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woordig heeft de partner een baan, kinderen
hebben hun netwerk. Iemand die in Zwolle
werkt en woont heeft veel meer ruimte om te
werken dan iemand in Groningen. Limburg
kampt met hetzelfde probleem.’’

In veertien jaar tijd is de wereld flink veran-
derd.
,,Iemand die veertien jaar in coma heeft
gelegen en nu wakker wordt, die zou schrik-
ken. Kijk naar de explosie aan motorclubs,
zeker ook in het Noorden. Daar hadden we
destijds relatief weinig last van. Althans dat
zeiden we. Bernard Welten, toenmalig hoofd-
commissaris van Groningen, ging voor de
criminaliteit waar de burger last van had. Dat
paste ook in de tijdgeest. Ik had daar wel wat
moeite mee. De burger heeft geen last van
drugsuitvoer op zich, dat zal die burger een
worst wezen. Maar de winsten die worden
gemaakt zijn wel corrumperend voor het
land.’’

Criminaliteit heet tegenwoordig ondermij-
ning. 
,,Het begint een beetje sleets te worden want
iedereen gebruikt dat woord. Maar ondermij-
ning geeft wel aan dat er meer nodig is dan
alleen strafrecht. De democratische rechtsor-
de wordt ondermijnd. Dat betekent dat alle
instanties die een taak hebben in die demo-
cratische rechtsorde ook een taak hebben om
ondermijning tegen te gaan. Ook een ge-
meenteraad, ook een waterschap. Een burge-
meester die nu zegt dat hij niets met onder-
mijning te maken heeft, kun je niet serieus
meer nemen.”

,,Ik vind nog steeds dat als iemand fout
gedrag vertoont, er via het strafrecht norm-
bevestigend moet worden opgetreden. Er
moet straf komen en dat moet een beetje
pijn doen. Het is vooral om anderen te laten
weten dat we bepaald gedrag niet accepteren.
Dat er een grens is.’’

,,Ik ben niet wanhopig naar de toekomst
toe. Waar we vroeger in tegenstellingen
praatten, openbare orde tegen opsporing,
preventie tegen repressie, praten we nu veel
meer in elkaars verlengde. Opsporing kan
niet zonder preventie. De burgemeester wil
het liefst veel wijk- en buurtagenten. De
wijkagent is niks zonder een rechercheur. Als
die wijkagent een patser ziet rijden heb je een
rechercheur nodig om die auto af te pakken.”

U houdt niet van netwerken.
,,Eland houdt er niet van om doelloos op een
receptie rond te lopen en smalltalk te houden
met mensen die hij nauwelijks kent. Nee. Ik
ben een beetje introvert. Ach, daar kan ik
mee leven.’’

U heeft ook niks met vakantie. Wat is dat
voor gekkigheid?
,,Stom he? In het NRC stond een artikel waar-
in vanuit wetenschappelijke hoek werd on-
derbouwd dat vakantie inderdaad maar niks
is. Het is echt flauwekul dat mensen moeten
bijtanken. Dat is twee dagen en daarna levert
het alleen maar een hoop stress op. Mijn
thuisfront denkt hier iets anders over, dus ik
moet wel drie weken vakantie nemen. Ik ben
een beetje getrouwd met mijn werk. Ik zie
medewerkers met plezier op vakantie gaan.
Maar als ze terugkomen moeten ze me niet
lastig gaan vallen met hun verhalen.’’

U vraagt veel van uw mensen.
,,Ik hou van ambitieuze mensen met lef. Die
hebben bij mij een streepje voor. Ik kan niet
zo goed omgaan met mensen die geen ambi-
ties hebben. Dat is een zeker ongeduld. Ie-
mand die op de automatische piloot werkt
kan niet rekenen op veel sympathie van mijn
kant.’’

Wat gaat u in Limburg aantreffen?
,,Ik denk dat er overeenkomsten zijn tussen

Limburg en Noord-Nederland. Beiden staan
op afstand van Den Haag, van ons hoofdkan-
toor. Dat is prettig. Naarmate je verder van
Den Haag afzit neemt de regelruimte toe. Ik
lees in de kranten over zware criminaliteit in
Limburg, over motorclubs, de Bandidos, dat
ze er schieten met raketwerpers. Dan denk
ik, wow. Maar ik zit me ook al te verheugen
dat ik volgend jaar bij André Rieu op het
Vrijthof zit.’’

Welke zaken neemt u mee? 
,,Baflo. Die avond, die nacht. De dood van
Dick Haveman. Dat heeft indruk gemaakt. Ik
heb kerels van de aanhoudingseenheid zien
huilen. Dat beeld blijft me altijd bij. Ik heb
ook het boek van de vader van Renske Hek-
man gelezen. Bijzonder. Inspirerend en
tegelijkertijd snap ik het niet. Ik hoef het ook
niet te snappen, het was niet mijn dochter.
Wat ook echt heel bijzonder was (zie kader
links), was Exloo-Dwingeloo, de drievoudige
moord. Daar heeft de forensische opsporing
het beste laten zien wat ze hebben. Schitte-
rend. Echt vakmanschap. De Jumbo-zaak
hebben we gehad. Heel spannend. Marianne
Vaatstra, Bonnie en Clyde. Zaken met veel
impact. Ondertussen hebben we Jolanda
Meijer nog steeds niet gevonden. Ik sluit niet
uit dat ooit nog eens iemand spijt krijgt. Dat
is de hoop.’’ 

U zei, nog niet heel lang geleden, dat de
politie kampt met een gebrek aan kwali-
teit. Agenten zijn vriendelijk, maar ze kun-
nen nog geen proces-verbaal schrijven.
Daarna nog contact gehad met de politie?
,,De politie is bereid gebleken de hand in
eigen boezem te steken, dus we zijn nu
bezig, wel weer heel Nederlands, met een
programma herijking opsporing. Er wordt
nu ook gekeken naar het politieonderwijs.
De grootste uitdaging ligt natuurlijk in de
andere vormen van criminaliteit, vormen

die ik ook niet meer ken. DDoS-aanvallen,
ransomeware, bitcoins, ik snap niet hoe dat
werkt. Maar als ik dan in de krant lees dat de
politie een marktplaats op het darkweb heeft
overgenomen, dan vind ik dat wel weer
leuk.’’

U heeft een iWatch.
,,Nee, dat heet een Apple-watch. Ik kan er niet
meer zonder. Teletekst is mij te traag. Ik ben
van de pushberichten. De tijd waarin wij
leven vind ik echt schitterend. Ik las dat een
bedrijf in Amerika een chip maakt die je
onderhuids tussen duim en wijsvinger kunt
aanbrengen, zodat je deuren kunt openen.
Heerlijk lijkt me dat.’’

Op 31 augustus neemt u afscheid, een dag
later begint u in Limburg. Daar zit geen dag
tussen.
,,Jawel. Ik moet de eerste drie weken van
september op vakantie. Daar baal ik dus wel
van. Ik begin mijn tijd in Limburg met een
vakantie. Dat los ik op door alvast twee we-
ken in Limburg te gaan rondlopen. Een soort
voorverkenning.’’
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IK KAN
NIET ZO GOED
OMGAAN MET
MENSEN DIE
GEEN AMBITIES
HEBBEN

NIE-
MAND GAAT
NOG ZONDER
MOBIEL DE
DEUR UIT.
ZELFS NIET
VOOR 20
MINUTEN
HARDLOPEN

Het is rond negen uur ’s avonds wanneer ik de
voordeur achter me dicht trek om een wande-
ling te maken. Op de stoep vóór mijn huis

staat een man stil, gehuld in hardloopkleding. Vanachter
zijn voorovergebogen rug kan ik niet zien wat hij aan het
doen is. Maar raden kan ik het wel.
50 meter verder, op de hoek met een zijstraat, staat een
jonge vrouw, eveneens voorovergebogen en in hardloop-
kleding. Ik zie haar vingeren op haar mobiel.
Wanneer ik even later het park tegenover mijn huis inloop,
staat ook daar iemand stil. Hij praat hoewel er niemand in
zijn buurt is. Ooit werkte ik in een psychiatrische inrichting
en kwam ik ze vaak tegen in de tuin, de zonder gezelschap
pratende patiënten. Zo voel ik me ook nu een beetje,
omringd door ‘gestoorden’.
Dan word ik ingehaald door de jonge vrouw van daarnet.
Ze loopt nu hard en praat hardop, hoewel er ook bij haar
niemand in de buurt is. Voor ik het park uit ben, ben ik
getuige van nog een aantal vingerende of pratende alleen-

staanders en een bank waarop vier jongens wild springend
en gefascineerd op hun mobiel kijken en af en toe een
oerwoudkreet slaken. Wanneer ik het park uitloop, word ik
met een noodgang voorbij gerend door de man van voor
mijn huis.
Zoals ik het hier beschrijf gaat het er bijna elke avond aan
toe. Vrijwel niemand gaat nog zonder mobiel de deur uit.

Zelfs niet voor zoiets
simpels als 20 minu-
ten hardlopen. Blijk-
baar is het mobieltje
emotioneel zo domi-
nant geworden dat
we ons zonder het
apparaat naakt voe-
len, onvolledig, ge-
handicapt.
De signalen die het

ding afgeeft bepalen wat we doen, zoals stilstaan of ren-
nen. Kortom, de smartphone als psychologische pacema-

ker, die ook voortdurend probeert ons ertoe te krijgen
meerdere dingen tegelijk te doen of in elk geval er als een
razende tussen heen en weer te switchen. 
Sporten en ouwehoeren. Of sporten en berichten lezen,
sturen, contact maken, aan een vergadering deelne-
men, muziek luisteren, een adres opzoeken, het
banksaldo controleren, hartslag en calorieënverbran-
ding monitoren.
In het begin van de vorige eeuw wezen twee psychia-
ters als kenmerk van de moderne tijd op de toename
van een stoornis die ze hypomanie noemden. Zogezegd
een milde vorm van manisch overactief zijn. Als sympto-
men noemden ze onder meer: ‘constant ouwehoeren
(small talk), steeds meer in minder tijd willen doen en
kilometers (hard)lopen, soms met het doel ergens te
komen, maar vaker alleen maar om te bewegen’.
De psychiaters wezen erop dat hypomanie een risicovol-
le toestand is. Want overactiviteit is dikwijls een uiting
van zelfoverschatting, waardoor mensen zich op den
duur uitputten op manieren die hun mentale gezond-
heid en relaties ondermijnen waarmee het risico op de-
pressie sterk toeneemt. En indertijd bestonden er nog niet
eens mobieltjes. 
De moraal? Als depressie de prijs is die we bereid zijn te
betalen voor onze manische leefstijl dan zijn we dubbel
gestoord.

Manische
mensheid
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De zaken die Jan Eland
noemt, kort in herinnering
gebracht.
Baflo - Op 13 april 2011
wordt Renske Hekman om
het leven gebracht door
haar vriend Alasam Sama-
rie, die kort erna ook de
assistentie verlenende
politieagent in burger Dick
Haveman doodt. De vader
van Renske schreef er,
samen met de dader, een
boek over dat dit jaar ver-
scheen.
Exloo-Dwingeloo - Twee
broers zitten vast voor een
drievoudige moord. Admil-
son en Marcos R. uit Hoo-
geveen worden verdacht
van het ombrengen van
Berend Smit in 2012 in
Dwingeloo en het echtpaar
Jan en Greet Veenendaal in
Exloo in 2013.
Jumbo-zaak - Voor het
afpersen van Jumbo zit
Alex O. uit Groningen in de
cel. In 2015 wordt Jumbo
geplaagd door bommeldin-
gen en verdachte pakket-
jes, waarvan een tot een
explosie leidt. Ook wel
bekend als de kookwekker-
zaak, gebruikt voor het
ontstekingsmechanisme.
Marianne Vaatstra - Mari-
anne Vaatstra werd in
1999 in Veenklooster
verkracht en vermoord. Pas
vele jaren later, in 2012,
werd de zaak opgelost
dankzij een DNA-match.
Die leidde naar boer Jasper
S. uit Oudwoude.
Bonnie en Clyde - Enise B.
trok met haar vriend Anto-
nio Marcos van der P. in
2014 een spoor van ge-
weld door het land. ‘Bonnie
en Clyde’ sloten in Drenthe
een man uit Ruinen en een
vrouw uit Meppel op in de
kofferbak van hun auto’s.
Na een klopjacht wordt het
duo in Duitsland aange-
houden.
Jolanda Meijer - Sinds
1998 wordt Jolanda Meijer
uit Groningen vermist.
Politie en nabestaanden
gaan ervan uit dat de des-
tijds 35-jarige drugsver-
slaafde prostituee, moeder
van twee kinderen, om het
leven is gebracht.

Op een rij


