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V O O R W O O R D

In de vorige Politie in Beeld magazines berichten wij al meer over diverse hulpdiensten en 
dus niet alleen politie gerelateerde verhalen.

Juist in deze tijd van een crisis blijkt dat de hulpdiensten naast en met elkaar functioneren.

Het grootste deel van de Nederlandse bevolking beseft nu hoe essentieel  bepaalde 
beroepsgroepen zijn.

Van vakkenvuller in de supermarkt tot het blauw op straat, jullie worden meer dan ooit 
gewaardeerd. 

In een van onze vorige uitgave had ik het al over een abri met een poster van loesje met de 
tekst: zorgen moet je doen niet maken nu kwam ik een nieuwe tegen met de tekst: 
HEB IK ALS VAKKENVULLER TOCH INEENS EEN CRUCIAAL BEROEP.

Dit somt mooi een doorsnede van deze uitgave op, een andere “positief” geluid.
Verhalen uit het land over en door NIEUWE HELDEN.

NIEUWE HELDEN...............



Corona, Covid-19 whatever. De honderden Corona, quarantaine en sociale isolatie gerelateerde grappen die 
afgelopen weken langskwamen ben ik nog steeds niet moe. Lekker grof, zwart, sarcastisch. Ik hou er van. Bijna al 
het andere wat je je kan bedenken rondom dat virus ben ik zat. Wat wil ik graag mijn vriendinnetjes en maatjes 
knuffelen. Wat mis ik de lunches buiten de deur. De etentjes, de borrels, de gym en gewoon lekker alles zonder 
nadenken ‘doen’. Ik mis ook Olijfje -mijn tweede werk- ontzettend. Anderhalve meter samenleving is stom. Nodig, 
maar stom. De zorgen om mijn vriendinnetjes in de (corona) zorg. De zorgen om de mensen in mijn omgeving in 
slechte of mindere gezondheid.
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FAVORIETEN (IN CORONA-TIJD)

De frustraties, alles wat niet kan. De mensen die denken dat het een groot complot is en volledig schijt hebben aan 
alle regels en daarmee in mijn ogen schijt hebben aan al die mensen die zo hard hun best doen. Er is weinig leuks 
aan Corona. Het enige echt positieve is dat de natuur ontzettend opknapt van deze noodgedwongen pauze. Oh 
en alle lieve initiatieven die als paddenstoelen uit de grond springen. Maar goed verder vind ik er weinig positiefs 
aan. Zitten mopperen over alles is ook niks voor mij (al doe ik dat met regelmaat als ik weer eens tegen iets 
frustrerends aanloop) dus ik besloot maar weer eens een lijstje te maken met wat favorieten.  
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Corona favorieten. Gewoon, omdat het kan
Ik begin maar gewoon met de zonsondergang. Want als het leven ineens een heel stuk beperkt is geworden zijn 
de dingen als een mooie zonsondergang echt driedubbel extra genieten. Voor deze klom ik op het dak van bureau 
Burgwallen. Zeker niet de mooiste die ik ooit zag, maar vlak daarvoor kreeg ik een ontzettend lief berichtje van een 
vriendinnetje. Ik -halve zachte marshmallow als ik ben- stond daar op het dak te genieten van de mooie gekleurde 
lucht en dankbaar te zijn voor de lieve mensen om mij heen. Oh en die stille stad tijdens Corona... Stille nachten en 
stille ochtenden... Die zijn stiekem toch ook prachtig. Ik schreef er een hele blog over. Let’s dough it. Zij waardeerde 
mijn (over) enthousiasme en ze maakte deeg met citroensmaak (ietsje afgedwongen) verzoek. De smaakjes in het 
assortiment wisselen door, maar je kan het Dough It Yourself (zelf toppings kiezen) altijd doen. Ik ben fan. Nadeel is 
dat het met de post komt, en ze niet elke dag verzenden. Dus geduld is een eehm... een schone zaak. Maar als je je 
bakjes (want let’s be honest, wie besteld er nou maar een bakje haha) dan binnen hebt is het echt feest. Oh en heel 
goedkoop is het ook niet. Sorry, maar het is het waard. Misschien maar beter ook dat het niet heel goedkoop is want 
anders had ik nooit meer met wat gezonds ontbeten. 

Favorieten om te luisteren. Alain Clark die elke dag op zijn Instagram of Facebook live gaat met een ander muzikaal 
talent. Soms via de computer maar ook vaak in real life. Met anderhalve meter afstand. De eerste keer ging ik 
gestrekt van het lachen. Dat was toen de toiletpapier hamsteraars net hadden toegeslagen in het land. Ook zong 
hij “Dankjewel”, kippenvel! En podcasts trouwens, die luister ik ook vaak. De toppers van Scherpschutters, Marc en 
Jeroen beuken gewoon door in deze corona tijd. Ik had eerst moeite met podcasts luisteren maar sinds dit jaar gaat 
het me best goed af. Ik leer er nog wat van. Als jullie nog aanraders hebben, dan hoor ik het graag! Ik ben nog nieuw 
in de podcast wereld. Podcast tijdens het wandelen voelt alsof je gezond bezig bent en het inspireert/geeft stof tot 
nadenken. Eigenlijk mag ie niet missen in dit rijtje: M’n zingende vriendinnetje Danielle. Samen zingen in de auto 
kan even niet. Maar die zingt (de sterren van de vliegtuig loze hemel) en appt die zang filmpjes dan dus naar haar 
vriendinnetjes. Lucky me dat ik er daar een van ben! Totally makes my day!! Ik ga haar proberen over te halen om 
het te mogen delen. Of misschien is omkopen met gin tonics en een paar kilo chocola een optie... Kindersurprise 
eieren en Kinder reepjes. Hamsteren jullie maar het toiletpapier hoor. Vriendin Danielle en ik belden elkaar vol 
ongeloof over de volle schappen chocola, ijs, snoep, koek en de drank afdeling enzo die nog helemaal vol lagen toen 
de hamsteraars net begonnen. Dat en de vitamientjes. Prima jongens, hamsteren jullie dat toilet papier maar. En die 
blikjes groente die over tien jaar nog houdbaar zijn.
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Ik eet me misselijk -nee grapje ik ben nog steeds 
niet misselijk- aan kindersurprise eieren en stuur 
filmpjes naar wat vrienden waarin men me op 
mijn lelijkste met die stomme speelgoedjes ziet 
vechten. Als ik nog een keer een vogel in zo’n ei 
heb zitten dan denk ik dat ik gek word. Prachtig stil 
Amsterdam tijdens Corona... De Nes, De Oudezijds 
Achterburgwal, de Dam en de Prinsengracht (heel 
vroeg). Prachtig stil Amsterdam tijdens Corona.. 
De Nes, De Oudezijds Achterburgwal, de Dam 
en de Prinsengracht (heel vroeg). Skin food van 
Weleda. Mijn gigantisch droge huidje vind dat 
tubetje het fijn spul. Goedkoop, natuurlijk en het 
werkt tegen mijn droge snoet. Wel alleen geschikt 
als nachtcrème want anders glim je het daglicht 
tegemoet... Of als quarantaine crème. Als je rustig 
met een kop als een discobal rond kan lopen 
zonder dat de grote anderhalve-meter-afstand-
wereld je aankijkt alsof je head first in het frituur 
vet bent gedoken. 

De Old Amsterdam kaas bitterballen van van 
Dobben. Voor in de oven of de Airfryer. Ik heb al 
zeven jaar geen frituurpan meer maar heb ineens 
de oven-kaas-snacks uitgevonden. De huismerk 
van Albert Heijn zijn ook lekker trouwens maar 
hebben minder kaassouffle achtige binnenkant. 
Wel allebei lekker krokant en makkelijk te maken. 
Oven voorverwarmen op 220 graden, minuutje of 
9 a 10 op het rooster en dan nog heel even laten 
liggen. Schijnen ze krokant van te worden, van dat 
laten liggen. Dikke prima, smullen maar! Ik eet 
er een stuk of vijf en een hele grote bak kleine 
tomaatjes bij en zit dan vol voor een paar uur. Al 
past er natuurlijk altijd nog wel chocola bij. Netflix 
heb ik nog (steeds) niet uitgespeeld. De serie Toy 
Boy is lekker corny maar een aanrader. Ik ben 
verliefd op zowel Hugo als Triana. Want ja, waarom 
zou je verliefd zijn op een van de hoofdpersonen 
als het ook op allebei kan? 

En Mocro Maffia (Videoland) is ook een aanrader. Trigger warning: Er zitten een aantal scenes in met heftig 
geweld (martelen) en een verkrachting. De verkrachting liever overslaan? Aflevering 7 van seizoen 1: 12.40 
tot 15.30 overslaan en 16.15 tot 16.35 (is het filmpje van de verkrachting, ook overslaan) (Voor informatie 
over seksueel geweld en (eventueel anonieme) hulp: Centrum Seksueel Geweld).

Favoriete nieuwe drankje. Limited Edition voor de zomer van Hendricks gin. De “Midsummer Solstice”. En 
dan met sinaasappel (vers uitgeknepen boven het glas) en schil en veel ijs, heel erg lekker. Can not wait voor 
er weer gezellig geborreld kan worden met vrienden, vriendinnen en na het werk en en en en... Oh en Ice Tea 
peach lemonade. Ook niet bijster gezond maar wel lekker. 
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Planten! Sinds anderhalf jaar ben ik bezig mijn appartementje om te bouwen naar mini 
jungle. Het laatste half jaar gaat het hard en goed (de heel snel gestorven bananenplant 
(Bennie) en de sprietjesplant die niet meer tot leven kwamen vergeten we maar snel). Mega 
aanrader van afgelopen tijd: De Kneusjesbox van Plantje.nl Een box vol met plantjes die 
niet helemaal perfect zijn. Kneusjes. Echt een beetje bullshit als je het mij vraagt want er zat 
maar een kneusje tussen. Alle plantjes een nieuwe (grotere) pot gegeven, verse aarde en een 
dompelbadje en ze gaan hartstikke goed! Ik ben nog op zoek naar een mooie open kast voor 
planten op te kunnen zetten. Een beetje betaalbaar alsjeblieft want die ene waar ik verliefd 
op werd was €600 dat is me veel te duur. Oh en trouwens, alle verse bloemen maken me ook 
heel blij! Tulpen in alle kleuren, prachtige rozen (via Ilona op het werk die ze bij de kweker 
vandaan kocht om de kweker te helpen) heel veel bloemen gebracht naar bestie S… Bloemen 
maken blij. En zeker als je heel veel thuis bent (of volledig in quarantaine). Het zonnetje 
schijnt veel en de zomer komt eraan (en ik ben al naar Bonaire geweest), dus ook favoriet 
zijn twee zonneproducten: Eentje heb ik volgens mij al eerder genoemd: Vichy Ideal Soleil 
stick SPF 50 ik gebruik hem vaak en veel rond mijn ogen enzo. De lachrimpels beschermen. 
Op mijn tattoos en ook voor mijn hele gezicht en hals: Eucerin Oil Control gel-crème. Omdat 
een kop als een discobal mijn ding niet is vind ik deze heel fijn, hij glimt niet en beide gevoelig 
allergie huidje proof. Overigens die stick van Vichy heeft een vreselijk dop. Die gaat binnen no 
time stuk of hij valt gewoon van de stick af. Elke keer weer, en ik heb al heel wat van die sticks 
gebruikt. Best jammer, maar het spul is zo fijn dat ik hem toch blijf kopen. Hij is trouwens ook 
nog eens heel zuinig in gebruik.

Favoriete anti-corona-huid spul. Bodybees. Een klein helemaal natuurlijk merkje uit Zweden. 
Op basis van bijenwas, olijfolie, honing en nog wat andere helemaal natuurlijke producten. 
Bevat geen alcohol en is niet getest op dieren. Gemaakt voor hele droge huid en eczeem. 
Ontdekt door Corona. Want wat een ellende al dat handen wassen. Helemaal als je al een 
gevoelig huidje hebt. Echte aanrader voor als je een eczeem gevoelig huidje hebt. De eczeem 
plekjes op mijn benen en handen waren binnen een paar dagen smeren vrijwel helemaal weg. 
En dat zonder hormoon troep crème. Of dat nou toeval is of niet, dat weet ik niet, maar het 
is echt enorm fijn spul. Wel -wederom- vet. Ik heb de Bee Calm en de lipbalm (grapefruit) en 
afgezien dat ik niet hou van met je vinger in potjes smeren is het toch dusdanig fijn spul dat ik 
maar gewoon goed oplet kwa schone handen enzo. Oh en een grote plus als je het mij vraagt: 
de klantenservice is echt supergoed en hulpvaardig. Nadeel: Ze zitten niet om de hoek. Dat is 
dus in Corona tijden langer wachten op je bestelling dan ik -verwend kreng- gewend ben. Nog 
een reden om snel op te sodemieteren Corona! Trouwens, het ruikt een beetje kruidig. Niet 
naar parfum. Moet je natuurlijk wel van houden, of het boeit je niet. Ik ben wel kieskeurig 
met hoe iets ruikt maar door m’n moeilijke huidje boeit het me niet, als het maar werkt. And 
it does!
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Favoriete Pizza (van de afgelopen tijd):
Die met spinazie en geitenkaas van Pizzabakkers, en bij het filiaal 
waar ik was hadden ze heel leuk hartjes op de grond geschilderd 
voor tijdens het wachten op je pizza. Wachten in een hart naar 
keuze. Op anderhalve meter. I like!  Mijn favoriete pizza kan 
trouwens per week veranderen hoor maar de allerlekkerste van 
afgelopen tijd was spinazie geitenkaas. 

Favoriete activiteit is het wandelen met een cappuccino met 
coconutmilk to go. En het al videobellend thuis sporten met Tess. 
Die drilinstructeur sloopte me bovenbenen dusdanig dat ik drie 
dagen spierpijn had waar je U tegen moet zeggen. Heerlijk! En 
mijn Filipijnse vriendin (in lockdown, al bijna 50 dagen inmiddels) 
Lindsay kwam met Barre. Kende ik niet maar is een dodelijke 
combi van ballet, yoga en nog iets. In ieder geval. Burn baby burn. 
Nog nooit zo bizarre spierpijn in m’n billen gehad! En zij deelde 
Popsugar fitness met me. Korte work outs, allemaal geschikt voor 
thuis. Ook leuk vind ik schaduwboksen. Maar goed ik heb altijd 
al een liefde voor kickboksen gehad. Ook zonder boksbal! Can 
not wait tot de gym weer open is trouwens. Want stiekem wil 
ik gewoon weer lekker met gewichten aan de gang (die heb ik 
thuis echt maar minimaal). Voor diegene die me niet in het echte 
leven kennen en alleen via mijn blog of @Liekeschrijft insta en nu 
denken: “Sport/beweeg jij Liek? Ik dacht dat je alleen meer aan 
het vreten was.” Nee ik deel niet alles wat ik doe, dus ja ik doe 
veel veel meer dan je misschien denkt. 

Favoriete ‘throwback’ van dit jaar is denk ik toch wel Bonaire. 
Met m’n grote maat even een ruime week doorbrengen 
op Bonaire. Wat was het er fijn en prachtig. Top klimaat. 
Vermoedelijk mijn eerste en laatste reisje van dit jaar. Als ik dat 
nu had geweten had ik nog 100 keer extra de zee ingedoken. Nee, 
grapje. Het is wel een gek idee dat ik normaal eigenlijk altijd door 
het hele jaar door een paar keer weg ga (ja, verwend en ja ik werk 
er hard voor)!

En nu helemaal niets meer in de planning 
heb staan... Maar goed, eerst moet alles 
weer normaal en veilig zijn. Can not 
waaaaait tot een volgend reisje! Altijd op 
zoek naar avonturen. En m’n backpack 
is ook weer toe aan nieuwe reisjes. 
Maar goed, veel belangrijker is dat het 
weer goed gaat in de wereld (maar hey, 
dromen mag he)! 

Favoriete kaartje van afgelopen corona 
tijd (en ik kreeg er zo veel, want ik was 
ook jarig) was die van m’n lieve Tess. De 
tekst is gemaakt door Didalmi, ik vind 
hem zo mooi en zo bijzonder: Tess heeft 
een paar woorden gegeven aan hem, 
en hij heeft het gedichtje gemaakt. De 
kaart ga ik inlijsten. Maar ik was weer 
zo stom om een te kleine lijst te kopen. 
Inschattingsvermogen van een doperwt, 
oeps. En die van bestie C, een getekend 
sterrenbeeld Ram, is ook favoriet. (En 
de Happysocks in regenboog kleuren 
trouwens ook, verjaardagskado)! Hebben 
jullie ook dat jullie in deze tijd die kleine 
gebaren als een kaartje nog extra extra 
waarderen? 

Favoriete her-ontdekking is het luieren 
en zonnen in mijn open keukenraam. 
Erg comfortabel is het niet. Maar 
met zes kussens al een stuk beter te 
doen haha! Pas eind van de middag 
tot zonsondergang heb ik zon op mijn 
balkon, dus als ik niet lekker buiten kan/
mag terrashangen dan doe ik gewoon 
braaf zon opslurpen in eigen huis. En 
zwaaien naar bestie S die verderop in 
de straat woont. Munk heb ik een mooi 
tuigje gegeven en die kan lekker over 
de rand wandelen en een beetje duiven 
wegjagen terwijl ik in het raamkozijn 
aan het chillen ben. Drankje en boek of 
podcast (356Lifehacks van Kelly Weekers 
(de link is naar favoriet bol.com maar je 
kan lokale boekenwinkel natuurlijk beter 
supporten in deze tijden) of podcasts van 
Scherpschutters) erbij en chillen met m’n 
billen. En natuurlijk goed smeren met 
zonnebrand. Zo, dat was een fijn lijstje 
van Corona favorieten. 
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In hartje Haarlem staat een rijksmonument met 
een rijke geschiedenis. Het is gebouwd in 1888 
voor de Joodse gemeenschap en na de Tweede 
Wereldoorlog werd het in gebruik genomen door 
de verkeerspolitie. Sloop dreigde maar door kraak 
is dat voorkomen. Nu wacht het pand al jaren op 
een nieuwe bestemming. Stadsherstel Amsterdam 
is bezig met een haarbaarheidsonderzoek.

Stadsherstel is door het Comité Joods Erfgoed 
Haarlem en de gemeente Haarlem gevraagd om 
een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor 
behoud van dit bijzondere pand. Dat gebeurt 
conform het programma van wensen van het 
Comité Joods Erfgoed Haarlem. Doelstelling is 
de geschiedenis van het Joodse leven in Haarlem 
op verschillende manieren te laten herleven en 
het pand te restaureren. Het gebouw is in 1888 
ontworpen voor de Joodse gemeenschap. In het 
ontwerp zijn meerdere functies samengebracht, 
waaronder die van godsdienstschool, vergader- 
en bijeenkomstruimten, de secretarie, 
conciërgewoning, kleine sjoel en ritueel badgebouw. 
Het monument had een centrale functie voor de 
Joodse gemeenschap in Haarlem en omstreken. 
Het verwierf binnen de Joodse gemeenschap en 
ver buiten Haarlem grote faam en tal van -ook 
nationale- Joodse groeperingen en instellingen zijn 
er voor vieringen en vergaderingen samengekomen.

MONUMENT VAN 
VERKEERSPOLITIE 
KRIJGT JOODSE 
GEBRUIK TERUG
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Gemeentegebouw met grote faam raakt functie 
kwijt na de Tweede Wereldoorlog
Het was ook hier dat de Haarlemse Joodse 
gemeenschap, na uitsluiting van het openbare 
leven in de eerste bezettingsjaren, nog vertier kon 
vinden en culturele activiteiten kon voortzetten 
en het was ook hier dat de gemeenschap haar 
laatste vergaderingen hield vóór de deportaties. 
Voor hen die na de gruwelijkheden van de Tweede 
Wereldoorlog konden terugkeren, bleek het 
gebouw aan de Lange Wijngaardstraat te groot. De 
gemeenschap bereikte niet meer de omvang die het 
voor de oorlog had.

Rijksmonument in verval en vestiging 
verkeerspolitie
In 1951 wordt het inmiddels haveloze gebouw 
aan de gemeente Haarlem verkocht, die er na 
een interne verbouwing een kantoor van de 
verkeerspolitie in vestigt. Op de zolder komt een 
wasgelegenheid en een reeks bedden te staan. De 
gemeente heeft ook de lage panden rechts van 
het gemeentegebouw verworven en verbouwd 
als garage/stalling en werkplaats van de (verkeers)
politie. Hiervoor wordt op het erf van het Joodse 
pand ook een overkapping gemaakt. Na het gebruik 
door de verkeerspolitie leek het verhaal aan een 
einde te komen, totdat krakers het gebouw in bezit 
namen vanaf de late jaren ‘70. Vanaf die tijd hebben 
de krakers ervoor gezorgd dat het pand “in leven” 
is gebleven, al konden ze niet voorkomen dat er 
soms in meer of mindere mate schade ontstond. 
Zo werd het badgebouw (mikwe) in 1990 gesloopt, 
toen achter de panden een parkeergarage werd 
aangelegd.
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Een klaslokaal van de joodse school in 1931 in het Gemeentegebouw. Op de achtergrond de houten
scheidingswand met klassieke pilasters zichtbaar tussen de twee lokalenUit: Wim de Wagt, Joods Haarlem 2005.

Herbestemming voor behoud gebouw en terugbrenging oorspronkelijk Joods 
gebruik
Gelukkig staat het rijksmonument er nog en aan de herbestemmingsideeën 
ligt het niet. De gewenste cultureel-maatschappelijke functies zoals een 
educatieve ruimte en herinneringscentrum, passen goed in de vroegere 
godsdienstschoollokalen. Daar kunnen, naast de vaste presentatie over de 
geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Haarlem en omgeving, ook andere 
exposities komen. En de voormalige vergaderzalen zijn zeer geschikt voor de 
programmering van algemeen-openbare en Joodse of Joods-culturele activiteiten. 
De bedachte publiekstoegankelijke ruimtes zijn de voornaamste nog resterende 
ruimtes van het verloren Joodse leven in Haarlem. Hierin bevinden zich nog 
monumentale onderdelen die gerestaureerd worden zodat de ruimtes weer 
helemaal tot hun recht komen. Naast de openbare ruimtes wordt gedacht aan 
woningen en een kantoor, eventueel ter ondersteuning van de maatschappelijke 
functie.
 
Een klassiek stadspaleis
Het pand aan de Lange Wijngaardstraat 14 is in 1888 gebouwd, naar ontwerp van 
D.E.L. van den Arend. Het kreeg door een voornaam vormgegeven classicistische 
voorgevel, het uiterlijk van een klassiek stadspaleis. Door de ligging aan een 
smalle straat is de imposante gevel alleen van dichtbij goed te bekijken. De 
imposante gevel, waarachter uitzonderlijk hoge verdiepingen schuilgaan, maakt 
duidelijk dat we te maken hebben met een gebouw waaraan een bijzondere 
functie en dus ook een bijzonder verhaal was verbonden. Dit bijzondere verhaal is 
enigszins in de vergetelheid geraakt door de verwaarlozing van het pand vanaf de 
naoorlogse periode.

1949, de verkeerspolitie bevindt zich 
in het gebouw. Op het pand staat een 
bordje met de tekst VERKEERSPOLITIE. 
Foto: Noord Hollands archief.

Meer informatie
Ondanks de littekens aan dit monument is het 
verhaal nog goed leesbaar. Zeker vanwege de Joodse 
geschiedenis is het pand het behouden waard. Maar 
ook als gebouwtype met lokalen, vergaderzalen en 
kantoor is het inmiddels binnen ons land zeldzaam 
te noemen en op lokaal niveau zelfs volstrekt uniek. 
Hoewel er al vaker is gesproken over het doorbreken 
van de impasse met de krakers, bleef de status van dit 
oudste kraakpand van Haarlem nog altijd ongewijzigd. 
We hopen dat het wel met dit plan gaat lukken.
 
Bronnen
- Bouwhistorisch onderzoek, Monumenten Advies  
   Bureau, Nijmegen
- Joods Haarlem, 2005, Wim de Wagt.Eerste steenlegging (foto Stadsherstel Amsterdam, Sjors van Dam 2020)

Op www.stadsherstel.nl kunt u op de hoogte blijven daar vindt u op
www.stadsherstel.nl/politie meer monumenten met een politieverhaal. 
Stadsherstel Amsterdam redt monumenten en beeldbepalende panden 
door ze zorgvuldig te restaureren, een passende bestemming te geven en te 
verhuren. De panden worden in bezit gehouden, waarmee een goede staat van 
onderhoud blijft gegarandeerd.
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Mijn naam is Mirjam Croese en werk bij de Politie Rotterdam. District Centrum, Wijkteam 
Delfshaven. Ik heb een contract van 30 uren per week, maar werk regelmatig meer uren als er 
incidenten of meldingen zijn die om extra inzet vragen. Samen met Kimberly van der Welle en 
Andre van Wingerden ben ik de wijkagent in Spangen, oud-Mathenesse en het witte dorp. 

NIEUWE HELDEN IN CORONATIJD
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ie Wij zijn als collega’s heel verschillend maar, zitten wij in denken en optreden heel veel op dezelfde lijn en dat ervaar 
ik als heel prettig. In dit werk kan je wel wat uren thuis werken omdat heel veel wijkbewoners je telefonisch weten te 
bereiken en een melding willen doorgeven of even met je willen brainstormen over een casus. Maar eigenlijk vraagt 
een wijk als die van ons meer het lijfelijk aanwezig zijn. De verandering die sinds maart heeft plaats gevonden is dat 
diverse externe partners van ons zoals de gemeente, de woningstichtingen, de hulpverlening enz vanuit huis werken 
waardoor het contact met de bewoners/ patienten/ clienten beperkt is. Dit geeft bij een heleboel mensen een 
hulpeloos/ stuurloos gevoel. Hierin vormen wij als politie de baken waar ze zich in deze onvoorspelbare tijd aan vast 
kunnen houden. Ook zijn er mensen waar de hulpverlening, de scholen, de woningstichting of de reclassering geen 
contact mee krijgen en zich zorgen om maken. 

‘WIJ ALS POLITIE ZIJN 24 UUR PER DAG,
 7 DAGEN IN DE WEEK TE BEREIKEN.' 

Dit zorgt dan weer  voor meerdere partijen voor rust. Als wijkagent hebben we zelf een noodpakketje samen kunnen 
stellen uit de nodige beschermings spullen, maar omdat je vaak lopend/ op de fiets/ op de scooter in de wijk 
aanwezig bent en ik geen tas of dergelijke bij mij draag Is het beperkt tot extra plastic handschoenen, een mondkapje 
en een flesje desinfecteer. Wat mij het meeste opvalt tijdens de Corona in mijn werk is dat ons werk gewoon door 
gaat. Buiten wat aanpassingen met betrekking tot voorzorgsmaatregelen doen wij, als collegaś die op straat werken, 
gewoon ons werk en anticiperen op het aanbod van de meldingen die komen en de inzet die van ons gevraagd 
wordt. Verder is ons werk uitgebreid ivm de handhaving van de noodverordening en  proberen wij mensen die zich 
hier niet aan houden te attenderen, te waarschuwen of zelf te verbaliseren om hun bewust te laten worden van het 
gevaar dat hun ondoordachtzaamheid met zich mee brengt. Dit valt niet altijd in goede aarde waardoor er geregeld 
verbaal maar ook fysiek geweld tegen ons gebruikt wordt hiervoor. Ondanks dat wij ook een aantal collegaś hebben 
die met het coronavirus besmet zijn of waarvan iemand in hun thuis situatie met het coronavirus besmet is geraakt, 
ben ik blij dat wij  binnen ons basisteam weinig besmettingen hebben ervaren.
 
Als wijkagent zien we ook hele mooie dingen ontstaan. Mensen die zich aanbieden om voor anderen boodschappen 
te doen, te koken, een bloemetje te brengen of een kaartje te sturen. Die vooral hun oudere buren in de gaten 
houden en op gepaste afstand van hulp voorzien. Online hulp bij het maken van huiswerk of gewoon een telefoontje 
om even met elkaar te kletsen. Maar ook leerkrachten die in samen werking met de plaatselijke middenstand en 
de politie pakketjes voor de leerlingen maakt om ze samen met hun huiswerk te voorzien van een extraatje in de 
vorm van iets lekkers en een cadeautje om de thuis lessen te veraangenamen en de kinderen te laten weten dat ze 
gemist worden op school.. Kortom en zijn een hoop kanjers in de wijk ontstaan die een lichtpuntje brengen in de 
coronaduisternis van anderen. Ik eindig dat ook op gepaste wijze! 

‘SAMEN STAAN WE STERK EN KOMEN WE HIER DOOR HEEN!'
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NIEUWE HELDEN

Hallo collega hulpverleners, mijn naam is Kees Buitendijk en werk fulltime in de verpleging in 
het coronacrisis centrum in Rotterdam “zorghotel van Aafje” verzorgendeniveau 3 VIG. Op dit 
moment merk ik dat er weinig sociale contacten zijn en we proberen zoveel mogelijk sociale 
afstand te houden. Op het werk dragen wij nog meer beschermende kleding. Er zijn 
beschermende voorzieningen zoals goede pakken, handschoenen, maskers en 
beschermende brillen “Type motorbril en type vuurwerkbril”. Op het werk merken wij op 
dit moment aardig wat veranderingen: strakke planning, verdeling afdeling in zones ,groene 
schone zone, gele zone dat is de sluis overlappings zone naar de rode zone (rode zone liggen 
de patiënten), ruimere pauzes (na elke pauze naar de groene zone, dus dat betekent na elke 
pauze nieuwe pakken en handschoenen), goede voorlichting, er werd gehoor gegeven aan 
de verbeterpunten die werden aangedragen door het personeel. Helaas is er op dit moment 
bij twee collega’s het virus vastgesteld. Het positieve aspect van deze crisis is dat wij vroeger 
afhankelijk waren van eigen inkomsten uit het zorghotel terwijl we nu een coronacrisis 
centrum zijn en er ruim ingezet word op personeel. De overheid zorgt dat het kosten 
dekkend is. 

NIEUWE HELDEN
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1. Naam: Inge brouwer 
2. Tot welke hulpverlener hoor je? Brandweer
3. Hoeveel uur werk je per week? 36 uur
4. Welke functie bekleed je? Secretaresse 
5. Ben je thuis werkzaam? JA en NEE. Mijn huis is 

de brandweerkazerne ik woon in de vroegere 
commandant woning. De kazerne is ook een 
vrijwilliger post. Ik ga ‘s morgens mijn huis uit en loop 
naar de andere kant van het gebouw en ga werken in 
het kantoor van de teamleider.

6. Zijn er dingen in je directe omgeving veranders sinds 
eind februari? Het is anders dat ik mijn collega’s via 
beeld bel en spreek. Ik zie of spreek heel veel mensen 
niet.

7. Hebben jullie voorzieningen gekregen zoals 
mondkapjes? Nee

8. Wat valt je het meeste op tijdens de corona op je 
werk? Dat iedereen afstand houdt.

9. Zijn er collega’s met corona? Nee
10. Zijn er ook positieve dingen gebeurt? Nee

1. Naam: Franklin Landsman 
2. Tot welke hulpverlener hoor je? Brandweer (kazerne 

Vlaardingen)
3. Hoeveel uur werk je per week? 36 uur per week.
4. Welke functie bekleed je? Hoofd brandwacht.
5. Thuis werkzaam? Nee
6. Zijn er dingen in je directe omgeving veranders sinds 

eind februari? veel minder sociale contacten privé en 
ook minder contacten met de andere ploegen binnen 
de Brandweer.

7. Hebben jullie voorzieningen gekregen zoals 
mondkapjes? ja, wegwerp overal, mondkapjes, 
beschermkap en ontsmettings middelen.

8. Wat valt je het meeste op tijdens de corona op je 
werk?Veel meer schoonmaken, minder personeel 
in het gebouw, mensen van kantoor functies zitten 
thuis, heel veel hygiëne protocollen, missen heel er 
de sociale contacten. (mogen niet naar de winkel voor 
boodschappen alles online bestellen) 

9. Zijn er collega’s met corona? nee
10. Zijn er ook positieve dingen gebeurt? Er wordt meer 

op hygiëne gelet.
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Hallo collega’s, ik werk 32 uur per week bij de Nationale Politie. Mijn 
functieis: generalist-ggp hoofdagent. Daarnaast ben ik kernteamlid van Roze 
in Blauw (LHBT+netwerk). Vanaf februari zijn er natuurlijk erg veel dingen 
veranderd. Mijn vriend woont in Duitsland, wij hebben elkaar al bijna 1.5 
maand niet gezien. Dat was verschrikkelijk. Dit hebben wij besloten omdat de 
situatie nog niet onder controle was en de overheden nog geen concrete maatregelen hadden 
genomen. Het positieve is wel dat wij op 5 juni 2020 de sleutels krijgen van ons eerste huisje in 
Nederland. Er was weinig tot geen sociaal contact met familie, vrienden en collega’s. Gelukkig 
konden wij de contacten op andere manieren onderhouden. Gelukkig bestaat er tegenwoordig 
videobellen. 

Sinds het bekend werd dat wij politiemensen ook een risico liepen, werden er meteen de nodige 
maatregen genomen zoals mondkapjes, haarnetje, complete overall, extra desinfecteermiddel, 
voertuigen bij overname ontsmetten, andere looproutes op het bureau, verschillende 
diensttijden om de drukte te voorkomen enzovoorts. De politie kreeg nieuwe protocollen die 
in zeer kort tijdbestek al ingeprent waren bij de collega’s. Het werd automatisch of zoals zo 
velen zeggen het “nieuwe normaal”. Helaas was het bijna niet te voorkomen, kregen een aantal 
collega’s te maken met corona klachten. Dit is voor niemand leuk.

www.politie.nl/themas/roze-in-blauw

‘MENSEN WORDEN CREATIEF EN GAAN BESEFFEN 
HOE WAARDEVOL VRIJHEID IS.’
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1. Naam: Irma Langenhoff.
2. Tot welke hulpverlener hoor je? Mondzorg.
3. Hoeveel uur werk je per week? 36 uur per week.
4. Welke functie bekleed je? Preventie assistent, stoel assistent en balie medewerkster.
5. Ben je thuis werkzaam? Nee.
6. Zijn er dingen in je directe omgeving veranders sinds eind februari? Veel minder sociale 

contacten prive en de 1,5 meter afstand, patienten ruimer inplannen, meer maatregelen, 
niet meer dan drie patienten in de wachtkamer, vooral vragen of de patienten klachten 
heeft zoals hoesten of koots en de werkwijze is aangepast.

7. Hebben jullie voorzieningen gekregen zoals mondkapjes? Ja, handschoenen en 
mondkapjes dragen wij voor de corona ook al, verder hebben wij een groot schild 
masker (geeft wel een heel veilig en beschermd gevoel).

8. Wat valt je het meeste op tijdens de corona op je werk?: Veel mensen zijn bang om 
naar de tandarts te komen en dat er voor de mondzorg geen goede richtlijnen zijn 
aangegeven.

9. Zijn er collega’s met corona? Nee.
10. Zijn er ook positieve dingen gebeurt? Mensen hebben meer interesse in elkaar, ook dat 

mensen vindingrijk worden.
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1. Naam: Sabrina Buitendijk den Haan.
2. Tot welke hulpverlener hoor je? Politie.
3. Hoeveel uur werk je per week? 20 uur per week.
4. Welke functie bekleed je? Secretaresse Teamchef C in het basisteam Delfshaven District 

Stad.
5. Ben je thuis werkzaam? Nee en ja. De eerste 6 weken thuis gewerkt, nu alleen de 

ochtenden op het bureau. Dit in verband de drukte in het openbaar vervoer te vermijden. 
6. Zijn er dingen in je directe omgeving veranders sinds eind februari? Het bureau is 

ingericht zodat het 1 richtingsverkeer wordt. Verder overal handgel. Briefingsruimten en 
vergaderkamers zijn aangepast op de 1,5 meter. Veel overleggen vinden telefonisch plaats 
of er wordt gebruikt gemaakt van video calls.

7. Hebben jullie voorzieningen gekregen zoals mondkapjes? Ja er zijn mondkapjes en 
voorzieningen voor op de bus en op het bureau. 

8. Wat valt je het meeste op tijdens de corona op je werk?: Toen ik thuis werkte merk je 
hoeveel je met je collega’s praat en warm communiceer, dat is altijd beter dan via de 
mail. Ik miste dat enorm. Had ook het gevoel dat ik de helft miste. Na 6 weken ben ik een 
ochtend op het bureau gaan werken. Dat beviel mij goed, maar mijn directe collega’s ook 
(sfeer). Dus werk nog steeds gedeeltelijk thuis en ochtendjes op het bureau. Bevalt prima.
Collegialiteit en zorgen voor elkaar is groot, ook al is het voor collega’s in het blauw erg 
moeilijk om de 1,5 meter aan te houden.

9. Zijn er collega’s met corona? Nee.
10. Zijn er ook positieve dingen gebeurt? Denk dat de situatie de binding van collega’s nog 

hechter is geworden.
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1. Naam: Angelique Engelen
2. Tot welke hulpverlener hoor je? Politie organisatie.
3. Hoeveel uur werk je per week? 32 uur per week.
4. Welke functie bekleed je? Coördinator van IBT docenten groep te Elst.
5. Ben je thuis werkzaam? Ja en nee. Het werk is hoofdzakelijk op het IBT centrum.
6. Zijn er dingen in je directe omgeving veranders sinds eind februari? Op het IBT 

centrum wordt gewerkt met een ander rooster, we werken in ploegendienst. Er wordt 
alleen SV toets/training afgenomen en GB toets.

7. Hebben jullie voorzieningen gekregen zoals mondkapjes? Wij werken niet met 
mondkapjes. De handen wassen na elk blok en ontsmettings middelen worden hier 
veel gebuikt. Om bijvoorbeeld de gehoorkappen schoon te maken.

8. Wat valt je het meeste op tijdens de corona op je werk?: Het is rustiger qua aanbod 
cursisten. Er is nu ook tijd geweest om anderen zaken zoals administratie op orde te 
maken. Het IBT centrum op te ruimen. Etc.

9. Zijn er collega’s met corona? In mijn team zijn medewerkers niet getest op Corona. 
Maar wel enkele met griep verschijnselen geweest. 

'WIJ ZIJN WEER LEERZAMER GEWORDEN 
MET TECHNIEK'
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Hallo Collega’s, mijn naam is Peter van der Linden. Ik 
werk voor Politie Nederland in het team crisis 
beheersing Oost-Brabant. Wij hebben natuurlijk ook 
de afspraak dat we bij geen klachten of symptomen 
komen werken. De grootste verandering in mijn 
directe omgeving is dat het op onze afdeling druk 
geworden is in een adviserende rol voor het SGBO. 
We hebben constant collega’s die op piket staan en 
ingezet worden binnen het SGBO, ROT en RBT’s. 

Bij ons zijn er beschermingsmiddelen door de 
werkgever beschikbaar gesteld en hebben de 
mogelijkheid om op 1,5 meter van elkaar te werken. 
Alle collega’s zijn zich er van bewust wat deze crisis 
inhoud, onze regio was een van de eerste die te 
maken kreeg met een groot aantal slachtoffers. 
Gelukkig is onze afdeling tot op heden gevrijwaard 
van dit virus. Het positieve is dat we nu goed kunnen 
samenwerken met andere hulpverleningsinstanties. 
We hebben nu goed inzicht in elkaars mogelijkheden 
en onmogelijkheden.

Hallo allemaal, mijn naam is Adam Laghuwitz. Ik 
werk voor Rotterdam Schoon normaal als voorman 
maar in deze tijd nu even als allrounder. De sfeer en 
motivatie zijn op dit moment er op vooruit gegaan 
en alle collega’s staan voor elkaar klaar. Zoals 
jullie op de foto zien hebben wij ook bescherming 
gekregen maar die zijn schaars dus we moeten er 
zuinig mee omgaan. Op dit moment merk je dat je 
een aantal collega’s mist vanwege dubbele roosters. 
Gelukkig hebben wij nog niet te maken gehad met 
besmette collega’s. 

Rotterdam Schoon



Functionele schoonheid is 
de balans in je gezicht
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Het is mijn vierde nachtdienst deze week. Hoewel de afgelopen nachten nog redelijk druk waren, was er deze nacht 
niets te doen wat betreft meldingen. Het is vijf uur in de ochtend, ik kijk in de spiegel en zie een vermoeid gezicht; 
getekend met een diepe groef tussen mijn wenkbrauwen, wallen en dikke rimpels rondom mijn ogen. “Jeetje die 
zaten er eerst niet!” Na lang kijken in de spiegel, denk ik aan mijn bed, maar begin ik ook te twijfelen aan mijn 
levensstijl. Had ik dat patatje aan het begin van de nachtdienst niet beter kunnen laten staan? En met bewondering 
denk ik aan mijn collega die iedere nacht zijn trommeltje met wortels en gezonde yoghurt mee heeft en om de twee 
uur eet.  

POLITIE IN BEELD JUNI  2020 27Dr. Frodo
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Maar wacht even…… hij heeft ook wallen! Veel collega’s die ik lang niet heb gezien, zijn voor mijn gevoel oud 
geworden. Jaren werken in de nachtdienst lijkt je lijf en gezicht niet goed te doen. Hulpverleners maken lange uren, 
worden blootgesteld aan weer en wind en bovenal werken 24/7, de klok rond. Wat doet dit harde werken met je 
schoonheid en uitstraling? Laatst hoorde ik van Dokter Frodo. Hij zou ervoor kunnen zorgen dat je er goed uitziet en 
dat je je goed voelt over je uiterlijk. Daar wil ik meer over weten! Ik schrijf voornamelijk over wat wij meemaken bij 
de politie, maar nu werd ik toch benieuwd naar wat mogelijk is. Waar zit Dr. Frodo? Deze beste man die wereldwijd 
bekend is en alle cosmetisch artsen opleidt? Zou deze arts in het buitenland wonen en werken? Zou hij misschien 
mijn wallen kunnen weghalen? Zou ik dat wel kunnen betalen? De kliniek van Dr. Frodo zit in Amsterdam. Zijn 
volledige naam is drs. Frodo Gaymans. Hij heeft de meest vooraanstaande cosmetische kliniek van Nederland. Als 
cosmetisch arts heeft hij zich toegelegd op het zo lang mogelijk in een goede conditie houden van het gehele gelaat. 
Reden genoeg om Frodo te interviewen over de balans tussen hoe je je voelt en hoe je er uitziet. Zie mij als een 
kunstenaar ‘Ik wil weten waarom je je stoort aan een bepaald kenmerk in je gezicht. Waarom je je er zóveel aan 
stoort dat je er een dure behandeling voor over hebt om het te verhelpen. Ik werk samen in een team van twaalf 
mensen om zo goed mogelijk te achterhalen wat de achterliggende gedachte is: waarom komt deze persoon nu 
echt bij mij? Met respect voor uw gezicht laat ik je er zo fit en vitaal mogelijk uitzien. Zie mij als een kunstenaar die 
eerst een hele voorstudie doet voordat het canvas wordt beroerd. Hoe eerder je begint met het “onderhoud” van je 
gezicht en je lichaam, hoe jonger je uitstraling blijft. Het klinkt raar. Je kunt een oud schilderij restaureren, maar je 
kunt de leeftijd niet terugdraaien. Ik geloof niet in gladde emotieloze gezichten. Ik zie het lijnenspel in het gezicht en 
dit moet zo goed mogelijk in balans zijn. 

Congruent uiterlijk
Ik vraag altijd “Hoe zou jij je willen voelen?” Die vraag kun alleen jij beantwoorden. “Psyche” en uiterlijk zijn met 
elkaar verbonden. Congruentie betekent voor mij letterlijk het passend maken van het gezicht en het gevoel van 
jezelf zijn. Eigenlijk zie je jezelf niet zoals je werkelijk bent. Bij de intake maken wij je bewust van je uitstraling 
en geven je inzicht in jouw eigen individuele schoonheid. We bespreken hoe we negatieve aspecten kunnen 
verminderen en positieve aspecten juist kunnen verbeteren. 

‘Wij hebben respect voor het menselijk gezicht en willen mensen 
mannen en vrouwen er zo fit en vitaal mogelijk laten uitzien.’

We laten zien hoe we jouw unieke gezicht 
kunnen aanpassen zodat je er beter uitziet 
zonder dat ook maar iemand kan zien 
dat je behandeld bent. Maar misschien 
belangrijker nog: We maken je bewust van 
je unieke eigen schoonheid. 

Noem het Cosmetic Art. Zo geef ik de klant 
zelfverzekerdheid terug en laat ze weer 
stralen.Ik begrijp soms niet dat mensen 
duizenden euro’s aan een skivakantie 
uitgeven, maar geen consult doen om hun 
“wallen” weg te laten halen. Daarmee heb 
ik geen oordeel of je wel of niet duur op 
vakantie moet gaan, maar ik zie mensen 
rondlopen die met een relatief kleine 
ingreep er zo veel beter uit kunnen zien en 
zich daardoor zoveel beter gaan voelen over 
zichzelf. Daarbij kan een vermoeid uiterlijk 
je carrière ook nog in de weg staan. Zeg nu 
zelf. Als je bij een sollicitatie zou kunnen 
kiezen tussen iemand met een vermoeide 
uitstraling of een “fris uiterlijk” dan weet je 
het antwoord al. 

Intrinsieke wensen
Ik vind het belangrijk dat mensen inzien 
dat verzorging van lichaam en geest 
belangrijk is en stimuleer iedereen om 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
eigen leven; ongenoegen en blokkades aan 
te pakken. Ik kan natuurlijk niet de leefwijze 
van een cliënt wijzigen, maar ik hoop 
anderen wel te inspireren. 

Selfcare
U bent drie en vijftig. Als je bij mij zou komen zou ik inderdaad vragen naar uw beroep en een gezichtsscan maken. 
Ik zie diepe groeven in het voorhoofd en de welbekende wallen. Dit maakt dat je, ondanks jouw goede conditie, er 
toch moe uitziet. Vanuit de holistische kijk op mijn vak moet je geestelijk ook stabiel zijn. Natuurlijk is het belangrijk 
dat je tevreden bent met jezelf, ondanks de imperfecties. Maar wat is er mis met het verbeteren van jezelf? Met deze 
gedachte kan mijn kliniek een uitkomst bieden. In verhouding zie ik weinig cliënten uit de hulpverlenende beroepen 
zoals verpleegkundigen, brandweer mensen of politiemannen of vrouwen. Deze zijn vaak veel meer bezig met andere 
mensen en vergeten soms om goed voor zichzelf te zorgen. Dat is jammer. Agenten hebben vaak een frons. Dit past 
bij het beroep en het kritische vermogen om te onderzoeken of iemand de waarheid spreekt. Dit sceptische denken 
heeft echter ook invloed op je uiterlijk. Een fronsende blik maakt je namelijk ook minder toegankelijk, terwijl je zou 
juist een open en uitnodigende houding wilt hebben als agent. Hoe krijg je dingen als wijkagent los? Hoe krijgt een 
rechercheur een goed gesprek. Juist ! Door toegankelijk te zijn; en dat begint bij je uitstraling en gezicht. Een ander 
voorbeeld van deze paradox zie je terug in de kaakspieren. 

‘We stimuleren mensen om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen 
leven; om dingen/blokkades aan te pakken alvorens we ze behandelen.’
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Krachtige mensen hebben bijna altijd 
krachtige kaakspieren. Zij bijten zich 
figuurlijk (en dus ook letterlijk) vast in een 
probleem. Dit uit zich door kaakklemmen 
en tandenknarsen waardoor de kauwspier 
groter wordt en de kaaklijn breder. 
Een brede kaaklijn is mooi en geeft kracht 
aan het gezicht, maar een te grote kaakspier 
versterkt echter een boos uiterlijk. Vaak 
doen wij een behandeling om de kaakspier 
te verkleinen. Hierdoor herstellen we 
balans in het gezicht waardoor deze 
meer toegankelijk wordt. Bij al mijn 
behandelingen streef ik naar een open, 
gezond en fris uiterlijk. Op zo’n manier dat 
je niet mag kunnen zien dat je behandelt 
bent. 

Verouderen
Naarmate je ouder wordt, krimpt je 
schedel. Je huid wordt als het ware te 
groot voor je schedel. De spierspanning 
in je gezicht corrigeert dat. Hierdoor zie je 
meer spanning in het gelaat. Eigenlijk moet 
je genoeg volume hebben om je gezicht in 
de plooi te houden. Jonge mensen kunnen 
nachten doorhalen en er nog fris uitzien. 
Dat heeft dus niets met vermoeidheid te 
maken. Jonge mensen kunnen net zo moe 
zijn; alleen de huid is flexibeler. 
Wat ik in mijn kliniek doe is de liftende 
functie van de gezichtspieren balanceren. 
Dat doe ik met een combinatie van botox 
en fillers. 

Een filler herstelt het krimpen van de schedel en Botox corrigeert overactieve spieren. Wallen en donkere kringen 
kunnen we bijvoorbeeld goed behandelen door volume te plaatsen rondom de ogen waardoor de donkere kring 
verdwijnt. Mijn kliniek geeft jou een objectieve blik over jouw gelaat en je uitstraling. Wat jij vervolgens met deze 
informatie doet is uitzonderlijk groot. Ik vraag de emotie van de klant uit. Eigenlijk precies hetzelfde wat een 
rechercheur bij de politie doet. Na de intake komen wij stiekem toch wel vaak tot de conclusie dat het beter is om 
geen behandeling te doen. Mijn drijfveer en streven is dat mensen zich bewust zijn van zichzelf. Voor het bewust 
worden van jezelf is het lezen van een mindfulness boek niet voldoende. Je moet het uiteindelijk ook echt gaan doen. 
Leef ernaar en je ziet het terug in je houding en gedrag. 

Met een behandeling kan ik je een mooier uiterlijk geven en jij zelf kan zorgen voor een geweldige uitstraling: een 
gouden combinatie! Ben je bewust wie je bent. Het beslissende moment zit in het lezen van dit artikel en je te 
verdiepen in de vraag “wat zegt mijn gezicht over mijzelf?” Mijn kliniek kan helpen om je doelen te verwezenlijken. 

‘Je hebt een psychisch zelfbeeld en je ziet maar één vierde van je eigen 
gelaat. Wij laten doormiddel van een 360 graden scan je hele uiterlijk zien.’
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B o e k 
v e r s l a g

IN VRIJE VAL
van Corine Hartman

Uitgeverij Cargo

Faye van Laar krijgt de mogelijkheid een eigen leven te leiden, los van de psychiatrische inrichting Groot Loenen. 
Vol enthousiasme begint ze aan de inrichting van haar nieuwe huisje op het landgoed van de instelling, gelegen op 
de Veluwe.

Dan kruist Mika Priens haar pad, een ex-militair met PTSS die zijn vrouw en kind zou hebben vermoord. Hij 
overtuigt Faye van zijn onschuld en ze besluit hem te helpen. Samen met Lisa, een medepatiënt, gaat Faye op 
onderzoek uit, waarbij ze stuiten op de onverklaarbare dood van enkele oud-collega’s van Mika. Heeft Mika 
hiermee te maken? En is hij echt onschuldig? Of is hij door experimentele behandelingen zijn realiteitszin 
kwijtgeraakt en een moordenaar geworden? Corine Hartman (1964) werkte als zelfstandig tekstschrijver en 
vormgever tot haar debuut met Schone kunsten in 2007. Vanaf dat moment is ze fulltime auteur. Met onder 
meer vijf Gouden Strop-nominaties en twee 
Hebban Awards in haar bezit, geldt Hartman als 
een van de meest gelauwerde en gewaardeerde 
thrillerschrijvers van ons land.

In vrije val is het tweede, los te lezen, deel in haar 
nieuwe thrillerserie, met borderliner Faye van Laar 
in de hoofdrol. In 2019 verscheen Een duister pad, 
het eerste boek in deze nieuwe reeks. Hiervoor 
schreef Corine Hartman onder meer de Jessica 
Haider-serie en de IJssel-trilogie.

Voor meer info kijk op:
www.uitgeverijcargo.nl


