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OP AFSTAND 
VAN DEN HAAG

‘O p de rechtbank ging het ge-
rucht dat ik met pensioen
ging. Hallo, zo oud ben ik nou

ook weer niet. Wel heb ik al een tijdje het
gevoel dat mijn uiterste houdbaarheidsda-
tum hier is verstreken. Ik heb ontzettend veel
zin om opnieuw te beginnen. Ze hadden ook
tegen iemand van mijn leeftijd kunnen zeg-
gen: ‘We hebben nog een paar lege dozen die
gemanaged moeten worden’.’’

Jan Eland staat niet graag in de spotlights.
Hij weet, soms moet het, want dat hoort bij
zijn werk. Mensen die met hem werken noe-
men hem een opgeruimde man, een snelle
denker, intelligent. Maar ook ongeduldig.
Iemand die veel van zijn mensen vraagt.
Snoeihard kan zijn. Nukkig ook. En hij heeft
een hekel aan vakanties.

Praten over het werk, over forensische
opsporing, over zijn parket, geen probleem.
Maar iets prijsgeven over zichzelf? Mwah,
moet dat echt? Nou vooruit. ,,Ik ben een
Apple-gek. Ik heb al mijn boeken in de ramsj
gegooid. Mijn collectie juridische boeken heb
ik naar de juridische boekhandel Jongbloed in
Den Haag gebracht. Daar kreeg ik overigens
belachelijk weinig voor. Maar ik ben nu hele-
maal digitaal. Ik lees alles op mijn iPad.’’

Wat hij leest? ,,Ik hou van de geschiedenis.
Ik heb net een boek over de Eerste Wereld-
oorlog gelezen. Maar ik ben ook gek van
fantasy, van schrijvers als Robin Hobb. Van
sciencefiction ook. Heerlijk. En ik kijk weke-
lijks naar de Game of Thrones.’’ 

U twittert. U volgt wat een hoofdofficier
moet volgen, bestuurders, veiligheidsregi-
o’s, collega’s, een paar journalisten.
,,Saai, echt saai. Ik heb natuurlijk een geheim
account. Daar volg ik andere dingen, vele
kranten. New York Times, Washington Post.
Schitterend. Wat er nu in Amerika gebeurt
vind ik zo bijzonder, daar wil ik bij zijn. Zo’n
Trump die totaal afwijkt van het gangbare, in
alle opzichten. Ik lees dat wel met enige
zorg.’’

U twitterde in februari een foto van de
fakkeloptocht van Groningers tegen de

gen, Drenthe en Friesland één organisatie
maken. Hoe staat het OM er voor?
,,Ik wil niet pronken, maar eigenlijk best
goed. We hebben een diep dal gekend in 2013.
We konden toen geen strafzittingen meer
vullen met zaken. We kregen kritiek van de
rechtbank en ze hadden gelijk. We hebben
toen een harde control-alt-delete gemaakt.

We hadden het onderschat. Dachten, we
zetten de bureaus uit Groningen, Assen en
Leeuwarden bij elkaar en dan is het klaar.
Maar zo werkt het niet. Als je gaat fuseren
hoort daar eigenlijk extra geld bij, maar wij
moesten en fuseren en fors bezuinigen.

Maar nu gaat het goed?
,,We werken in de keten, we hebben te maken
met de politie, de rechtbank, met de reclasse-
ring. Het is lastig om die keten een geoliede
ketting te laten worden. Het probleem van
nu is dat er te weinig zittingscapaciteit is bij
de rechtbanken. Er zijn te weinig rechters. En
daar baal ik van. Mijn grootste angst is dat
tegen de tijd dat de rechtbank ons kan bieden
wat wij nodig hebben, wij niet genoeg officie-
ren van justitie hebben. Als de rechtbank nu
tegen mij zegt: ‘Je mag honderd meervoudige
strafzittingen op jaarbasis extra draaien’, dan
zou ik niet weten waar ik de officieren van-
daan moet halen. In de periferie van het land
is het lastig om ervaren mensen te krijgen.’’

,,Ik denk dat dit te maken heeft met de
sociale omstandigheden van heden ten da-
gen. Mijn vader was bij de rijkspolitie, dan
krijg je iedere vijf jaar een andere standplaats.
Aan mij als kind werd niets gevraagd. Tegen-

Jan Eland (60) vertrekt. De Brabander met Fries
bloed streek 14 jaar geleden vanuit Zeeland in

Drenthe neer om leiding te geven aan eerst het
Openbaar Ministerie in Groningen en na 

de fusie in 2013 aan het Openbaar Ministerie
Noord-Nederland. Met ingang van 1 september is
hij de baas van justitie in Limburg. Een afscheid.
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Naam Jan Eland
Geboren 12 juli 1957 in
Dordrecht
Opleiding rechten, Tilburg 
Carrière Eland begon zijn
carrière als officier van
justitie in Roermond. Hij
kwam in 2003 als hoofdof-
ficier van justitie in Zeeland
naar het Noorden om lei-
ding te geven aan het arron-
dissementsparket Gronin-
gen. In 2009 vertrok hij
naar het ressortsparket (OM
in hoger beroep) in Amster-
dam om in 2011 terug te
keren in Groningen in ver-
band met ziekte van zijn
voorganger Leo den Hollan-
der. In dat jaar kreeg Eland
de opdracht de drie noorde-
lijke OM-parketten om te
smeden tot één organisatie.
Op 1 januari 2013 was de
fusie een feit. Eland werd
hoofdofficier van justitie van
het nieuwe parket Noord-
Nederland. Met ingang van
1 september 2017 is hij de
baas van het parket Lim-
burg.
Privé gehuwd 
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aardbevingsellende. Was dat een steunbe-
tuiging?
,,Op het politiebureau aan de Rademarkt was
vanwege die optocht een beleidscentrumpje
opgetuigd. Ik was daar. De optocht kwam
langs, ik ben toen even gaan kijken. Het was
stervenskoud. Ik vond het indrukwekkend.
Toen dacht ik, dat laat ik even aan de goege-
meente weten. Geen steunbetuiging. Maar
het is wel iets wat ze in de Randstad niet
weten. Als ik in Den Haag ben en ik vertel
over de maatschappelijke onrust in Gronin-
gen, dan zitten ze me aan te kijken van joh,
waar heb je het over. Dat begint te irriteren,
want die maatschappelijke onrust is er. Daar
moet op z’n minst begrip voor komen.’’ 

,,Wij hebben van het gerechtshof opdracht
gekregen onderzoek te doen naar de straf-
rechtelijke aansprakelijkheid van de NAM.
Maar vanuit mijn vakgebied zal de oplossing
niet komen. De oplossing moet vanuit de
samenleving zelf komen. Wat mij verrast is
dat het allemaal met samengeknepen billen
gaat. Waar blijft het grote gebaar, van de
NAM, van Economische Zaken? Want dat
moet een keer komen. Waarom duurt dat zo
lang? Het is een groot probleem. Je zult er
maar wonen.’’

Hoe was het om als Brabander in het Noor-
den te werken?
Lacht. ,,Ik ben half Fries, mijn moeder was
een volbloed Fries. Ik ken Friesland en het zit
ook in mijn bloed. Ik snap hun liefde voor
taal en cultuur. Je kunt zeggen over Friezen
wat je wilt, maar ze zijn eerlijk en straight. Ze
zeggen wel dat Friezen ’s nachts dwars liggen
om te oefenen voor overdag. Maar je kunt
prima zaken met ze doen. Over Groningers
zeggen ze dat ze te eerlijk zijn om aardig te
zijn. Ik hou van die nuchterheid. In Drenthe
is het weer anders, daar is een heel andere
bestuurscultuur. Als ik contact heb met bur-
gemeesters in Drenthe is dat altijd heel aima-
bel. Of we dan altijd veel opschieten weet ik
eerlijk gezegd niet. Ik denk dat de drie pro-
vincies redelijk aan elkaar zijn gewaagd.’’ 

U moest van de justitieparketten Gronin-
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Jan Eland staat niet graag
in de spotlights. Maar hij
weet, soms moet het, want
dat hoort bij zijn werk.


