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Boven het maaiveld
Voor hoofdcommissaris Bernard Welten is Amsterdam nooit vanzelfsprekend geweest

Hoofdcommissaris Bernard
Welten (Breda,1955) neemt

volgende week afscheid van
Groningen. Amsterdam heeft

zich gemeld, het korps dat hij vijf
jaar geleden verliet. Zijn motto:

voor de muziek uitlopen, met de
kop boven het maaiveld. ”Dat

van doe maar gewoon, daar heb
ik niet zoveel mee.”

Door Rob Zijlstra

H ij loopt heen en weer door de woonkamer.
Kan hij beter nadenken. Vraagt om een
complimentje voor zijn cappuccino. ”Hier

thuis ben ik kampioen cappuccino maken.” In de tuin
staat een houten doel – Welten zegt goal –, dat hij ei-
genhandig groter heeft gemaakt toen hij er, met zoon-
tje Bas op de keep, geen bal meer in kreeg. De tuin
grenst aan een weiland, met paarden. ”Het is hier zo
fantastisch mooi.”

”Nee, ik word niet zenuwachtig bij de gedachte dat
ik straks het politiekorps van Amsterdam moet lei-
den. Ik ben nuchter genoeg. Eigenlijk is het helemaal
geen aantrekkelijke baan. De bekendheid die het met
zich meebrengt. Veel geven, weinig privé-leven.”

Op de tafel een stapel tijdschriften. Bovenop ligt de
Nouveau, themanummer: genieten van het mooie le-
ven. In de geordende boekenkast: De tol van de carrière.
Zegt: ”Ik zie de kinderen weinig. Ik zou willen stude-
ren. Of al die boeken lezen.”

Maar Job Cohen belde. Of hij hoofdcommissaris van
Amsterdam wil worden. ”Cohen wist dat er een func-
tie voor korpschef vrij was in Brabant. En hij weet dat
ik Brabander ben. Ik heb het eerst afgehouden. Ieder-
een denkt dat het afgesproken werk is, dat ik sowieso
terug zou keren naar Amsterdam. Maar voor mij is het
nooit vanzelfsprekend geweest.”

”Waarom dan toch? Het heeft ook met spanning te
maken. Ik zoek spanning op. Als ik straks bij Petrus
kom, wil ik kunnen zeggen dat ik iets heb beleefd.” La-
ter in het gesprek zal hij zeggen: ”Er is een alternatief.
Dat is dat ik aan de zijlijn blijf staan. Ik ben katholiek
opgevoed. In de kerk zongen we: stil maar, wacht
maar, alles komt goed. Dat geloof ik dus niet.”

Na een korte overpeinzing: ”Ik geef toe dat ik de af-
gelopen weken wel eens heb gedacht: Welten, Wel-
ten, wat ga jij nou helemaal in Amsterdam doen. ’t Is
natuurlijk wel wat. Ik volg Jelle Kuiper op, een man
voor wie ik de grootst mogelijke bewondering heb.
Eric Nordholt heeft de Nederlandse politie geëmanci-
peerd. Maar Kuiper is de grote filosoof, zijn beschou-
wingen zijn onovertroffen. Ik vind het eervol dat ik
zo’n kanon mag opvolgen.”

I
n een recente studie over het leiderschap van
korpschefs staat dat de functie zo niet een impossible
job is, dan toch wel een hachelijke onderneming.

”Ik noem het altijd dansen op een slap koord. Een
korpschef heeft te maken met enorme krachtenvel-
den. Je moet veel meesters dienen. het openbaar mi-
nisterie, het bestuur, de media, de medezeggenschap,
de minister. En niet in de laatste plaats de burger. Je
doet het gemakkelijk niet goed. Dat is niet erg. Je moet
flink zijn. Ik trek mijn grenzen en die verdedig ik vro-
lijk. Ik laat me niet ringeloren.”

Hij kent de oordelen die in Groningen over hem zijn
geveld. Snelle jongen. Praatjesmaker. ”Ik heb me niet
bij iedereen even populair gemaakt. Dat weet ik. Som-
migen vinden mij te ambitieus. Dan denk ik: fijn. Het
tegenovergestelde is erger. Natuurlijk loop ik voor de
muziek uit. Dat is mijn aard. Ik heb kritische mensen
om mij heen verzameld. Mensen van bijvoorbeeld de
ondernemingsraad. Die hebben mij het bit in de bek
gelegd. Riepen af en toe: ho, ho, Bernard. Dat is goed
geweest. Maar ik blijf voor de muziek uitlopen. Je bent
wel de tamboer-maı̂tre van een korps.”

Vrolijk: ”Ik organiseerde discussiebijeenkomsten
op de hei. Gaf ik iedereen een boekje. Chaotische tijden
van Charles Handy. Of: De logica van het gevoel van Ar-
nold Cornelis. Dat was voor veel Groningers wennen
hoor. Ik wil mensen in beweging krijgen. Dan moet je
soms forceren en verwarring creëren. Binnen het poli-

tiekorps van Groningen zijn nog wel mensen die de
noodzaak van veranderingen niet inzien. We doen het
zo, want we doen het al jaren zo. Waarom dan anders?
Een van mijn belangrijkste wapenfeiten in Groningen
is, vind ik, dat ik de meeste collega’s duidelijk heb ge-
maakt dat ze weer moeten leren, zichzelf verrijken.
Het is mijn taak mensen niet de kans te geven vast te
roesten. Leiding geven is mensen hoop geven.”

Z
ijn bezieling heeft ook tot verzet geleid. ”Ja. Ik
heb ook wel eens gedacht, ben ik nou zo’n
aparte? Als dat zo is, dan is dat maar zo. Ik vind

dat een politieman er netjes uit hoort te zien. Punt.
Dus heb ik grote passpiegels laten ophangen in de bu-
reaus. Rare man, zeiden ze dan. Maar ook: hij heeft
wel een mening. En dat blijft hangen. Daardoor ont-
staat een binding en daar gaat het om. We doen de din-
gen in verbinding met elkaar. Politiewerk is te inge-
wikkeld voor solisten.”

Er komen meer boeken op tafel. ”Ik lees momenteel
The art of war van Sun Tzu. En deze, Krijgspolitiek van Ro-
bert D. Kaplan. Ik heb net een boek uit over Alexander
de Grote. Mensen met grote visies. Ik ben maar een
splintertje in het geheel. Criminaliteit is van alle tij-
den. Die mensen hebben vast al bedacht wat ik moet
inzien. Je kunt het, in mijn positie, maar beter vooraf
weten.”

’Het spannendste van de toekomst is dat we er vorm
aan kunnen geven’, citeert Welten zijn huisfilosoof
Handy. ”Ik ben voorzitter van een clubje dat nadenkt
over de kerntaken van de politie. Wat is in de toe-
komst nog wel een politietaak en wat niet. Meer wel-
vaart leidt tot meer wetgeving en meer wetgeving tot
meer handhaving. De politie als handhaver krijgt dus
steeds meer te doen. Vroeger was het overzichtelijk.
Het was of preventief of repressief. Maar het politie-
werk is uitgewaaierd. Neem die discussie over de defi-
brillator. Met dat apparaat kunnen levens worden ge-

red, maar ik vind dat zo’n ding niet in een politieauto
thuishoort. Dat is aan de hulpverlening. Hetzelfde
geldt voor de psychiatrische patiënten met wie wij ’s
nachts lopen te zeulen. Dat behoren wij niet te doen.”

”Andere partijen falen, maar als het misgaat, roept
iedereen direct: en waarom doet de politie niks? Ik er-
ger mij daar dood aan. Ook aan programma’s als het
Hart van Nederland. Die hebben altijd dat toontje van:
de politie heeft de dader niet gepakt en dus voelen wij
ons onveilig. Je kunt de dokter niet de schuld geven
dat je ziek bent.” Welten ziet kans een stokpaard van
stal te halen. ”Voorzie in de strijd tegen diefstal iedere
fiets, laptop en mobiele telefoon van een chip. Richt
winkels zo in dat er niets meer valt te stelen. Ik vind
dat iedere woning verplicht een keurmerk veilig wo-
nen moet hebben. Dat scheelt namelijk veel woning-
inbraken. Ik wil nog wel een stap verder gaan: wie
geen keurmerk heeft, kan als het aan mij zou liggen
geen aangifte meer doen van inbraak. En we komen
ook niet. Eigen verantwoordelijkheid.”

Op dreef nu: ”Fabrikanten zouden alleen nog spul-
len op de markt mogen brengen als die ook te beveili-
gen zijn. Industriëlen laten, met het oog op ontvoerin-
gen, toch bij zichzelf ook een chip inbrengen. Jazeker,
dat gebeurt. Dan zeg ik: doe dat nou ook met die spul-
len die je fabriceert. De markt wil er niet aan. Geld-
kwestie. Je kunt stellen dat we criminaliteit laten ont-
staan. We leggen de Betuwelijn aan en klagen vervol-
gens dat Nederland een transitoland is voor drugs. Ja,
dank je de koekoek.”

”Het is mij een groot raadsel waarom de overheid al-
leen het strafrecht gebruikt om de criminaliteit aan te
pakken. Ik roep dit nu al tien jaar. En ik blijf het roe-
pen. De praktijk is dat de politie in actie komt als het
kwaad al is geschied. Anderen nemen niet hun verant-
woordelijkheid en wij moeten achter de boeven aan-
rennen, de rotzooi opruimen. Maar de politie is geen
wasmiddel. Zo werkt het niet meer.”

W
elten is pleitbezorger voor het zogeheten te-
genhouden. Maak het criminelen lastig crimi-
neel te zijn. Volg ze hinderlijk. Laat de crimi-

neel weten dat ’ie bij de politie in beeld is. ”Eind vorig
jaar heb ik een congres georganiseerd over dit ’tegen-
houden’. Heel typerend: er was geen korpsbeheerder,
geen burgemeester aanwezig. Nog zorgelijker vind ik
de uitlatingen van De Wijkerslooth (voorzitter van het
college van procureurs-generaal, rz). Die zegt dood-
leuk: laten we het doen zoals we het gisteren deden. Ik
snap zo’n man niet. Hij bagatelliseert de problematiek
van de criminaliteit. Als ik De Wijkerslooth hoor, gaat
bij mij even het licht uit. Als het aan hem ligt blijven
we achter boeven aanrennen. Maak het potverdorie
veiliger, denk ik dan, en bedenk niet alleen dat er
meer politie moet komen.”

”Het stoort me dat veel van onze opmerkingen wor-
den afgedaan als proefballonnetjes. Kijk nou waarom
we de dingen zeggen. Als wij, de politie, de veelpleger
niet op de agenda hadden gezet, hadden we er nog
steeds geen aandacht aan besteed. Georganiseerde cri-
minaliteit maakte dankbaar gebruik van notarissen
en accountants. Die hebben nu een meldingsplicht.
Maar daar hebben wij wel tien jaar om moeten roe-
pen. Als wij niet signaleren, doet niemand het. Ook de
politiek niet, want scoren kun je er niet mee.”

Bernard Welten kijkt door de glazen schuifdeuren
naar buiten. Hij zegt dat hij Groningen zal missen en
benadrukt dat hij dat echt meent. Maar heeft hij vijf
jaar Groningen niet saai gevonden? Immers, wat is er
nou gebeurd in vergelijking met zijn eerdere beleve-
nissen in Amsterdam? Daar bevrijdde hij - hoogstper-
soonlijk - Freddie Heineken en diens chauffeur Dode-
rer uit hun gevangenschap, was hij algemeen com-
mandant van politie tijdens de Bijlmerramp, speelde
hij een hoofdrol in de IRT-affaire. Wat zal hij missen?

”Ik moet eerlijk toegeven dat ik buiten de politie om
niet zo heel veel van Groningen heb meegekregen. Vo-
rige week voor het eerst twee dagen op Schiermonnik-
oog geweest en dat is nog Friesland ook. Drie weken
geleden ben ik met mijn vrouw Tess in Bourtange ge-
weest. Dat moet je toch een keer hebben gedaan. En
samen mochten we graag op zaterdagochtend even
naar de Vismarkt gaan. Naar de markt en dan een kop
koffie drinken in Huize Maas. Thuis praten we met res-
pect over Groningen. Ik ken alle liedjes van Ede Staal.
Ik kon juichen als een kind als FC Groningen scoorde,
mits niet tegen NAC, want dat is mijn club.”

”En wat nou, niets gebeurd? We hebben een boel na-
righeid weten te voorkomen. In het korps van Gronin-
gen is weer vertrouwen ontstaan. Ik vind het fijn dat
de ondernemingsraad mij oprecht heeft laten weten
dat ze het niet helemaal leuk vinden dat ik ga. Ik laat
een geweldige club mensen achter.”

”In het begin voelde ik mij eenzaam in Groningen.
Ik voelde mij niet verbonden met het korps en het
korps niet met mij. Ik heb mijn eigen plan getrokken
en het is goed gekomen. Met de Groninger nuchter-
heid heb ik niet veel rekening gehouden. Je raakt er-
aan gewend dat de mensen het hart niet op de tong
ligt. Er was wat minder natuurlijk contact, maar zeker
niet onplezierig. Groningers vormen een trots volk,
maar de pest is dat ze er niet voor uitkomen. De Gro-
ninger zou wat meer ondernemer moeten zijn. Dat
van doe maar gewoon, daar heb ik niet zoveel mee.
Doe gek. Steek je kop boven het maaiveld uit.”
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s nijders door A. L. Snijders

Sigaret

I
n de Boekenweek rijdt Remco Campert met de trein
van Amsterdam naar Deventer, waar hij zal
voorlezen in een boekhandel. Hij komt niet op tijd,

want de trein stopt enkele honderden meters voor de
IJsselbrug en blijft daar staan. Hoe lang? Laten we
zeggen geruime tijd, de schrijver laat het aan het
haardvuur over. De trein staat stil op de spoordijk,
waarlangs een weg met lage huizen. In een van die
huizen brandt een haardvuur, een man staat voor het
raam en kijkt naar de trein. De tijd verstrijkt, de man
verdwijnt en het vuur brandt op - het smeult nog wat
na. Wie op de prairie wel eens een vuurtje stookt, weet
dat het nogal wat tijd neemt, van heldere vlam tot
zachtjes smeulen. De schrijver komt te laat bij het
wachtende publiek in de boekhandel. Hij is wel
ingelicht over de aard van het oponthoud, over de
intercom heeft iemand verteld dat er waarschijnlijk een
aanrijding heeft plaatsgehad, maar niemand zegt hoe
lang het gaat duren.

Spoorbeambten lopen met zaklantaarns langs de trein.
De schrijver steekt een sigaret op en blaast de rook door
het geopende bovenraampje naar buiten. Ik ben er niet
bij, ik lees dit in de krant. Zelf rijd ik nooit met de trein, ik
heb een auto, maar ik vermoed dat de treinreiziger
tegenwoordig niet meer mag roken tijdens de reis.
Vroeger mocht dat wel, dat herinner ik me, je had
coupés voor rokers en niet-rokers. De tijden en de
inzichten zijn echter veranderd en nu kun je dus getuige
zijn van steels rookgedrag van een oude man in een
stilstaande trein. Ik hoop dat niemand hem met de
regels heeft lastiggevallen, ik vind dat gênant, ik ben
een gematigd voorstander van gepast gedogen, op het
juiste moment met de juiste mensen.
Op het fietspad rijden twee jongens die ’Joden, joden’
roepen als ze zien dat de trein uit Amsterdam komt. Die
jongens gaan over de schreef en ik vind dat ze een
oorvijg moeten hebben, en bij eventuele herhaling in
een opvoedingsgesticht moeten worden opgesloten,

maar een oude, nerveuze man die bij een oponthoud
een sigaret rookt in een trein en de rook bovendien
netjes naar buiten blaast, moet met rust gelaten
worden.
Als de schrijver in de boekhandel aankomt zit het
publiek nog te wachten. Hij past zijn programma aan en
leest een paar gedichten voor die met de oorlog te
maken hebben.
In diezelfde Boekenweek, misschien wel op dezelfde
dag, zit ik in een klein Zutphens museum te wachten op
Bill van Dijk. Hij is de schoonzoon van de Amsterdamse
schilder Arie Kater en komt de tentoonstelling van zijn
schoonvader openen. Maar op het afgesproken tijdstip
komt een museumman zeggen dat we moeten
wachten, de trein is nog niet gearriveerd. De IJssel lijkt
een spoorwegbarrière - in Zutphen weet men echter
dat dat een andere, ook natuurlijke oorzaak heeft, de
trein uit Amsterdam heeft in Apeldoorn een afspraakje
met een andere trein, en dat loopt regelmatig mis en

dan moet Zutphen een half uur wachten. Ik ben komen
kijken omdat ik Arie Kater een prachtige schilder vind.
Zijn jaartallen zijn gemakkelijk te onthouden, 1922 -
1977.
Bill van Dijk vertelt dat Arie Kater zijn laatste dagen in
het ziekenhuis sleet aan een apparaat met slangen en
buizen. De dokters hadden hem verboden te roken en
te drinken. Maar als Simon Carmiggelt op bezoek
kwam, dronken ze niet alleen van de meegesmokkelde
drank, ze trokken ook een paar slangen uit Arie, zodat
hij een sigaretje kon roken.
Na de inleiding bekijken we de schilderijen in de
verschillende zaaltjes en kamers. Nu en dan komen we
Bill van Dijk tegen, die rondgaat met een groot plateau
met heerlijke, zelfgemaakte hapjes. Ik moet bekennen
dat ik getroffen ben door dit gebaar. Zoiets huiselijks
zie je niet vaak in een officieel museum.

Balletje trappen met zoon Bas. Foto: Reyer Boxem


