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

18
14

Beveiliger op de tandartsbus

Onrust op het oefenterreinIN
H

O
U

D
een machtigingBinnentreding zonder 13

20Stadsherstel Amsterdam



voor- achternaam

V O O R W O O R D

Nederland klapt voor jullie, niet alleen voor blauw maar ook voor rood, 
geel maar ook voor alle andere kleuren. Meer dan ooit wordt Nederland 
gedragen door deze “nieuwe” helden. Bewust of onbewust, vrijwillig? Jullie 
staan er… voor ons. Dit magazine heet al meer dan negen jaar Politie in 
Beeld, het magazine wat wij voor u maar ook met u maken.

Juist nu in deze tijd moeten we niet meer over alleen Politie praten maar 
over alle Hulpverleners. Daarom ook op deze cover geen Politie in Beeld 
maar Hulpverleners in Beeld. Nu Nederland meer dan ooit een beroep op u 
doet en dan bedoelen wij op alle hulpverleners zijn het meer dan hectische 
tijden.

Vaak zijn jullie dan op je best en laten jullie zien hoe groot en zeker soms 
ook hoe beangstigend het werk kan zijn. Elke keer als we denken dat er 
geen grotere uitdaging voor jullie beroepsgroep is dient de volgende zich 
aan. Meer dan ooit wensen wij jullie dan ook wijsheid gezondheid en 
sterkte toe in deze tijd.

MEER DAN OOIT.........
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Wuhan China. In december 2019 werd in deze miljoenenstad een cluster van symptomen van een onbekende 
longontsteking opgemerkt. Wuhan ligt centraal in China in de provincie Hubei. Vroeger bekend om de rode 
vuurwerkrollen en beroemd om zijn vuurwerk shows. Nu staat Wuhan wereldwijd bekend om het Corona virus. 
Zijn naam heeft dit virus te danken aan de krans in de vorm van een bolletje rond het virusdeeltje. Een gemuteerd 
virus die wij al eerder zagen als Sars- CoV (2003) en MERS CoV. (2014). Nu 2019-nCoV2 oftewel het Wuhan virus.

Officiële naam COVID-19 virus
Het Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome) coronavirus was een “ver van mijn bed show” in 2003, die 
voornamelijk toesloeg in Azië. Taiwan werd hard getroffen en er werden draconische maatregelen genomen 
om dit virus een halt toe te roepen. Taiwan leerde zijn lessen en maakte een virologisch commandocentrum 
waar bedreigende ziektebeelden in de wereld dagelijks werden en worden gemonitord. Het was in Taiwan dat 
virologen alarm sloegen over de uitbraak in China in december 2019. Ook in Zuid-Korea werden deze virussen 
zeer serieus genomen en werden net als in Taiwan de afgelopen jaren robots en drones ontwikkeld die grote 
oppervlakten en gebieden konden ontsmetten. Zo ontstond een rijdende ontsmetting robot die met een mengsel 
van waterstofperoxide zonder tussenkomst van een mens enorme binnen gebieden kan ontsmetten. Denk aan 
ziekenhuizen, stadions, metro’s en concertzalen. In 2014 dook een variant MERS (Middle East Respiratory Syndrome) 
op. MERS ontstond in Kamelen en werd in Mekka en Medina (Saoedi-Arabië) overgedragen op pelgrims die 
vervolgens bij thuiskomst een hevige longontsteking ontwikkelden.

Na de uitbraak en piek in het midden oosten werd het weer stil. Totdat in 2019 in de provincie Wuhan bezoekers 
ziek werden, na het bezoek aan een zogenaamde “wet market”. De besmetting werd in verband gebracht met een 
vismarkt waar ook levende (vaak illegale) dieren op elkaar gepakt zaten in kooien. Omdat op een “wet market” 
alles nat is van het ijs en water (waarmee men de schubben en bloed wegspoelt) heeft het de naam “natte” 
markt. De mogelijke bron is Wuhans Huanan Seafood Wholesale Market. Na onderzoek blijkt dat dit virus zich 
hoogstwaarschijnlijk kon muteren in vleermuizen, slangen of pangolins (termieteneters).Deze pangolins werden 
ook op deze markt (heimelijk) verkocht als delicatesse aan Chinese consumenten. Op deze markt werden pangolins, 
levende vissen en exotische dieren door elkaar heen geslacht waar de consument of toerist bij stond. Gewoon op een 
stuk karton zonder enige vorm van hygiëne. COVID-19 virus ontwikkelde zelf een celwand die uitsteeksels hebben 
en die hechten als “klittenband” op celwanden van bepaalde diersoorten. Door evolutie en recombinant-DNA kan 
dit virus zich toevallig geëvolueerd hebben. Het besmetten van een geëvolueerd virus heet “spillover” infectie. Het 
virus blijft net zolang gastheren besmetten, totdat het een juiste samenstelling heeft gevonden om zichzelf te kunnen 
kopiëren. Een theorie dat dit gebeurd is in een dier op deze “wet market” in Wuhan.

Coronavirus oftewel Covid-19
Hulpverleners - Hamsteren - Klappen - Brabant - Bewondering - Vitale Beroepen
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Levende dieren, onder stress, in zeer slechte leefomstandigheden in combinatie van hoge temperaturen in een 
vochtige vieze omgeving gaven een virus ruim baan om zich te muteren, te nestelen en zich te verspreiden. 
Gewoon evolutie. Hoewel dit in begin december 2019 al bekend was in China, werd deze ziekte door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) pas op 30 januari 2020 als wereldwijde medische noodsituatie onderkend. De 
34-jarige oogarts Li Wenliang stuurt een bericht op 30 december 2019 de wereld in maar wordt zelfs gestraft door de 
Chinese overheid voor dit bericht. Toch hebben wij onze lessen kennelijk niet goed geleerd, want ondanks de roep 
van enkele virologen werd er verder geen actuele aandacht besteed aan het bestuderen en voorbereiden van een 
mogelijke Pandemie. Er werd in de Verenigde Staten en in Europa zelfs het afgelopen decennium flink bezuinigd op 
de gezondheidszorg. Er is niet geïnvesteerd in het tegenhouden van een epidemie, laat staan een pandemie. Helaas 
ook niet in Nederland. Is er een behandelstrategie? Is er een strategie ontwikkeld? Zijn er genoeg test cases op 
voorraad. Het antwoord is gewoonweg NEE. Het is triall by error. Waren wij vroeger niet bang voor een kernoorlog? 
Er zijn miljarden geïnvesteerd in wapensystemen, maar het gevaar komt nu uit een microscopisch klein virus bolletje.
Wat maakt COVID-19 virus nu zo gevaarlijk? Een aantal mensen wordt mild ziek, maar draagt het wel over. Je voelt 
je niet ziek, maar bent wel besmettelijk. Mensen met een zwakker afweersysteem worden dan wel ernstiger ziek. 
Daarbij vermenigvuldigt het nieuwe virus zich eerst in de bovenste luchtwegen, zoals de neus zodat het bij niezen 
makkelijk overgaat op een ander persoon. Na besmetting krijgt men een ernstige vorm van longontsteking. Dit 
virus reisde door de globalisering makkelijk de wereld over en kon zich openbaren in Italië. In een gebied waar de 
gezondheidszorg optimaal is. De beste van Europa. Gewoon een passant die op een markt een dier aaide en een virus 
meenam? Iemand die deze man in zijn gezicht hoestte? Men weet het niet.

Stresstest
Afgelopen week werd er geklapt voor de gezondheidszorg? Hoezo klappen? Waarom? Jarenlang bezuinigen en nu 
wordt pijnlijk duidelijk dat wij de grootste stresstest uit de geschiedenis hebben voor onze vitale beroepen. Nawijzen 
heeft geen zin. Ik spreek de wens uit dat men anders gaat kijken naar de wereld en dat men minder gaat voor de 
winst en meer gaat voor effectief eerlijk leiderschap waarin goede keuzen worden gemaakt zodat de maatschappij 
beter voorbereid is op dit soort dingen. Niet dat wij alles nog moeten gaan bestellen als de nood aan de man is! Vragen voor de toekomst

Verbijsterd keek ik op 22 maart 2020 naar een uitzending op NPO 1. Daar zat een huisarts 
Carin Littooij (lid van het landelijke Corona team van de landelijke huisartsenvereniging) bij 
Jeroen Pauw en Fidan Ekiz. Deze huisarts vertelde doodleuk dat zij pas 24 uur koortsvrij was 
van Corona en dat haar man nog ziek thuis lag met Corona. Beiden positief getest. Dit terwijl 
een ieder twee weken thuis moet blijven na een positieve test? Richtlijn van de WHO. De 
landelijke vereniging van huisartsen kwam met een persverklaring dat zij wel gehandeld had 
namens de richtlijnen van het RIVM. De 24-uurs regel van klachtenvrij is bedacht om mensen 
weer snel te kunnen laten werken in de vitale beroepen maar er is niet onderzocht of men dan 
nog besmettelijk kan zijn. Het is een aanname. En dat is precies waar mijn betoog hier over 
gaat. Het steeds maar aanpassen van richtlijnen. Geef mensen duidelijkheid en de bevolking 
weet waaraan ze zich moet houden. Het televisieprogramma ging juist over de laksheid van 
een deel van onze bevolking die de milde overheidsregels aan zijn laars lapt. Het gezicht van 
viroloog Ab Osterhaus (viroloog en influenza deskundige) sprak boekdelen na de uitspraak van 
deze huisarts. Maar niemand zei hier iets over. Zelfs de presentator Jeroen Pauw, die bekend 
staat om zijn scherpe tong, stelde geen enkele kritische vraag. Hij had in mijn ogen moeten 
vragen: “Wat doet u hier?” Wat voor voorbeeld geeft u nu als huisarts?’ Niks Noppes Nada. 
Dit is wel de kern van mijn betoog. Waarom heeft niemand de politiek eerder gewezen op 
het wegbezuinigen van de zorg in Nederland? Waarom moeten burgemeesters het landelijk 
bestuur wijzen op verdergaande maatregelen? Ik snap daar zelf niets van. Waarom durven wij 
de mensen die erover gaan niet aan te spreken? En waarom wordt er nooit geluisterd? Allemaal 
vragen die mij bezighouden. Wellicht een les voor de toekomst? Het optreden van de huisarts 
bij Pauw is een staaltje van hoogmoed. Nu maar hopen dat niemand van de studiogasten de 
komende tijd ziek wordt. Hoe kan het dat deze huisarts met kennis en kunde zo het slechte 
voorbeeld gaf? Waarom kleedt een ambulanceverpleegkundige zich aan alsof een kernoorlog 
heeft plaatsgevonden en waarom zit deze mevrouw dan doodleuk in een talkshow?  Ik vind 
dit minachting voor onze hulpverleners. De vele verontwaardigde reacties op Twitter waren 
terecht. En dat is nu precies waar dit stuk over gaat. Over egoïsme, hamsteren en de keihard 
werkende hulpverleners.‘D
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Egocentrisch
Angst is de slechtste raadgever. Echter wat is de prijs die wij gaan betalen voor onachtzaamheid en de zorgeloosheid 
van een grote groep mensen in onze samenleving? Ik weet het niet, maar ik ben nuchter genoeg om op te merken 
dat het op zijn minst zeer onverstandig is om de aanwijzingen van de overheid niet op te volgen in een crisissituatie. 
Op 31 januari 2020 werden twee Chinese toeristen in Rome positief getest op Covid-19. Precies een week later werd 
patiënt Nul in Italië getraceerd. Afkomstig uit de provincie Wuhan in China. Een cluster van uitbraken werd op 21 
februari 2020 in de provincie Lombardije (Italië) bevestigd. Op 09 maart 2019 werd “code rood” uitgeroepen door 
de premier van Italië Giuseppe Conte. Toch vierde Zuid-Nederland tussen 21 en 25 februari 2020 Carnaval alsof er 
niets aan de hand was. Grapjes over een geel “coronapak” werd nog uitgezonden in “Hart van Nederland”. Mijn grote 
vraag is of de Nederlandse overheid de ernst van de situatie onderkend heeft? Op 27 februari 2020 was de eerste 
besmetting in Nederland een feit en bevestigd door het RIVM. Het betrof een 56-jarige man uit Tilburg. Toenmalig 
Minister Bruins en Premier Mark Rutte reageerden geruststellend. Nederland loopt drie weken achter op Italië! Ja 
en dat is nu precies waar wij maatregelen konden nemen om uitbraak te beperken! Dan heb ik het niet over het 
vermeende lijstje dat op internet de ronde doet, want je kunt landen niet met elkaar vergelijken. Onvoorstelbaar dat 
de ene dag mensen staan te klappen voor de zorg en de andere dag mensen massaal een dagje “corona vakantie” 
gaan vieren op stranden, in parken, bossen en bouwmarkten. Minister Grapperhaus noemde deze mensen laconiek 
en asociaal. Ik denk dat hij zich nog zacht uitdrukte. Als mensen de gezondheid van hun naasten minachten kan ik 
dat alleen maar puur “egocentrisch” noemen. Ik kan geen andere term bedenken. Dan denk ik ook dat men ook 
onwetend en bang is. Ik denk dat een deel van de Nederlandse bevolking deze ziekte onderschat. De tijd zal het 
leren. 

Waarom voeren landen als Italië, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Hongarije en België een geheel ander regiem en 
beleid ten aanzien van de corona aanpak? Waar blijft een Europese aanpak? Nu zal blijken welk land de beste 
infrastructuur aan maatregelen bedacht heeft om de dingen die komen gaan het hoofd te bieden. Voor Nederland 
kan ik alleen redeneren dat wij als Nederlanders een andere verhouding hebben met onze overheid. In Nederland 
is er vertrouwen in de politie. Men verwacht dat de overheid (lees politie) geen repressie voert op zijn burgers. Ik 
hoop dat dit ook niet hoeft en dat mensen hun gezonde verstand gebruiken en hun vrijheid waarderen. Anders kan ik 
het voor mijzelf niet beredeneren. Ik zie in Nederland geen Franse toestanden waar 100.000 extra agenten op straat 
worden ingezet en waar nu in sommige steden een avondklok geldt. In Frankrijk mag je alleen je huis uit als je een 
“ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE” ingevuld hebt. Vrienden in Spanje geven aan dat het regime streng 
is en dat zelfs het leger op straat is te zien. Nog nooit heb ik meegemaakt dat een buurland als België de laconieke 
houding van de Nederlanders kennelijk zo zat is dat men de grenzen dichtgooit met containers en de politie aan de 
grens toeristen weigert het land België binnen te gaan. Op 23 maart 2020 resulteerde dit in extra maatregelen van 
onze overheid om samenscholing te voorkomen. In ieder geval worden tot 01 juni 2020 bijeenkomsten van grote 
groepen mensen verboden. Burgemeesters kunnen optreden via een noodverordening en er worden maatregelen 
genomen op grond van artikel 7 Wet op de publieke gezondheid. Ik hoop dat al deze maatregelen deze ziekte 
enigszins indammen. Ik kan niet anders concluderen dat in het veld bij de politie en brandweer men “business as 
usual” uitstraalt. Dat moet ook in crisistijd en dat laat zien dat de Nationale Politie een organisatie is die is toegerust 
op crisis. Deze COVID-19 virus uitbraak is ongekend en ongrijpbaar. Er komt veel op hulpverleners af en zeker ook 
voor verplegend personeel in ziekenhuizen, artsen in het veld en ambulancebroeders. Velen begeven zich op voor 
hun onbekend terrein. 

‘Onvoorstelbaar dat de ene dag mensen staan te klappen voor de 
zorg en de andere dag mensen massaal een dagje “corona vakantie” 

gaan vieren op stranden, in parken, bossen en bouwmarkten. Minister 
Grapperhaus noemde deze mensen laconiek en asociaal’

Bewondering
De zorg, brandweer en politie waarborgen de continuïteit van de bedrijfsvoering. De politie is een politieorganisatie, 
die ook nu naar buiten gaat en zichtbaar is als de omstandigheden ingewikkeld zijn. Daar kun je alleen maar 
bewondering voor hebben. Als vitale beroepen zijn benoemd: zorg, levensmiddelen, politie, brandweer, 
drinkwaterbedrijven, betalingsverkeer en ICT & telecom. Opeens heeft bijna een ieder een vitaal beroep van 
onmisbare facilitaire of ondersteunende functies tot het vervullen van diensten ten behoeve van één van de 
cruciale beroepen of vitale sectoren (denk aan schoonmaak, wasserijen, servicemonteurs, beveiliging, ICT, maar 
bijv. ook aan sterilisatie van medische apparatuur of productie van mondkapjes, datacenters of energieproducten). 
De lijst wordt steeds langer. Ik ga het toch zeggen. Ik begrijp niet dat men niet heeft gezorgd voor voldoende 
beschermingsmiddelen in het algemeen. Mondmaskers die opraken? Niet werkende beschermende schorten? 
“Verkeerde” mondmaskers? Te weinig ic-bedden? Ik denk dat de politiek eerst de echte vitale beroepen “kapot” 
bezuinigd heeft en nu er nood aan de man is, pas achteraf begrijpt dat de keuzes wellicht in het verleden verkeerd 
waren. Wij krijgen nu opeens filmpjes te zien met “onze helden uit de zorg”. Ik heb daar persoonlijk moeite mee. 
Maar goed, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ik ben de protesten in Den Haag nog niet vergeten. Ik 
heb zelf meegelopen als agent. De moeizame cao-onderhandelingen in de zorgsector, waar iedere cent eruit geperst 
moest worden. Voor alle vitale beroepen. Ik spreek de wens uit dat de waardering blijft groeien en bestaan. Ook in 
de politiek. En dat men dit keer niet snel vergeet.

Hamsteren
Nu ik alles toch benoem. Hamsteren! Eerst een leuk bedachte kreet van Albert Heijn, maar die minder leuk uitpakt 
voor mensen die niet het geld hebben om te Hamsteren. Met lede ogen heb ik zelf gezien hoe mensen letterlijk hele 
schappen “leegroofden” voor zichzelf. Ik ben niet snel bang, maar toen ik gehakt wilde kopen en echt lege schappen 
zag kriebelde het wel even. Nergens meer handgel te krijgen, geen paracetamol, geen wc-papier en geen vitamine 
C. Ik begrijp het wel, maar wat mensen niet beseffen dat door al dit gehamster de voedselbanken op dit moment 
nee moeten verkopen, omdat er geen restpartijen meer over zijn. In tijden van crisis komt de ware aard van mensen 
boven. Ik zie ook hele mooie initiatieven van restauranthouders die maaltijden maken voor eenzame ouderen. 
Sowieso zie ik nu veel meer verbinding dan voor de coronacrisis. Deze crisis zal ook verbroederen. Het hamsteren legt 
ook onze kwetsbaarheid in de voedselketen bloot. Het duurde een week tot ik zelf weer een pak pasta kon kopen. 
Niet erg, want ik had rijst. Maar toch…

Keihard werkende hulpverleners
Dat wij dit virus zeer serieus moeten nemen staat voor mij als een paal boven water. Ik heb zeker vertrouwen in de 
mannen en vrouwen die dag in dag uit letterlijk in de frontlinie staan en ieder vanuit hun eigen professie keihard 
werkt om deze pandemie het hoofd te bieden. Gelukkig laat de werking van de Veiligheidsregio’s zien dat men snel 
kan opschalen en dat men in ieder geval nu heel serieus omgaat met wat komen gaat. Niemand weet het en dit virus 
laat zich niet vangen in wiskundige modellen. De wereld verandert op dit moment per minuut. Hulpverleners in Beeld  
& Allround Politie Nieuws houden u op de hoogte en wensen alle hulpverleners sterkte de toekomende tijd!



Natuurlijk gaat er op de werkvloer wel eens iets mis 
of net goed. Op de weg, in een inrichting, tijdens een 
zoekactie, bij een ziekenhuisbewaking of een huisbezoek. 
Om als organisatie hiervan te leren plaatsen we 
maandelijks de rubriek In de kijker in de Dr!ve. Hierin 
beschrijven we situaties waar iedereen zijn of haar 
voordeel mee kan doen.

Op de ritplanning van twee medewerkers van de DV&O 
staat een transport gepland van het cellencomplex 
Amsterdam naar een PI. Bij aankomst in het cellencomplex 
blijkt de man in een gesloten begeleide woning te 
zitten. De collega’s besluiten samen met de politie de 
man te halen. Bij binnentreding van de woning maken 
ze kennis met de man en nemen hem mee naar hun 
voertuig. De man is verstandelijk zeer beperkt en 
emotioneel; zijn gedrag kan ieder moment omslaan in 
agressie. De transportgeleiders fouilleren de man en uit 
veiligheidsoverwegingen vervoeren ze hem geboeid. De 
begeleider (politieambtenaar) rijdt voor de zekerheid 
achter hun aan. Bij de inrichting dragen ze de man over 
aan een medewerker van het BAD van de PI. Achteraf 
krijgen de medewerkers van de DV&O een vreemd gevoel 
bij deze inzet. Ze zijn de woning binnengegaan zonder een 
machtiging tot binnentreding en ook hoorden zij de politie 
niet zeggen dat de man werd aangehouden. De collega’s 
besluiten dit te melden.

Juridisch bekeken
De twijfel die bij de medewerkers ontstaat over de 
rechtmatigheid van hun optreden is terecht. Er zijn 
twee uitzonderingen waarbij je een woning mag 
binnentreden zonder machtiging:

• Op bevel van de officier van justitie om een 
verdachte aan te houden of een veroordeelde, 
die zijn straf nog (geheel of ten dele) moet 
uitzitten, zoals bij executie-taken (CJIB);

• Ter voorkoming of bestrijding van ernstig en 
onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van 
personen of goederen.

In dit geval gelden voor het binnentreden van een 
woning bijzondere regels die zijn opgenomen in 
de Algemene wet op het binnentreden (Awbi). 
Voor het binnentreden in een woning zónder 
toestemming van de bewoner is altijd een 
schriftelijke machtiging vereist. In de praktijk 
is het meestal de hulpofficier van justitie die 
de machtiging afgeeft, maar ook een officier 
van justitie kan een machtiging uitschrijven. 
Deze politieman was niet in het bezit van een 
machtiging en heeft deze dus ook niet volgens 
de regels kunnen laten zien en toelichten. Als 
er een machtiging tot binnentreden is, moet de 
politieman voorafgaand aan het binnentreden 
zich legitimeren en de wettelijke bepalingen 
waarop het binnentreden is gebaseerd en het doel 
‘tonen’. Als er meer dan één opsporingsambtenaar 
is die de woning betreedt, zoals in dit geval 
de medewerkers van DV&O, hoeft alleen de 
politieman zich te legitimeren. Er zijn enkele 
uitzonderingen voor díe gevallen waarbij het 
de verwachting is dat het zich eerst legitimeren 
ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de 
veiligheid van personen of goederen. Daarvan was 
hier geen sprake.

Verplaatsing vanaf huisadres
Binnentreding zonder
een machtiging
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Al gedurende enkele jaren neemt een groepje BNMO-leden met 
PTSS deel aan het project Hephaistos. Deze BNMO-leden reizen 
wekelijks op donderdagochtend af naar Stal Mansour in Arnhem om 
daar te (leren) paardrijden of rijden met een aanspanning.

Afgelopen jaar heeft een viertal cadetten van de KMA onderzoek 
gedaan naar de effecten hiervan. Uit hun onderzoek kwam naar voren 
dat het wekelijks werken met paarden een positief effect heeft op 
het welzijn van de deelnemers. De paarden spiegelen hun ge-drag en 
geven de deelnemers daarmee zelfinzicht, waardoor zij hun PTSS-
klachten beter kunnen handelen. Ook geven de wekelijkse lessen de 
deelnemers structuur, wat hun klachten doet verminderen.

Deelnemers gezocht
In 2020 volgt een vervolgstudie. Om tot representatieve cijfers te 
komen is het gewenst dat de groep deelnemers iets wordt uitgebreid. 
Wil jij meedoen? Dan is het volgende van belang:

• Je bent BNMO-lid en hebt PTSS-klachten.
• Je bent op donderdagochtenden beschikbaar. Na de lunch vertrek 

je weer naar huis.
• Stichting Hephaistos zorgt voor een gezamenlijke lunch na afloop 

van de wekelijkse lessen bij Stal Mansour. Je bent bereid hier aan 
deel te nemen.

• Voor paardrijkleding wordt gezorgd. Wel dien je zelf voor vervoer 
naar de manege te zorgen.

• Deelname is niet vrijblijvend! Als je wordt geplaatst wordt er van 
je verwacht dat je wekelijks aanwezig bent.

• Van tijd tot tijd zul je gevraagd worden mee te werken aan een 
interview, in het kader van het onderzoek.

• Deelname aan het project start begin 2020. De einddatum is 
oktober 2020.

Voldoe jij aan het bovenstaande en wil je meewerken aan het 
onderzoek? Meld je dan per mail aan via as@bnmo.nl.

Een intake vindt plaats door het bestuur van de Stich-ting Hephaistos. 
Let op: aanmelding betekent niet automatisch plaatsing. Het aantal 
plekken is beperkt.

Aan de bak in de bak

Stichting Hephaistos
Project Hephaistos is een initiatief 
van de Stichting Hephaistos. De 
stichting wil getraumatiseerde 
militaire- en politieveteranen 
(Hephaistostianen) en hun directe 
naaste(n) helpen bij de verwerking 
van hun trauma/trauma’s. Dat doen 
ze door de Hephaistostia-nen om 
te laten gaan/te laten werken met 
paarden, hetzij als ruiter, hetzij als 
koetsier, bijrijder- of geleider van 
een lastpaard, om zo hun fysieke of 
psychische klachten te verminderen.

Meer informatie over Stichting 
Hephaistos is te vinden op
www.stichtinghephaistos.nl. 

DEELNEMERS GEZOCHT!



Onrust en verplaatsingen op het 
oefenterrein 

Voortgezette opleiding LBB Bewaken en Beveiligen

Net over de grens bij het Noord-Limburgse Bergen ligt Airport Weeze. Naast dit vliegveld vind je trainingbase Weeze, 
een internationaal opleidings- en realistisch oefencentrum voor professionele hulpdiensten.
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Een autokerkhof, leegstaande gebouwen en oude huizen. Een treinstation waar een treinstel, beklad met graffiti, 
klaarstaat. Mannen met vuurwapens lopen rond in vesten met ‘justitie’ erop. Het is druk; mensen lopen af en aan. 
Een echtpaar met een kinderwagen loopt rustig als de man ineens op een voorbijganger afstapt, een mes trekt en 
een steekbeweging maakt!

Dit is één van de scenario’s op díe dag op trainingsbasis Weeze. Zes LBB’ers lopen in complete uitrusting en opperste 
concentratie rond het ge-ensceneerde station. Ze zien direct wat de man van plan is, overmeesteren hem en stellen 
de omgeving en andere passagiers veilig. Een aanslag is voorkomen. Echter, het blijft onrustig op het station en niet 
veel later gebeurt er weer een incident. Dit keer opent een man het vuur op verschillende passagiers waarbij twee 
mensen gewond raken. De LBB’ers reageren direct en schakelen de man uit. Zowel de gewonde man en vrouw als de 
overige personen worden in veiligheid gebracht en de hulpdiensten wordne ingeschakeld. De LBB stelt vast dat er 
geen dreiging meer is. Dan komt er het sein ‘einde oefening’.
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Bewaken en beveiligen 
De groepscommandant roept zijn collega’s bijeen en evalueert de inzet. “Hoe voel je je?” vraagt hij. Met een cijfer 
geeft iedereen zijn gevoel aan. Een 0 staat voor slecht en een 10 voor goed. Het gemiddelde ligt op een seven. Want 
achteraf ga je bedenken wat je anders had kunnen doen. Anders doen, maar wat je deed was niet slecht. Toch is 
er altijd ruimte voor verbetering en de docenten nemen hier uitgebreid de tijd voor. Het oefencentrum in Weeze 
wordt veel gebruikt. Ook de politie, brandweer en Defensie oefenen hier. Als voormalig Britse RAF basis heeft 
het oefencentrum een groot aantal faciliteiten en kan er onder realistische omstandigheden getraind worden. De 
DV&O gebruikt het centrum voor de voortgezette opleiding ‘bewaken en beveiligen’ voor de LBB.  De scenario’s 
spelen zich af in een openbare setting zoals een treinstation, waarbij de dreiging van alle kanten kan komen. Deze 
scenario’s sluiten aan op de huidige vraag vanuit de maatschappij: strengere beveiliging van personen en bewaking  
van gebouwen. De opleiding bestaat uit twee dagen; op de eerste dag worden de aangeleerde vaardigheden van de 
basisopleiding ‘opgefrist’ en dag twee bestaat uit trainen met scenario’s.

Primeur
Deze opleiding heeft een primeur. Er is voor de eerste keer een coach ingeschakeld om specifiek de 
groepscommandant van de LBB te trainen en te begeleiden. Alle commandanten van de LBB hebben voorafgaand 
aan deze training een opleiding gevolgd van drie dagen die vooral was gericht op het operationeel leidinggeven, 
briefen, interacties en onderling vertrouwen. Tijdens deze training houdt coach Jeroen Rosendaal nauwlettend 
in de gaten hoe de groepscommandant de theorie in de praktijk brengt en geeft hem tips en trucs. Hij noteert de 
ontwikkelpunten en deelt ze na de training met de groepscommandant en de docenten. Zo kunnen zij deze op een 
later moment teruglezen en wordt de commandant gericht getraind en gecoacht. De groepscommandant: “ Het is 
heel leerzaam dat er nu een coach bij is. Mijn rol krijgt meer vorm en ik kan de feedback die ik van hem krijg gelijk 
toepassen. Ik ben nu vier jaar commandant en wil mijzelf verder ontwikkelen en op die manier meer uit mijn functie 
halen. Ik heb voor de ochtendoefeningen tijd gekregen om mij optimaal voor te bereiden. Vanmiddag krijg ik een 
ad hoc opdracht. Dat heeft ook wel wat, tenslotte  werken wij in de praktijk ook zo: In korte tijd veel informatie 
verzamelen en de opdracht wegzetten. Dus ik ben benieuwd welke opdracht we straks krijgen.” Coach Jeroen kan 
zich vinden in deze woorden: “Ik vind de mensen hier leergierig en dat is een goede eigenschap! Ze zijn bescheiden 
en staan open voor tips en dat vind ik mooi om te zien. Dit is mijn eerste kennismaking met het LBB van de DV&O en 
ze laten een goede indruk bij mij achter.”

‘Deze scenario’s sluiten aan op de huidige vraag vanuit de maatschappij: 
strengere beveiliging van personen en bewaking  van gebouwen’ 

Overplaatsing
Na een ‘onrustige’ ochtend op het station 
verplaatst de LBB zich in de middag naar het 
ziekenhuis op het oefenterrein. Een bekende 
crimineel is opgenomen met een schotwond 
in zijn been. Hij verblijft op de spoedeisende 
hulp, maar moet worden overgeplaatst naar 
een andere kamer. De arts en ook directeur 
van het ziekenhuis wil absoluut niet dat 
andere patiënten meekrijgen dat er een 
crimineel verblijft in het ziekenhuis en heeft  
de LBB verzocht om zo omzichtig mogelijk 
te werk te gaan. Na een goed verlopende 
overplaatsing naar een andere afdeling in 
het ziekenhuis herkent een voorbijganger de 
crimineel en besluit de groepscommandant 
van de LBB samen met de directeur om hem 
voor zijn eigen veiligheid over te plaatsen 
naar een ander ziekenhuis. Via de achterkant 
van het ziekenhuis begeleiden ze hem 
naar buiten waar een voertuig klaarstaat. 
Ook dit doet de LBB onder leiding van hun 
commandant op een rustige en professionele 
manier. Na deze trainingsdag is er tijd voor 
een gezamenlijke evaluatie waarbij ook de 
acteurs hun feedback geven. De acteurs 
zijn heel tevreden en complimenteren de 
LBB’ers met hun wijze van handelen. De 
LBB’ers luisteren goed naar de mensen en 
ze blijven rustig en professioneel, onder alle 
omstandigheden. Een geslaagde training in 
alle opzichten!

‘Deze opleiding heeft een primeur: Er is voor de eerste keer een coach 
ingeschakeld om specifiek de groepscommandant van de LBB te trainen 

en te begeleiden’
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Beveiliger op de tandartsbusBeveiliger op de tandartsbus

Het mooiste beroep dat er is Karin Molenaar is chauffeur, beveiliger én 
klankbord in één. Ze werkt op de tandartsbus en dat bevalt haar ontzettend 
goed! De ochtend van Karin begint met het  in orde maken van de bus. Zij 
spoelt en vult de watertank. De bak met schone instrumenten en de bak 
waar de gebruikte spullen in komen, zet Karin in de bus. ’s Nachts staat de 
bus aan de lader, dus voor gebruik even loskoppelen. Alles controleren en ze 
is klaar om weg te gaan. Dit keer zonder de assistente, die rijdt zelf.

Geen moment spijt
Karin komt in 2002 bij de DV&O als TEO-er. Na de opleiding werkt ze één jaar op Schiphol, samen met de Koninklijke 
Marechaussee. Daarna werkt ze nog een jaar bij verschillende locaties. Den Bosch, Middelburg, rechtbanken, 
politiebureaus, alles heeft ze gezien. “Het is een voordeel dat ik overal heb gewerkt,” begint Karin.  “Daardoor weet 
je hoe het werkt binnen een PI;  ik heb vreselijk veel geleerd. Ik werkte voorheen in de horeca. Ook leuk werk hoor, 
maar ik wilde graag iets anders. Ik wilde in ieder geval wel met mensen werken. En waar kan dat beter dan bij de 
DV&O?” Na een aantal jaren als TEO-er gaat ze naar de afdeling Vervoer, eerst Nieuwegein, daarna Zaandam en 
tenslotte in Soesterberg. In 2017 kreeg ze de mogelijkheid om op de tandartsbus te werken. Dat pakte ze met beide 
handen aan. Daarvoor was natuurlijk wel een groot rijbewijs nodig. “Ik heb geen moment spijt gehad van deze 
beslissing. Het is niet alleen maar de bus rijden en de gedetineerden die bij de tandarts moeten komen, oproepen en 
toezicht houden. Het is zoveel meer dan dat. Ik luister naar wat de tandarts en assistente zeggen, zodat ik weet wat 
ze nodig hebben en een praatje maken met de gedetineerden om ze gerust te stellen. Ze komen daar niet voor niks, 
ze hebben klachten en daar willen ze zo snel mogelijk van af. Het is vreselijk als je pijn hebt aan je gebit. Maar ze zien 
er ook tegenop en weten niet wat er gaat gebeuren. Als het nodig is, houd ik hun hand vast.” 

Iedereen heeft behoefte aan een praatje
Er is voor Karin geen verschil waar ze werkt of met wie. “Zowel mannen als vrouwen hebben behoefte aan een 
praatje. Tuurlijk heb je andere gesprekken met vrouwen. Als ze al wat langer in een inrichting zitten dan leer je ze 
beter kennen en zij jou ook.” Ze werkt graag met Carola en Harriëtte, de tandarts en tandartsassistente. “We zijn 
met z’n drieën een team, de 50+ bus. Ik ben goed ingespeeld op Harriëtte en help haar waar ik kan. Ik werk zelf vier  
dagen in de week en één keer in de twee weken tref ik Carola en Harriëtte. Als gedetineerden de bus uitgaan, krijgen 
ze vaak informatie mee, bijvoorbeeld over hoe ze het beste hun wond kunnen behandelen nadat er een kies of tand 
is getrokken. Of een poetsinstructie. Ik hoor wat de tandarts en de assistente zeggen tegen de mensen die in de stoel 
zitten en leg de informatiebladen klaar om mee te geven. En tussen de middag gaan we samen lunchen. Zo heb je 
met elkaar uiteenlopende gesprekken en niet alleen over het werk. Dit creëert een band.”

Geen kroon of brug
De lijst met mensen die behandeld moeten worden, komt van de medische dienst van de inrichting. Een 
verzoekbriefje ontvangen zij van de leefafdeling. De gedetineerden leveren daar zelf een briefje in met het verzoek 
om een afspraak. De tandarts raadpleegt de gegevens van de gedetineerde in de computer die aanwezig is in de bus. 
“Het is belangrijk om te weten of er bijzonderheden zijn. Een gedetineerde die bloedverdunners gebruikt en waarbij 
een kies wordt verwijderd, moet gehecht worden. De medische gegevens zijn dus van essentieel belang. Daarvoor 
is de tandarts afhankelijk van de inrichting. Iedere gedetineerde, langer gestraft dan één jaar, komt in aanmerking 
voor een tandartsbezoek en mag om de zes maanden langskomen voor een controle. Een gedetineerde die nog maar 
kort zit en geen lange straf heeft, wordt alleen geholpen als er pijnklachten zijn. Er wordt alleen geen kroon of brug 
geplaatst, dit is simpelweg te duur. Is een gebit enorm slecht en moeten er veel kiezen en tanden getrokken worden? 
Dan komen ze in aanmerking voor een kunstgebit.“

Van alle gemakken voorzien
De tandartsbus is goed uitgerust en van alle gemakken voorzien. Er kunnen zelfs foto’s van het gebit gemaakt 
worden. En alles wordt in de computer geregistreerd. Karin houdt ook bij wat aangevuld moet worden in de bus aan 
materialen. Dit lijstje geeft ze aan de assistente en zij zorgt ervoor dat alles klaarligt. Als de laatste gedetineerde is 
geweest, worden de instrumenten gereinigd en opgeruimd en de bus schoongemaakt. Pas als alles is gedaan, rijdt 
Karin de bus terug naar de standplaats, in dit geval Soesterberg. Daar wordt het vuile water afgevoerd, met schoon 
water gespoeld en de bus aan de lader gezet. Klaar voor de volgende dag! Streamer: “Het is niet alleen maar de bus 
rijden en de gedetineerden die bij de tandarts moeten komen, oproepen en toezicht houden, het is zoveel meer dan 
dat”.
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Het historische centrum van Paramaribo staat vol prachtige houten monumenten uit de koloniale tijd. Het 
politiekorps voerde verschillende taken uit en had ook te maken met de eigenaren van deze panden. Nu staat dit 
erfgoed er vaak vervalen bij. Gelukkig zijn er mooie particuliere initiatieven, zoals Stadsherstel Suriname, om dit 
verval tegen te gaan.

Helpen om dit verval tegen te gaan doet Stadsherstel Amsterdam tijdens de Surinaamse maand in Amsterdam. 
In deze speciale maand besteedt zij aandacht aan het bijzondere erfgoed in Suriname. Een van de lezingen die 
dan georganiseerd wordt gaat over het boek waar de geschiedenis van de civiele infrastructuur van Suriname in 
beschreven wordt, genaamd ‘Bouwen aan de Wilde Kust’. Daarin wordt o.a. over de politieposten in het binnenland 
geschreven en ook over de taken die de politie in Paramaribo verrichtte.  De politie hield bijvoorbeeld toezicht op een 
goede verharding van de wegen aan de voorkant van de woningen en had daarbij te maken met de eigenaren van die 
woningen.
 
Politie hield toezicht op de openbare ruimte
Vanaf 1773 tot 1815 was het college van opzichters van de Gemene Weide onder andere verantwoordelijk voor de 
openbare ruimte in de stad. Na 1815 werd de politie belast met deze taak. Zij lette erop dat een eigenaar tot 15 
voeten (circa 4,5 meter) voor zijn erf de weg schoon en vlak hield. Eenmaal per jaar moest het weggedeelte met 
schelpenzand belegd worden. Later werd er bepaald dat de huiseigenaren tot de helft van de weg alles moesten 
onderhouden, als er tenminste aan de overkant ook een huis stond die dezelfde verplichting had, anders moest de 
eigenaar de hele straat onderhouden. 

Openbare ruimte, slavernij, 
monumenten en de politie in Paramaribo

Onderhoud van wegen werd uitgevoerd door 
huisslaven
Het onderhoud van de straten en wegen werd 
vooral verricht door de huisslaven. Dit waren 
niet de tot slaaf gemaakten die op de plantages 
woonden; de huisslaven woonden in de stad 
bij hun eigenaar. Toen deze in 1863 de vrijheid 
verkregen, verslechterde het onderhoud. 
Vele boetes en klachten waren het gevolg. De 
overheid nam toen de wegwerkzaamheden 
stilzwijgend over. Er werden bijvoorbeeld ook 
gestraften ingezet die onder toezicht van de 
politie het werk uitvoerden. Vanaf 1893 werd 
de chef van het Bouwdepartement belast 
met het onderhoud van de straten en wegen 
in Paramaribo en kon de politie zich meer op 
andere taken richten.

Afschaffing slavernij
De afschaffing van de slavernij was op 1 juli 1863. Daarvoor hadden twee eeuwen slavernij en koloniaal gezag de 
manier van de machtshandhaving en het bieden van veiligheid door onder andere de politie bepaald. Het contrast 
tussen rechten en plichten en tussen behoud van gezag en het bieden van bescherming was na de twee eeuwen van 
koloniaal gezag en slavernij groot. Alles veranderde niet meteen maar de ordehandhaving en de uitvoering van het 
koloniale gezag kreeg wel een nieuw gezicht na de afschaffing van de slavernij.

Wist u dat? Een leuk weetje over links rijden in Suriname
Een van de taken van de politie die ook in het boek beschreven wordt is het regelen van het verkeer. Er werd pas 
in 1947 bepaald dat men links moest rijden in Suriname. Daarvoor reed iedereen in het midden en als men moest 
uitwijken dan ging men naar links. Vaak wordt gezegd dat dit komt doordat de eerste auto in Suriname van een 
Engelsman was die links reed. De werkelijkheid is dat, omdat Suriname niet onder bewind stond van Napoleon, 
er niets geregeld werd en men dus in het midden van de weg bleef rijden. Het ging toen hoogstens om een paar 
koetsen dus echte noodzaak was er niet. De regel bleef dat men naar links moest uitwijken bij een tegenligger. Pas 
in 1947 werd pas bij wet geregeld dat men permanent links moest rijden. Met de openbare ruimte in Paramaribo 
is het nu helaas niet zo goed gesteld. Straten staan onder water na een hevige regenbui en de bomen in de straten 
hebben vaak plaats moeten maken voor parkerende auto’s. Hierdoor is Paramaribo een groot deel van haar charme 
kwijtgeraakt. Maar veel monumentale gebouwen staan er nog, al staan ze er vaak niet goed onderhouden bij.

‘Dit is eigenlijk de nog enige 
historisch uitziende straat in 
Paramaribo. Met bomen en
zonder bestrating’
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Stadsherstel Suriname naar voorbeeld van 
Amsterdam
Het Suriname van nu lijkt op het Amsterdam 
van zo’n vijfenzestig jaar geleden. Dat was 
het moment waarop Stadsherstel Amsterdam 
opgericht werd om de monumentale hoofdstad 
te redden. Dat deed zij door monumentale 
panden te kopen, te restaureren en te 
onderhouden. Dit succesverhaal, er zijn al 
meer dan 700 panden gered, bracht Suriname 
ertoe om het Amsterdamse Stadsherstel advies 
te vragen en zo geschiedde. Naar voorbeeld 
van Stadsherstel Amsterdam is Stadsherstel 
Suriname opgericht. Zij hebben nu al vier 
panden gerestaureerd en zijn begonnen 
met de restauratie van hun vijfde pand. Het 
vijfde pand van Stadsherstel Suriname is een 
echte Surinaamse middenstandswoning. 
Symmetrisch in hout opgetrokken met witte 
houten rabatdelen, groene luiken en een deur 
in het midden. De stenen stoepjes en poeren 
waar het pand op staat zijn van bakstenen die 
toen uit Nederland kwamen als ballast om de 
lege schepen enig gewicht te geven.

Surinaamse maand voor behoud van 
monumenten
Om Suriname te helpen bij het behoud van 
deze monumenten wordt er in Amsterdam 
voor de derde keer de Surinaamse maand 
georganiseerd. Met in juni verschillende 
lezingen zoals van de Surinaamse Geert Mak, 
Cynthia McLeod. Maar ook met een bijzondere 
Surinaamse tentoonstelling, het genoemde 
boek en andere boeken over Suriname zijn dan 
te koop. Lees daar meer over op 
www.stadsherstel.nl/suriname.
Op www.stadsherstel.nl/politie is meer 
te lezen over panden van Stadsherstel 
Amsterdam met een politiegeschiedenis. 
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Foto: Thomas Sweertvaegher

Een handgranaat eist een gruwelijke tol onder de deelnemers van de 
Antwerpse marathon. Al vlug spuien binnen- en buitenlandse media 
onverbloemd kritiek. Want ondanks de massale inzet van specialisten en 
middelen vinden gerecht en politie geen spoor van de daders. De snelle 
opeising van de aanslag door IS verrast de speurders.

De enige die mogelijke stukjes van de puzzel herkent is Alexandra 
Vierendeel, een voormalige legerofficier. Ze ziet aanknopingspunten 
met gebeurtenissen uit de jaren tachtig. Een verhaal dat begon als een 
knullig misverstand en eindigde in tragedie. Dan pas wordt duidelijk dat 
iedereen bewust op het verkeerde been werd gezet.

Jan van der Cruysse

WINACTIE Welke twee boeken heeft Jan van der Cruysse nog meer geschreven?
Mail de antwoorden naar willian@terhoeveuitgevers.nl en maak kans 
op de boeken BOEM BOEM 1 & 2!

Na zijn bijzonder succesvolle Bling Bling-misdaadtrilogie bedacht Jan 
Van der Cruysse het tweeluik Boem Boem, waarvan het eerste deel, 
Aanslag in Antwerpen, in 2019 verscheen. Bloedbad in Beringen 
is de ontknoping van dit bloedstollende verhaal. Een aanslag met 
handgranaten tijdens een feestelijke marathon in Antwerpen: acht 
doden. Drie slachtoffers bij een gelijksoortige aanslag in Brussel. Er 
is geen gebrek aan aanwijzingen. Alleen: die spreken elkaar tegen. 
Moslimterreur en een moord van dertig jaar geleden in Duitsland. 
Bloedwraak. Zelfs een mogelijke link met de Bende van Nijvel. 
Elk nieuw spoor dat wordt onderzocht, roept meer vragen op. De 
antwoorden blijven uit. De politie zit met de handen in het haar. Een 
derde aanslag maakt duidelijk dat het moorden zal doorgaan tot de 
dader wordt gevat. En dan moet de echte nachtmerrie nog beginnen.

B o e k v e r s l a g


