluiden van het nieuwe decennium, krijgen we de melding te gaan naar een woningbrand. In een 
bovenwoning zouden de vlammen eruit schieten. Eenmaal ter plaatse zien we inderdaad bovenin een woning 
een enorme rookontwikkeling. De bewoners zijn gelukkig door omstanders allemaal al uit de woning gehaald. 
Mensen staan op straat te huilen dat hun huis en haard in de brand staat, met al hun dierbare herinneringen die in 
vlammen opgaan. Iemand vond het een goed idee om een vuurpijl via een open raam bij de bewoners naar binnen 
te schieten met als gevolg een behoorlijke woningbrand. De brandweer was snel ter plaatse en begon met blussen. 
Ondertussen zag ik met mijn collega’s dat het plein achter de straat weer zo’n oranje gloed had. Eenmaal bij het plein 
aangekomen, was er een enorme brand midden op het plein. De vlammen schoten meters hoog de lucht in. Het 
was het plaatselijke speeltuintje dat volledig in vuur en vlam stond. Zo’n honderd mensen stonden eromheen om te 
kijken hoe de wipkippen vloeibaar werden en vergingen tot as. 
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#isdithetnogwaard #vuurwerk #gtpa #oudennieuw

Huilende kinderen die overstuur waren dat hun speeltuintje in de fik stond. Het is treurig, bedroevend 
en buiten alle normen en waarden dat mensen dit kennelijk nodig vinden om een ‘leuk’ oud en 
nieuw te vieren. We hebben op linie moeten staan om vrij letterlijk het plein schoon te vegen om de 
brandweer de ruimte te geven om de brand te kunnen blussen. Hoe is het zover gekomen? Is dit het 
nog wel waard?

Overal in de wijk zien we rokende ondergrondse containers en brandende vuilnisbakken. We zien in 
de Kinkerstraat nog een hele winkelpui die er kennelijk is uitgeblazen met zwaar vuurwerk. We zien 
een bushokje waar het glas volledig van is weggeslagen door een explosie. Zo kregen we een melding 
in Geuzenveld van een grote autobrand. Er stonden in totaal vier auto’s in brand met een enorme 
vlammenzee als gevolg. De brandweer Badhoevedorp moest er aan te pas komen om verdere schade 
aan andere auto’s, of nog gevaarlijker, de flat in de directe nabijheid te voorkomen. Ik spreek dan 
brandweermannen die er meer en meer dan klaar mee zijn. Totale vernietiging en vernieling van 
andermans goederen, het bewust mensen in gevaar brengen door vuurwerk op de weg te gooien, 
naar fietsers, naar hulpverleners. Hoe is het zover gekomen? Is dit het nog wel waard?

Ik ben er klaar mee. Wat mij betreft schaffen we dat vuurwerk helemaal af. Als mensenlevens zodanig 
in gevaar komen, kun je niet meer schermen met ‘het is traditie’. Kennelijk zijn we als maatschappij 
niet (meer) in staat normaal om te gaan met zulke gevaarlijke explosieven. De vraag is hoe het zover is 
gekomen. Een ding weet ik wel zeker: ik vind het niet meer waard.
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Lees hier de reactie van Monica den Boer op de afgelopen jaarwisseling en het afsteken van 
vuurwerk.

Een vrolijke en veilige jaarwisseling is essentieel voor iedereen in Nederland. Iedereen moet er van 
kunnen genieten. Helaas is dat nu niet zo. Veel plekken zijn dit jaar weer opgeschrikt door geweld, 
agressie, schade en menselijk leed. Auto’s, containers en fietsen gingen in vlammen op; lantaarnpalen 
vielen om als luciferhoutjes. De tragische dood van een vader en zijn zoon, waarschijnlijk als indirect 
gevolg van vuurwerk, is een nieuw dieptepunt.

Het kabinet moet nu stappen zetten. De handhavers en hulpverleners die vaak het eerste slachtoffer 
zijn van de huidige situatie vragen om steun van de politiek. Die moet er komen.

“D66 en de ChristenUnie hebben eerder al samen een lokaal vuurwerkverbod mogelijk gemaakt.” 
D66 is bovendien voorstander van het uitvoeren van de landelijke aanbevelingen van de politie en de 
veiligheidsexperts van de OVV, waaronder een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.
Ander siervuurwerk, zoals fonteinen en grondbloemen, blijft dan voor mensen beschikbaar.

Hier past ook realiteitszin. Enkel het uitbreiden van het verbod zal het probleem niet verhelpen. 
Handhaving is minstens zo belangrijk. En het breken van een cultuur waarin mensen zich zomaar boven 
de wet verheffen en anderen in gevaar brengen is niet makkelijk gedaan.

Laten we daarom vooral ook goed kijken naar alternatieven. Vuurwerkshows die we samen 
organiseren, samen betalen en waar we samen van genieten. Voor een jaarwisseling die niet 
beangstigt, maar verbindt.

Een veilige jaarwisseling voor iedereen
D66

www.d66.nl
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Vuurwerk veroorzaakt bij veel dieren angst en stress. Elke jaarwisseling lopen honderden mensen 
letsel op, meestal door legaal vuurwerk. Ongeveer de helft van de slachtoffers zijn toevallige 
voorbijgangers. 

Vuurwerk bevat zware metalen en andere giftige stoffen, die grond, lucht en water ernstig vervuilen. 
Na iedere jaarwisseling moet zo’n drie miljoen kilo extra afval worden opgeruimd. Al deze schade, 
overlast en vervuiling kost de samenleving ook nog eens veel geld.

“De Partij voor de Dieren is voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten.”

Tradities zijn waardevol, maar het gaat te ver als mensen of dieren eronder lijden. In het belang van 
dieren, natuur en milieu én onze eigen veiligheid willen we de traditie omvormen naar professionele 
vuurwerkshows.

De roep van de Partij voor de Dieren om een vuurwerkverbod vindt steeds meer weerklank. Ook 
artsen, burgemeesters, brandweer en politie pleiten al langer voor een verbod.

Verbod op 
consumentenvuurwerk
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Oud en nieuw moet een feest zijn. Met een oliebol en een glaasje champagne de buren geluk 
toewensen voor het nieuwe jaar. Maar met vuurwerk?

Dit feest wordt nu al jaren ontsierd door overlast, rotzooi en het ergste van alles: honderden 
slachtoffers van vuurwerk. Elk jaar weer. Bijna de helft daarvan zijn omstanders die zelf geen vuurwerk 
afstaken. Er zijn bedreigingen richting hulpverleners, voor wie dit de zwaarste avond van het jaar is.

Daar kwam dit jaar nog het onbeschrijfelijke drama met de flatbrand in Arnhem bovenop. Voor de 
betrokken gezinnen, families en vrienden is dit nu al een inktzwart jaar. Dit sterkt mij in de overtuiging 
dat er iets moet veranderen.

“Geen knalvuurwerk en geen gevaarlijk siervuurwerk meer.”

Ik wil daarom dat er stappen worden gezet om de verkoop en het gebruik van vuurwerk in te 
dammen. Dat betekent in ieder geval geen knalvuurwerk en geen gevaarlijk siervuurwerk meer, zoals 
verschillende burgemeesters en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid ook bepleiten.

Mocht dat onvoldoende zijn, dan sluiten we een totaalverbod op al het vuurwerk ook niet uit. Daar 
spreken we de komende tijd graag over door met politie, burgemeesters en andere experts. Zodat het 
volgende nieuwe jaar ons allemaal geluk brengt, in plaats van nieuwe drama’s die te voorkomen zijn.

Oud en nieuw:  
met of zonder vuurwerk?
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Het CDA wil dat het kabinet gaat onderzoeken of een verbod op zware vuurpijlen en single shots 
mogelijk is. Single shots is vuurwerk dat aangestoken wordt op de grond en dan vijftien meter in de 
lucht tot ontploffing komt met een luide knal. Woordvoerder Chris van Dam - zelf oud politieman 
- zegt: “Uit evaluaties van de laatste jaarwisseling weten we dat single shots én zware vuurpijlen 
extra gevaarlijk zijn voor hulpverleners en voor omstanders. De singel shots kunnen als wapen tegen 
de politie worden gebruikt en dat willen we beslist niet.’ Het CDA wil dat daar een einde aan wordt 
gemaakt.
 
Van Dam: ‘voor de meeste mensen is de jaarwisseling een feestelijke gebeurtenis met oliebollen, 
glaasjes champagne en vuurwerk. “Wij willen geen algeheel verbod op vuurwerk”, want dat is niet te 
handhaven. Wat wij wel willen is dat onze politie en hulpverleners beter worden beschermd. Dat kan 
door het verbieden van de zware vuurpijlen en singleshots.’
 
Naast het harder straffen en handhaven op het gebruik van deze onruststokers moet het kabinet gaan 
kijken wat de mogelijkheden zijn om dit specifieke type vuurwerk te kunnen verbieden. Het kabinet 
heeft afgelopen zomer besloten dat de zwaarste soort consumentenvuurwerk, categorie F3, met 
ingang van de jaarwisseling 2020 - 2021 niet meer verkocht mag worden. Daaronder vallen Chinese 
rollen en ratelbanden. Naast de branchevereniging pleitte ook de politie al eerder voor een ruimer 
verbod, inclusief de single shots.

de jaarwisseling moet voor iedereen een 
feest zijn

CDA
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“Goedemorgen justitie, ik zal mij eerst legitimeren, wij komen hier voor uw 
staandehouding. Bij deze bent u staandegehouden op grond van artikel 50 
dan wel 50a van de vreemdelingenwet 2000.” Dit zeggen zij dagelijks. Ook 
fysiek geweld is hen niet vreemd. Jan Scholten en Dennis Griffioen werken 
bij de afdeling Tilburg als beveiligers met vervoerstaken. Maar ze doen meer, 
ze zijn ook operationeel commandant inbewaringstellingen (IBS). Om een 
beeld te krijgen van hun dagelijkse werkzaamheden, nemen Dennis en Jan 
ons mee in hun werkdag.

Vreemdelingen die onrechtmatig in Nederland verblijven en niet uit zichzelf 
willen vertrekken, worden door de DT&V inbewaring gesteld met als doel om 
op korte termijn uitgezet te worden. Dit vergt veel voorbereidingen. De DT&V 
doet dit niet alleen maar samen met onder andere de DV&O.

Donderdag 17 oktober
Het is vroeg als de dienst van Jan en Dennis begint op de afdeling Tilburg, 
04:15 uur. “Dit is niet vreemd voor ons hoor... wij starten vaak vroeg,” 
begint Jan lachend, “de meeste asielzoekerscentra willen dat er bij een 
IBS vroeg wordt gestart om zo de rust te houden op het centrum. Het is 
best ingrijpend voor de bewoners.” Vandaag wordt een vreemdeling vanaf 
het asielzoekerscentrum Dronten inbewaring gesteld. Hij woont daar met 
vijf anderen in een geschakelde woning. Jan en Dennis krijgen bij deze 
inbewaringstelling hulp van hun collega’s uit Zwolle en Zutphen. Dennis is 
vandaag de operationeel commandant en heeft zich al voorbereid. “Ik heb 
hier alle bijzonderheden van de vreemdeling, hij slaapt niet iedere avond 
in het AZC. Meestal alleen van woensdag op donderdag omdat hij zich op 
donderdag moet melden tijdens de meldplicht, als hij zijn weekgeld krijgt. 
Dus ik hoop dat we geluk hebben en hij daar vannacht ook heeft geslapen.”

Jan heeft ook een informatieset en samen nemen ze die door. In een 
uitdraai van Sigma (voorheen Tulp, het verblijfsregistratiesystyeem) staan de 
bijzonderheden van de vreemdeling en zijn medebewoners.
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Inbewaringstelling
Van een vreemde
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06:30 uur
Dennis en Jan komen op het terrein van het AZC Dronten. “Om geen aandacht te trekken, rijden we altijd met 
gedoofde verlichting naar het hoofdgebouw.” Daar treffen ze hun collega’s en een medewerker van de Afdeling 
Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel (AVIM). Hij is verantwoordelijk voor het binnentreden van de 
woning en heeft een machtiging tot binnentreden bij zich, om tegen de wil van de bewoner een woning te mogen 
betreden. Deze machtiging wordt afgegeven door een hulpofficier van justitie. Er zijn twee manieren om dit te doen, 
kloppen bij de woning óf gebruik maken van de machtiging tot binnentreden en de voordeur openen met een loper. 
Hiervan wordt gebruik gemaakt wanneer er bijvoorbeeld een hoge suicidedreiging is of als er vooraf gedreigd is met 
geweld door de betrokkene of er een risico is dat de man of vrouw probeert te vluchten. Wanneer iedereen aanwezig 
is, ook de tolk, start Dennis met de briefing.

06:45 uur
“Goedemorgen allemaal. Vandaag gaan we meneer A. staandehouden. Wie heeft de informatieset van de 
betrokkene gelezen?” Niet iedereen is al bekend met het dossier en daarom neemt Dennis alle bijzonderheden van 
de vreemdeling en zijn medebewoners door met zijn collega’s. Hij heeft bij aankomst hier al naar geinformeerd bij 
de beveiligers van het AZC en ook gevraagd hoeveel mensen ze kunnen aantreffen in de woning van de vreemdeling. 
“Van de vijf bewoners zijn er drie weg en nog twee aanwezig. Deze zijn bekend met agressie en moeten we op 
afstand houden. Verder zijn er niet veel bijzonderheden te vermelden over de vreemdeling, alleen dat hij niet mee 
wil werken aan zijn uitzetting. De woning heeft geen verdiepingen maar wel tuindeuren die moeten we bewaken 
tijdens de binnentreding.” Dennis verdeelt tijdens de briefing de taken zodat iedereen precies weet wat hij moet 
doen. De AVIM- medewerker heeft de loper opgehaald bij de beveiliging van het AZC; hij wil hier direct gebruik van 
maken in combinatie met de opgemaakte machtiging tot binnentreding.

06:58 uur
Met twee voertuigen gaan ze naar de woning. Onderweg wordt er weinig gesproken, iedereen is geconcentreerd 
en in afwachting van wat ze daar aantreffen. “Ook nu rijden we met gedoofde verlichting, maar de bewoners van 
het centrum weten ondertussen precies wat een voertuig van de DV&O komt doen.” Ze stoppen bij de woning en 
iedereen gaat in volledige stilte naar hun aangewezen plaats. De AVIM-medewerker opent met de loper de voordeur 
en direct daarna stappen vier DV&O-medewerkers naar binnen. Ze treffen daar één bewoner aan, die wakker is 
geschrokken, maar helaas is dit niet ‘onze’ vreemdeling. Ze controleren de woning en hebben een kort gesprek met 
de bewoner. Het is duidelijk dat de vreemdeling niet aanwezig is en iedereen gaat - enigszins teleurgesteld - terug 
naar het hoofdgebouw. Jan: “Het is jammer dat de vreemdeling er niet is. Zoveel voorbereidingen die worden 
getroffen en dan zonder resultaat! Dit gebeurt vaker. Meestal is er een patroon en weten we wanneer we iemand 
kunnen aantreffen maar helaas is dat nu niet zo.”
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07:15 uur
Dennis begint met de debriefing. “Ik heb de uitvoerend ambtenaar van de DT&V in kennis gesteld dat de vreemdeling 
niet in de woning was op het moment van binnentreden. Laten we maar niet op de meldplicht wachten. Dat is van 
9:00 tot 12:00 uur, we weten niet zeker of de vreemdeling zich dan komt melden.” De collega’s nemen de actie 
verder door. De actie is goed verlopen en er zijn geen opmerkingen. “Ik wil iedereen bedanken voor jullie tijd en 
medewerking”. De onderlinge band tussen de DV&O- medewerkers die IBS- taken uitvoeren is heel open. Als er 
dingen goed of slecht gaan, wordt dit direct besproken en uitgesproken. Na de debriefing gaan de collega’s van 
Zutphen naar het AZC in Zutphen. Daar moet een moeder staande worden gehouden en naar DC Zeist worden 
gebracht. Samen met hen vertrekken Dennis en Jan, in overleg met hun afdelingshoofd IBS, Melvin Kuijs, alvast naar 
DC Zeist. De moeder heeft een kindje van zes maanden oud. Het kindje heeft wel een verblijfsvergunning, maar de 
moeder niet. Deze actie zal niemand in de koude kleren gaan zitten.

9:01 uur
Dennis en Jan spreken in DC Zeist met de uitvoerend ambtenaar IBS van de DT&V, Jeroen Evertse: “De aanvraag voor 
een verblijfsvergunning van de moeder is afgekeurd; die van het kindje goedgekeurd. Ons doel is altijd om moeder 
en kind bij elkaar te houden, maar het komt helaas voor dat ouders worden gescheiden van hun kinderen. Dit is 
schrijnend en druist tegen elk rechtvaardigheidsgevoel in.”

10:30 uur
De collega’s uit Zutphen brengen de moeder met het kindje naar binnen. Ze oogt rustig en samen met haar kindje 
en de tolk gaan ze de spreekkamer binnen waar Jeroen de situatie bespreekt. Jan en Dennis houden toezicht terwijl 
hun collega’s van Zutphen een proces-verbaal opmaken. Jeroen legt uit: “De moeder heeft drie keuzes; of ze wordt 
uitgezet zonder kindje, of ze wordt uitgezet en neemt haar kindje mee of er wordt door de advocaat van de moeder 
een aanvraag gedaan voor verblijf bij haar kind.” Na veel heen en weer bellen met de advocaat wordt duidelijk dat er 
een nieuwe procedure wordt gestart. De moeder en haar kindje kunnen tot die uitspraak in Nederland blijven. Jan: 
“Helaas is de moeder al uitgeschreven bij het asielzoekerscentrum in Zutphen. Nu wordt zij eerst tijdelijk geplaatst 
in Ter Apel waar het aanmeld centrum is. De collega’s van Zutphen brengen haar daar naartoe.” Jan en Dennis gaan 
terug naar Tilburg. Jan: “Ook deze IBS verliep goed, maar we treffen regelmatig andere situaties aan. Mensen die 
agressief zijn richting ons en dreigen met bijvoorbeeld een mes of zelfs een glasscherf! Zij hebben er alles voor 
over om niet te worden uitgezet. Ook tijdens het fouilleren komt er regelmatig iets uit de zakken.” Ook hebben zij 
al meerdere praktijkvoorbeelden van asielzoekers die onder hun voet een scheermes hadden geplakt. Die vind je 
met een normale check niet en komen dan in de bus tevoorschijn, met alle gevolgen van dien. Suicidale uitspraken 
horen zij vrijwel dagelijks, dit wordt aangegeven bij het vertrekgesprek dat de betrokkene met de regievoerder van 
de DT&V voert. Vaak blijft het bij de dreiging in de hoop dat ze via deze uitspraken niet uitgezet worden, maar zo 
werkt dat niet. Helaas treffen ze in de praktijk ook anders aan, dus worden deze uitspraken zeer serieus genomen. 
Jan: “Dit werk vraagt veel van je, ook privé. We beginnen vroeg en we moeten ons voor iedere IBS goed inlezen 
ter voorbereiding op de inzet. Maar het is werk dat er toe doet en vraagt inlevingsvermogen. Geen enkele dag is 
hetzelfde en onderling weten we precies wat we aan elkaar hebben. Stoppen met IBS? Nee, absoluut niet!”
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In dit boek vertelt Hannelore voor het eerst het ongelooflijke en schokkende waargebeurde verhaal 
over haar jeugd in een sekte en haar gevecht om een normaal leven. Hannelore groeide vanaf haar 
derde op in de sekte ‘Gemeente Gods’, waar haar ouders actief lid van waren. Haar leven speelde zich 
vijftien jaar lang grotendeels af binnen de muren van een oud klooster in Nederland. De charismatische 
en zichzelf ‘Profeet’ noemende sekteleider Sipke Vrieswijk voerde hier met zijn partner Aagje een waar 
schrikbewind. Niemand was veilig. Al die tijd werd ze gehersenspoeld. Als Hannelore op 17-jarige leeftijd 
tegen haar wil wordt bevrijd, moet ze voor het eerst leren leven in een vrije wereld. Uniek is dat Vrieswijk 
op dit moment de enige sekteleider in Nederland is, die daadwerkelijk veroordeeld is voor zijn daden.

Als Hannelores ouders zich in de jaren 80 met hun twee dochters aansluiten bij de sekte van Vrieswijk, heeft 
dat enorme consequenties voor het hele gezin. Hannelores vader en 7-jarige zus worden al snel door de 
sekteleider buiten spel gezet, verbannen uit de sekte.   

In zijn eigen ‘Hof van Eden’ verkondigde sekteleider Vrieswijk dat hij contact had met God. Binnen de sekte 
waren er eigen regels, eigen straffen, nieuwe namen en een eigen taal. Vrieswijk zaaide vooral angst en 
koos zijn eigen ‘bruiden’. Hannelore groeide er op, zonder beter te weten. In het klooster werd zij als kind 
ook gescheiden van haar moeder, enig contact werd verboden.  

Dit boek biedt een unieke blik op het leven in een sekte, van binnenuit. Wat gebeurt daar precies? Wat 
doen de leden de hele dag? Wat drijft de sekteleider(s)? Hoe krijgt hij voor elkaar dat zijn volgelingen doen 
wat hij wil? En in hoeverre kan de politie mogelijke misstanden aanpakken? 

Hannelore verhaal krijgt de meest bizarre wendingen. Toen het einde nabij leek ‘ontvoerden’ de 
sekteleiders Hannelore naar Israël, Zweden en Cyprus. Al die jaren probeerde Hannelores ook buiten de 
sekte het gezin van zijn zus tot inkeer te brengen. Als Hannelores moeder gaat twijfelen, luiden zij samen de 
noodklok bij de politie. Na jaren gevangenschap, drank en drugs bevrijdde de politie Hannelore. Pas jaren 
later is Hannelore in staat om aangifte te doen. Een internationale klopjacht op Vrieswijk en zijn partner 
begint. Vanaf dat moment begint ook pas haar echte strijd. Het gevecht om opnieuw te leren leven, weer 
Hannelore te worden in een vrije wereld. Met vallen en opstaan weet ze die strijd te winnen. Nu leidt de 
42-jarige Hannelore een gelukkig leven met haar grote liefde en vier kinderen. Daarmee is dit boek ook het 
verhaal van een enorm sterke vrouw en een verhaal van hoop. 

Auteur Frank Krake leert Hannelore een paar jaar geleden kennen via politieagent Peter Withag die haar 
uit de sekte heeft gered. Krake is gelijk gefascineerd door haar verhaal en bouwt een vertrouwensband met 
haar op. Nu, na 25 jaar, heeft ze haar verhaal aan hem verteld om het verleden af te sluiten. Met dit boek 
wil Hannelore ook mensen waarschuwen voor het gevaar van sektes en wil ze hoop bieden aan andere 
vrouwen, die in dezelfde situatie zitten of hebben gezeten.

Hannelore 
Het meisje uit de sekte
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Frank Krake (1968) studeerde Marketing Strategy aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2013 schrijft hij boeken en 
heeft hij al meerdere bestsellers op zijn naam staan, waaronder De Rampondernemer, Menthol en De laatste getuige 
(meer dan 50.000 exemplaren verkocht). Voor dit boek interviewde Frank Krake Hannelore tientallen keren. Ook 
sprak hij met direct betrokkenen in deze unieke en spraakmakende zaak, waaronder haar ouders, zus, voormalige 
sekteleden en de toenmalige politieagenten. Krake deed grondig archiefonderzoek in de juridische dossiers en 
rapporten van psychiaters, en haalde naast veel nieuwe informatie ook nooit eerder gepubliceerde foto’s over de 
sekte boven water.

Uit cijfers van Sekte Signaal blijkt dat er op dit moment alleen al in Nederland meer dan 80 sektes actief zijn, van 
klein tot groter, met zo’n tienduizend volgelingen. Hierin vinden veelal misstanden plaats als intimidatie, financiële 
uitbuiting, (seksueel) geweld, vrijheidsberoving en indoctrinatie. In Nederland is onvoldoende effectieve wetgeving 
om misstanden in een sekte aan te pakken. 
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Direct na de WPFG in Chengdu waren de ogen al gericht op de zogenaamde 
‘fallmeeting’, waarin directors van de WPFG wereldfederatie een organiserende 
stad bezoeken om te kijken wat de stand van zaken is en daar waar nodig 
advies te geven. Aangezien Rotterdam de eerstvolgende organiserende stad is, 
kwamen zeven directors en een kantoormedewerker van de wereldfederatie 
voor dit doel naar de havenstad. Normaliter komen ook de vorige speelstad, 
in dit geval Chengdu, en de opvolger van Rotterdam, Winnipeg, naar die 
bijeenkomst. Deze grote bijeenkomst, wanneer ook de voltallige federatie er zal 
zijn, is voor maart 2020 gepland. 

Weken van voorbereiding
Aan deze drie dagen durende bijeenkomst gingen weken van voorbereiding 
vooraf. Nu kun je als organisatie wel het gevoel hebben dat je op schema ligt, 
maar als zo’n delegatie komt kijken en luisteren moet je dat ook wel kunnen 
aangeven. En dan weet je pas écht of je op schema ligt. Vanuit het secretariaat 
van de federatie werd een agenda gemaild en die werd na wat wederzijdse 
aanpassingen de leidraad voor de drie dagen. De managers zorgden voor een 
presentatie van hun eigen onderdeel, zodat er voor de directors een zo volledig 
mogelijk beeld ontstond. Alle mogelijke vragen werden van tevoren ingeschat, 
zodat we niet met een mond vol tanden zouden staan. Gelukkig is dat ook niet 
gebeurd!

Wereldwijd
Op vrijdagavond landde het eerste lid van de federatie, zaterdagmorgen volgden 
er nog eens zes en zondagmiddag kwam de laatste aan. De laatste had pech 
de korte tour door Rotterdam te moeten missen, maar hij was op tijd voor de 
eerste vergadering op de vroege maandagmorgen. Aangezien de directors van de 
wereldfederatie overal vandaan komen, konden wij twee Australiërs, één Noord-
Ier, vier Amerikanen uit Californië en één uit Indianpolis ontmoeten. Nu werd 
alles in de Engelse taal besproken, maar bij de Australiërs en de Noord-Ier was het 
belangrijk om je oor goed ‘te luister’ te leggen. 

Maart 2020: volgende meeting
Gezegd moet worden dat in het algemeen de tevredenheid overheerste. De 
door de Rotterdamse organisatie uitgezette lijn werd positief ervaren. Natuurlijk 
bleef er nog wat huiswerk over en daaraan zal, naast het nog te verzetten 
werk, alle aandacht worden geschonken. In maart komen alle directors van 
de wereldfederatie en vertegenwoordigers van Chengdu en Winnipeg naar 
Rotterdam. Dan zal Rotterdam de plannen in de volgende fase presenteren en 
zullen de sportlocaties door de verantwoordelijke directors worden bezocht. De 
sport coördinatoren van de WPFG Rotterdam 2021 krijgen hierin een hoofdrol. 
Verder zal Chengdu terugblikken op hun evenement in 2019 en Winnipeg kijkt 
vooruit naar 2023. Ook zal Birmingham (Alabama, USA) een ‘gooi’ doen om de 
WPFG in 2025 te mogen organiseren. 

Spannende maanden
Maart 2020, het zijn nog maar enkele maanden. En dan is het nog maar een 
kort stukje naar eind juli 2021, wanneer de WPFG in Rotterdam losbarsten en de 
voorbereidingen van zeven-en-een-half jaar als puzzelstukjes in elkaar gaan vallen. 
Het worden spannende maanden.

WPFG 2021  
komt nu echt dichtbij

Wim de Rooij
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2020

Voetballen voor het goede doel

6e Voetbaltoernooi

BEN JIJ ER OOK WEER BIJ?
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Iedereen heeft weer goede voornemens voor het aankomende jaar, misschien kunnen wij er één bijvoegen, want 
we willen allemaal fit zijn en blijven, maar vooral ook een leuke ontspannende dag beleven met in het achterhoofd 
dat we dit allemaal doen voor het goede doel. Zoals ieder jaar hebben we dit jaar ook weer het bekende (112 goede 
doelen) voetbaltoernooi. Je ontmoet je collega`s van de Brandweer, Ambulance, Justitie, Politie, Douane, BOA`s en 
andere hulpverleners. En dan is de ham vraag wie is de sterkste op het veld. 
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Aarzel niet en meld je team snel aan!!

Voor vragen kun je altijd mailen naar: 

info@terhoevemedia.nl

Heeft jullie team al 
een eigen tenue dan 

bedraagt het inschrijfgeld  
€12,50,- per persoon dit 

is inclusief maaltijd, fruit, 
belegd broodje en een 
drankje (per persoon).

Heb jij en je team interesse meld je nu alvast aan, we 
houden je dan per e-mail op de hoogte!!!!! Stuur deze 
naar het volgende emailadres: info@terhoevemedia.nl

Zoals eerdere deelnemers gewend zijn zullen er dit jaar 
ook weer diverse activiteiten en “acts” zijn die deze dag 

weer tot een groot succes laten worden.

Voor meer informatie neem dan contact op met 
Co ter Hoeve: 026-3615959

Speciale actie:
Meld je aan voor 1 maart 2020 en je krijgt 

één speler gratis.
Alleen wanneer je tien spelers aanmeld hoef je er maar negen te betalen!!!!

Ook in 2020 hopen wij jullie weer te 
mogen ontmoeten 

Bij V.V. de Wherevogels in Purmerend. 

Inschrijfgeld is €15,- 
per persoon. 
Dit is inclusief maaltijd, 
fruit, belegd broodje, een 
drankje (per persoon) en 
een wedstrijdshirt.  

30 Mei 2020

Liv

e m
uzie

k • Masseur • Boogschieten • Penaltyschieten



POLITIE IN BEELD  JANUARI 2020 POLITIE IN BEELD  JANUARI 2020 34 35Han Tummers

Misbruik van mijn 
machtspositie, 

discriminatie of toch 
gewoon maar regulier 

politiewerk.

Kort geleden, samen op dienst met collega Maarten, krijgen we een 
melding van overlast ergens in ons bewakingsgebied. Er zouden mensen 
voortdurend aan het schreeuwen zijn. Op de bewuste  locatie wonen 
enkele politionele aandacht figuren. Maar of deze met de overlast van 
doen hebben blijft onbekend. Als vooruit geschoven post gaan we -low 
Profile- op de routine modus op onderzoek uit.

Achteraf heb ik nog vaak aan deze gebeurtenis moeten nadenken. 
Vooral mijn persoonlijke normen en waarden komen dan steeds weer 
in beeld; handel ik wel goed of had ik het deze keer mis! Ik benader 
iedereen op de wijze zoals ik zelf benaderd wens te worden. Respectvol, 
dat zit spreekwoordelijk in mijn politie DNA gebeiteld. Enfin, ik zal 
proberen om deze casus en ons optreden voor jullie schriftelijk visueel 
te maken! Komische woordspeling, toch!

Nadat wij de straat indraaien bij het oude centrum zien wij een viertal 
personen bij een zitbank. Twee personen zitten op dit bankje en twee 
personen staan ervoor. Ze dragen allen oversized baseball caps en ook 
hun kleding is gelinkt aan hedendaagse Amerikaanse baseball invloeden.

Ze schreeuwen met heel hun lichaam, mimiek en longinhoud. Het 
momentum is gelegen in de vroege avond waar het daglicht steeds verder 
wegtrekt. Meegenomen door de zon en ingeruild tegen de dromende 
avondschemering die bij la Luna, lees de maan, hoort.

Dicht bij deze setting gekomen, parkeer ik ons dienstvoertuig pal voor hun 
neus. De portierramen staan geopend. De melding van de meldkamer van 
schreeuwers in het park klopt voor de volle 100 procent. De vier personen 
zijn niet van origine van Nederlandse afkomst. Geen probleem, we zijn 
hier dan ook met verve Multi cultisch. Waar slechts en alleen menselijke 
gedragingen tellen en fatsoen moet ten slotte iedereen doen!
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De personen hebben blikjes alcohol in de hand of vlak bij zich op de bank staan. Dit gerstenat heeft hen tot 
schreeuwers gemaakt. Mensen uit de buurt nemen niet eens meer de moeite om in contact te treden. En 
waarom ook! Daar heb je de politie ten slotte voor. Weg samenspraak en Multi cultuur. De vier personen 
hebben een meer dan gespierde torso. Ze spreken, sterker nog, ze schreeuwen een taal die ik niet ken. 
Hun taal heeft de snelheid van een drietrap raket op weg naar de orbital met een volume evenredig aan de 
oerknal van al het leven op aarde.

In hun referentiekader past dit volledig en hoeft niemand zich hier zorgen over te maken. Want zij staan op 
straat en op straat mag je alcohol drinken en schreeuwen naar believen. Maarten en ik proberen hen aan 
het verstand te peuteren dat ze niet alleen zijn en rekening dienen te houden met de buurtbewoners.

Dit is koren op hun molen en het schreeuwen tegen elkaar begint nu pas fel en wel tegen ons gericht. Een 
persoon zit behoorlijk dronken en er volledig doorheen op de bank. De minste lastpost naar achteraf zal 
blijken. Met de anderen valt het drankmisbruik mee.

Even later worden zij nadrukkelijk intimiderend naar ons als gezagsdragers van politie. Zij proberen door 
het innemen van onze persoonlijke ruimte (neus aan neus) een intimidatie aanval te plaatsen. Lukt dus 
niet. Een van hen, naar later zal blijken de befaamdste van dit kwartet, haalt het in zijn hoofd om tegen mij 
aan te duwen.

Mijn non verbale reactie is een harde duw tegen zijn porum -knal- waardoor hij meters naar achteren 
vliegt. Wild ontvlamt, komt hij op me af en maakt daarbij woeste gespierde armbewegingen.

"Ik ben op het ergste voorbereid maar hij 
waagt het uiteindelijk niet om aan mij te 

komen met een volgende slag of stoot. 
Zal hij of zal hij niet?”

Ik wijk niet terug maar blijf wel rustig en uiterst alert op de door mij ingenomen stoeptegel staan.

De scheldkanonnade gaat als een mitrailleur onverminderd verder maar treft bij Maarten noch bij mij 
enig doel of smet op ons blazoen. Ik heb die persoon nog een paar keer krachtig weggeduwd. Zij voldoen 
allen, niet aan de vordering om te verdwijnen. Kennelijk zijn twee politiemensen in hun ogen niet genoeg 
om hun vier gespierde torso’s in het gelid te krijgen, denken ze. De politie discrimineert hen en bovendien 
botvierden wij onze uniformmacht af op hen! Wat een lariekoek alweer. Bij hun verbale intimidaties wordt 
veelvuldig de terminologie kind soldaat in Angola ge- of misbruikt.

De situatie werd steeds nijpender en er wordt een auto op de achterhand erbij gevraagd. Nota bene, een 
aanval van hen tegen Maarten en mij is nog steeds niet uit te sluiten. Als het erop aan zal komen weet ik 
wie ik moet hebben! Dat straal ik ook uit. De status quo wordt niet erger maar zakt iets terug, gelukkig.

Naar hun namen gevraagd wordt eerst weigerachtig hieromtrent gedaan, maar uiteindelijk maken zij hun 
namen bekend. Mannen van eer. Achteraf kloppen deze namen ook nog.

De volgende persoon in kwestie neemt het agressiviteitsstokje over en begint zich onmenselijk op te 
winden, afwisselend als schizofrene persoon van goede- en kwade zijde. Hij smijt zijn telefoon met kracht 
kapot op de grond en vliegt de persoon die het gewaagd heeft om tegen mij te duwen, aan.
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Door hem wordt de situatie uiteindelijk enigszins rustiger. Ook hem heb ik 
een aantal keren fors terug moeten duwen. Ook hij valt mij niet aan. Vreemd 
alweer! Heb ik dan toch zijn respect gekregen?

Weer een andere die ik naar zijn naam vraag, geeft aan in het buitenland te 
wonen en is hier op bezoek. Ook hij beticht ons van machtsmisbruik volgens 
zijn eigen referentiekader. Om zijn motivatie verder te steunen zegt hij tegen 
mij dat ik hen discrimineer omdat ikzelf ook gediscrimineerd wordt in dit 
vreemde Nederland. Vreemd? dus vraag ik hem waar hij op doelt.

Hierop deelt hij mee dat ook ik niet geboortig ben uit dit Nederland maar 
uit Turkije. Dit meent hij ernstig en opportuun. Ik voel mij geenszins 
gediscrimineerd om Turk genoemd te worden. Ik vind dat wel komisch. Leuk 
zelfs dat iemand ervan overtuigd is dat ik van Turkse afkomst ben. Dat komt 
mogelijk door mijn strenge blik in combinatie met mijn eigen torso en mijn 
tijdelijke onbuigzaamheid!

Nadat de tweede auto zich bij ons voegt is de angel al bijna uit de pels. De 
grootste schreeuwlelijk heb ik wederom een paar keer heftig teruggeduwd. 
Waarschijnlijk heeft dit het gevolg gehad dat de pikorde onder de haantjes 
nu wel in volle eer en glorie hersteld is. Ik gelast hen om te vertrekken i.v.m. 
de overlast. Ik ben echter niet haatdragend ingesteld. Aanhouding van deze 
on-fantastic-four zou niet geleid hebben tot beter politie vakmanschap, in 
tegendeel zelfs.

Dit zou wel vele uren extra tijd en politie-inzet, geweld aanwending en 
daardoor papieren verantwoording kosten. Het is het eenvoudigweg niet 
waard om ons gezag door te drukken. De aanleiding en overtreding is nog 
steeds te betitelen als een storm in een glas water. Deze mening ben ik nog 
steeds toegedaan.

Op mijn verzoek ruimen zij de gemaakte rotzooi aan lege blikjes op en 
vertrekken naar huis. Ik heb hen nog de hand geschud. Daarmee denk ik dat ik 
iedereen, inclusief ons zelf, in een acceptabele menselijke waarde gelaten heb.

De buurt krijgt deze confrontatie in de dop ongetwijfeld mee. De orkaan 
gaat ten slotte zonder verdere schade of bloedvergieten aan te richten, 
liggen. Goed de-escalerend gewerkt, alleen weet niemand dit, buiten de 
nieuwsgierigen op veilige afstand. En natuurlijk nu jullie, lezers van dit blog.

In menselijk optreden hebben we deze slag gewonnen. Ik vraag me wel af of 
diegene die het woord kind soldaat veelvuldig in zijn mond neemt wel diegene 
is die geleden heeft onder dit meedogenloze kinder-juk. Regulier politiewerk 
zonder franje. Maarten en andere collega’s, bedankt voor eensgezind kordaat 
optreden samen met mij.

Even later op weg naar het bureau moet ik aan het gedrag van de gorilla 
uit Blijdorp, Bokito denken. Hebben wij dit gedrag dan toch met zijn allen 
onbewust nagebootst? Het zou beslist anders verlopen zijn als er op bepaalde 
strepen zou zijn gestaan.

Uit ons bedrijfssysteem blijkt bovendien dat deze personen niet vies zijn van 
een robbertje vechten met de politie.
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De Bickers, familie van burgemeesters en 
schutters.

Van Bickershuis naar theater van Paul Haenen.

Stadsherstel Amsterdam heeft onlangs het rijksmonument Nieuwezijds Voorburgwal 282 in Amsterdam 
aangekocht. Het pand, vlakbij het Paleis op de Dam, kennen velen nu als het Betty Asfalt Complex, het 
kleine theater van Paul Haenen. Stadsherstel nam dit pand van de gemeente over zodat het theater 
kan blijven. Maar het gebouw was in de eeuwen ervoor de woning van een familie van schutters en 
burgemeesters.

Foto Stadsarchief Amsterdam

Verschillende generaties van de Amsterdamse regentenfamilie Bicker woonden in dit pand. Zij zijn onder anderen 
bekend van het Bickerseiland en hadden in de 16e en 17e eeuw zeer veel macht. De familie had bijvoorbeeld samen 
met het verzwagerde geslacht De Graeff een halve eeuw het bestuur over de stad Amsterdam en indirect het gewest 
Holland in handen gehad. Door hun relaties met andere Hollandse patriciërs zoals de Boelens Loen, Witsen en 
Hooft won de familie Bicker ook snel aan invloed buiten deze stad, zodat in de Gouden Eeuw verschillende Bickers 
belangrijke functies bekleedden binnen de VOC, de WIC en andere belangrijke instanties. In 1646 - toen de Republiek 
op het hoogtepunt van haar macht stond - bekleedden maar liefst zeven leden van de familie Bicker tegelijkertijd een 
politieke functie. 

Het wapenschild van de familie Bicker is nog aanwezig in de 
gang van het pand Nieuwezijds Voorburgwal 282. Het schild is 
gevierendeeld en bevat in schild I en IV een dwarsbalk, in veld II 
en III drie boven elkaar geplaatste helmstokken. Een helmstok 
is een stok waarmee het roer van een schip wordt bediend. De 
Bickers hadden veel geld verdiend met de handel.

De gang van het theater, foto’s Stadsherstel. 

Schutters voorgangers van de Amsterdamse vrijwillige politie
Een aantal Bickers was ook schutter. De schutters behoorden tot de gilden en beschermden de stad tegen 
invallen of ongewenste bezoekers van buitenaf. Ook liepen zij bij toerbeurten de ‘Nachtwacht’ op de 
stadswallen en hielpen zij het stadsbestuur bij het bewaren van de orde in de stad. De schuttersgilden hadden 
elk hun eigen ‘doelen’, dat was de benaming voor het gebouw waarin ze oefenden met hun wapens.

De stadswacht was een belangrijk instituut dat vele eeuwen een bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid 
van Amsterdamse burgers. Een stadswacht bestond meestal uit leden van de gegoede burgerij, die ook in 
financieel opzicht hun steentje bijdroegen. In 1907 hield de Amsterdamse schutterij op te bestaan, toen werd 
namelijk een wetsvoorstel  aangenomen waardoor bevoegdheden van de schutterijen flink werden ingeperkt. 
De Amsterdamse schutterij werd opgevolgd door de Amsterdamse Vrijwillige Burgerwacht die op haar beurt 
een vervolg kreeg in de Vereniging Amsterdamse Vrijwillige Politie. 
Bickers die onder andere schutter waren

Bickers die onder andere schutter waren
Cornelis Bicker (1592 -1654). Hij was kapitein bij de schutterij en 
is in het Rijksmuseum te zien op een schuttersstuk, ooit gemaakt 
voor de Kloveniersdoelen.
Roelof Bicker (1611-1656)was ook kapitein van de schutters maar 
dan die van de Lastage. Ook hij is op een schuttersstuk afgebeeld.

Jacob Bicker Raye (1703-1777) was eigenlijk niet een echte Bicker 
maar gebruikte de invloedrijke naam Bicker van zijn moeder. Hij 
was kapitein van de schutterij bij de Amsterdamse burgerwacht.

Foto Roelof Bicker, Stadsarchief Amsterdam
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Burgemeester en ambachtsheer 
Ook in de 18e eeuw bekleedden de Bickers politieke functies. Zij trouwden vaak met elkaar om het familiekapitaal in 
de familie te houden, maar ook voor behoud van macht. Hendrik Bicker (1682-1738), Ambachtsheer van Amstelveen 
en Nieuwer-Amstel was burgemeester van Amsterdam en fiscaal bij de Admiraliteit van Amsterdam. Hij woonde in 
dit huis, zijn ouderlijk huis, en gaf het haar huidige aanzien in 1725. 

Nog meer burgemeesters
De ouders van Hendrick, Hendrik Bicker (1649-1718) en Maria Schaep (1658-1725) trouwden in 1681 en waren vóór 
Hendrick eigenaar van dit pand. Vader Hendrik was in 1713 en 1717 burgemeester van Amsterdam. En voor hen 
woonde Gerard Schaep (1598-1666) in het huis. Deze man, die natuurlijk aangetrouwde familie van de Bickers was, 
was maar liefst elf keer burgemeester. 

“Dat had je nou niet moeten zeggen”
Het pand is lang door  de Bickers als woonhuis gebruikt. Van circa 1910 tot 1957 was de Prinsenschool in het pand 
gevestigd, een bekende leerling was bijvoorbeeld meesterchoreograaf Hans van Manen. In 1963 liet cabaretier 
Sieto Hoving het gebouw verbouwen tot het theater Tingel Tangel. Hoving was ook bekend geworden door zijn 
optreden in reclamespots. Samen met zijn vrouw maakte hij onder meer de commercial voor de Nederlandse 
Credietverzekeringsmaatschappij, met de gevleugelde uitspraak “Dát had je nou niet moeten zeggen”, nadat zijn 
vrouw hem had gezegd dat hij nog altijd zijn boot zou kunnen verkopen. 

Dammie van Geest en Paul Haenen, foto Stadsherstel

Theater van Paul Haenen
In 1989 werd het theater verkocht aan Paul 
Haenen en Dammie van Geest, die het 
hernoemden tot het Betty Asfalt Complex. In 
het Betty Asfalt Complex zijn onder andere de 
specials met Margreet Dolman en Dominee 
Gremdaat, alter ego’s van Paul Haenen, te 
zien. Op www.bettyasfalt.tv zijn zeer geestige 
filmpjes van Paul Haenen te bekijken.

Meer monumenten met een 
politie-geschiedenis
Kijk voor meer informatie over dit pand en voor 
meer panden met een politiegeschiedenis op 
www.stadsherstel.nl/politie






