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Woord vooraf 
 
De zomervakantie is voorbij; de Politieacademie maakt zich op voor een nieuw 
studiejaar. In deze Nieuwsbrief zoals gebruikelijk eerst een vooruitblik op de 
komende activiteiten van het lectoraat, daarna aandacht voor activiteiten die de 
afgelopen maanden hebben plaatsgevonden binnen en buiten de academie. 
Graag attenderen wij de lezers op de seminar van 17 september over de 
politiële drugsbestrijding in Nederland, en op de conclusie van het inmiddels 
geopenbaarde rapport van de visitatiecommissie die begin dit jaar het lectoraat 
Politiegeschiedenis visiteerde. 
       
This newsletter contains an English summary at the end.  

 
17 september a.s:  
Seminar politiële drugsbestrijding in Nederland  
 
Reeds geruime tijd is Jack Wever als promovendus verbonden aan het lectoraat 
om een proefschrift te schrijven over de politiële drugsbestrijding in Nederland. 
Op 17 september organiseert het lectoraat samen met het Landelijk Platform 
Drugs van de Nationale Politie een seminar over het thema. Tijdens de 
bijeenkomst zullen diverse vooraanstaande deskundigen aspecten van het 
onderwerp belichten en zal Jack een indruk van zijn eerste bevindingen 
presenteren en de bezoekers de opzet van de dissertatie schetsen. Het 
programma van die dag ziet er als volgt uit:    
10.45 uur  Welkom 
11.00 uur  dr. Gemma Blok, De drugsepidemie en de drugshulpverlening in 

Nederland vanuit maatschappelijk perspectief bezien 1965-2000 
11.30 uur dr. Guus Meershoek, Het drugsvraagstuk en de veranderingen 

in de Nederlandse politie 1970-2000 
12.00 uur  vragen en discussie 
12.15 uur  Lunch 
13.00 uur Prof.dr. James Kennedy, onderzoeksproject Drugsproblematiek 

in Nederland 
13.15 uur  Prof.dr. Henk van de Bunt, Ontwikkelingen in het Nederlandse 

drugsbeleid waaronder het gedogen 
13.45 uur vragen en discussie 
14.00 uur  Drs. Jack Wever, Politiële drugsbestrijding in Nederland 1965-

2005 
14.30 uur reactie dr. Christianne de Poot en discussie 
15.00 uur  pauze 
15.30 uur  Interview Inge Philips (plv. diensthoofd Landelijke Recherche)   

en Henk van Zwam (vml plv. diensthoofd Landelijke Eenheid, 
bestuursvoorzitter Carinova) over innovatie in de opsporing 

16.00 uur  Prof.em.dr.hc Cyrille Fijnaut, Hoe nu verder? 
16.30 uur vragen en discussie 
17.00 uur non-alcoholische verfrissing 
Het seminar is kosteloos toegankelijk. Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden bij monique.wiltink@politieacademie.nl.  
 

  
 
  
 
Inhoudsopgave: 
 

Woord vooraf 
Wat staat er op de agenda? 
• Seminar 

drugsbestrijding in 
Nederland 

• Valencia  
• Colloqium 
• Canon van de 

brandweergeschiedenis 
 
Activiteiten van het lectoraat  
 
• Algemene conclusie 

visitatiecommissie 
• Samenwerking met de 

Anne Frankstichting 
• Louise ter Haar 
• De digitale encyclopedie  
• Lopend en nieuw 

onderzoek 
• Boekbespreking 
• Publicaties lectoraat 
• Aanwinsten mediatheek 

PA 
• English summary 
• Agenda 
• colofon 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:monique.wiltink@politieacademie.nl


 
 
De digitale encyclopedie van politiebiografieën 
 
Met enige trots kunnen we melden dat de Digitale Encyclopedie van Politie 
Biografieën ‘in de lucht’ is. Negen lemma’s zijn nu op de site van het lectoraat  
Politiegeschiedenis te vinden. U kunt deze vinden op: 
https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Lectoraten/Politiegeschieden
is/biografieen/Paginas/default.aspx 
Spoedig zullen er meer volgen. We zijn zeer benieuwd naar de reacties. Omdat 
Hidde de Blouw een andere functie heeft geaccepteerd en daarom 
teruggetreden is uit de commissie die de kwaliteit van de lemma’s bewaakt, 
hebben we voor hem een vervanger gezocht en tot onze vreugde gevonden in 
de persoon van de voormalig Commandant Koninklijke Marechaussee Kees 
Neisingh. Wij roepen tevens weer op om niet te aarzelen een lemma te 
schrijven! Coördinator van de encyclopedie is Jos Smeets: 
jos.smeets@politieacademie.nl   

 
European Social Science  
History Conference Valencia  
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld zal er volgend jaar, van 30 maart tot 2 
april, wederom een European Social Sciences History Conference gehouden 
worden. Twee jaar geleden kwam men in Wenen bijeen en werd deze bezocht 
door alle onderzoekers van het lectoraat. Zij verzorgden daar ook voordrachten. 
De voorstellen voor papers van de onderzoekers van het lectoraat zijn ook 
ditmaal geaccepteerd. Voor de nieuwe conferentie is samen met de historici van 
de Villa ten Hompel in Münster en Jonas Campion uit Leuven een panel 
georganiseerd.  

 
Canon brandweergeschiedenis 
 
Ook de brandweer heeft, in navolging van de politie, een ‘Tuin van Bezinning’ 
voor in de dienst omgekomen brandweermensen. In aansluiting daarop wil men 
ook een Canon van de Brandweergeschiedenis en is daartoe in contact 
getreden met het lectoraat. Jos Smeets zal hun met raad en daad terzijde staan.    
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Activiteiten van het lectoraat 
Algemene conclusie visitatiecommissie 
 
Deze zomer werd het eindverslag van de commissie openbaar die begin dit jaar 
het lectoraat Politiegeschiedenis visiteerde. Uit dit verslag halen wij hieronder de 
algemene conclusie aan: 
 
“Het lectoraat heeft in de afgelopen periode goed gefunctioneerd. Het heeft in 
haar eerste periode aangetoond onmisbaar te zijn. Dat is een grote prestatie in 
een omgeving die niet overloopt van historisch besef. De commissie constateert 
dat er uit de omgeving grote waardering is voor de geleverde prestaties. Het 
lectoraat heeft veel en gedegen werk opgeleverd en die productie is zonder 
meer relevant te noemen. De lector en de programmamanager krijgen hiervoor 
veel lof toegezwaaid. Dat is in de ogen van de commissie volkomen terecht. Het 
lectoraat heeft de goede toon gevonden om het onderwijs en de praktijk te 
bereiken. Het lectoraat verstaat de kunst om vanuit historisch perspectief 
belangrijke momenten en periodes te verbinden met de actualiteit en de huidige 
behoeften van het politievak. 
Met de keuze voor onderzoek naar sleutelmomenten in de politiegeschiedenis is 
het lectoraat niet alleen relevant voor de politie. Er valt veel te leren van het 
verleden over het functioneren van de politie in diens maatschappelijke context. 
Het lectoraat levert daarmee haar eigen bijdrage aan de versterking van de 
maatschappelijke legitimiteit van de politie. 
Daarom is het voortbestaan van dit lectoraat belangrijk. De commissie neemt in 
dat kader met genoegen kennis van het besluit van de Politieacademie om dit 
lectoraat te continueren. 
De commissie wil tenslotte zijn complimenten uitspreken met betrekking tot de 
zelfevaluatie. Het is een goede en een van de betere zelfevaluaties. De enige 
kritiek is dat, met de wetenschap van de evaluatiedag, op een omfloerste manier 
de problemen zijn geduid waarmee het lectoraat wordt geconfronteerd. Wat de 
commissie betreft hadden deze problemen toch iets explicieter mogen worden 
belicht.  
Het overall oordeel over het functioneren van het lectoraat wil de commissie 
uitdrukken met een ruime vier op de vijfpuntsschaal. In dit geval is het 
totaalresultaat  meer dan de som der delen.” 

 
Studiedag Anne Frankstichting 

 
Naar aanleiding van het verschijnen van het 
boek In de frontlinie is het lectoraat benaderd 
door de Anne Frankstichting om een 
inhoudelijk bijdrage te leveren aan de cursus 
‘Discriminatie in heden en verleden’ die onder 
andere voor de politie wordt georganiseerd. 
Guus Meershoek hield in de ochtend een 
voordracht waarin hij het gedrag en de keuzes 
van drie politiemannen uit de oorlogstijd 
belichtte. ‘s Middags werd de lijn 
doorgetrokken naar kwesties in het heden. De 
discussie was bij tijd en wijle buitengewoon 
levendig en persoonlijke ervaringen 
passeerden de revue.  
Op 9 december vindt een nieuwe bijeenkomst 
plaats en zal Jos Smeets er namens het 
lectoraat staan. Vervolgens zal het lectoraat 
met de stichting overleggen hoe de 
samenwerking in de toekomst verder wordt 
vormgegeven zodat deze voor beide van nut 
is. 

 
 
 

Impressie van de dag, in uniform 
Nicole Bogers, hoofd operatien, 
Eenheidsleiding Den Haag 



 
Hoofdinspectrice van politie Louise ter Haar 
 
Op 19 mei van dit jaar bood het lectoraat een opmerkelijke vrouw gelegenheid 
tot het doen van haar verhaal op de Politieacademie. Het verhaal van een 
domineesdochter, Louise ter Haar, uit Diepenveen (Overijsel), een dorpje in de 
buurt van Deventer, die het uiteindelijk tot chef van de Centrale Recherche van 
de gemeentepolitie Nijmegen bracht. 

Voorafgaand aan het verhaal over haar carrière als vrouw bij de politie richtte 
het lectoraat in het atrium van de concernlocatie een kleine expositie over haar 
in. Uit haar persoonlijke collectie werden foto’s, tijdschriften, (leer)boeken en 
aantekenschriften ten toon gesteld. Daarnaast werd het uniform van een 
vrouwelijke politieagente uit de jaren zestig met toebehoren op een paspop bij 
de entree geplaatst. Het geheel trok regelmatig veel bekijks. Menigeen vielen de 
grote verschillen in het uniform van toen en het huidige gedragen uniform op, 
voortvloeiend uit de sterk gewijzigde werkzaamheden van de politievrouwen van 
nu. 

 

Guus Meershoek en Tommy van Es in gesprek met mevrouw Ter Haar 
 

Na een kort bezoek aan de expositie en een rondleiding door het gebouw deed 
mevrouw ter Haar op 19 mei haar verhaal in een klaslokaal ten overstaan van 
een aantal docenten van de Politieacademie die politiepersoneel opleiden dat 
zich heden ten dage bezig houdt met jeugd en zeden. Sommigen stonden 
versteld van de wijze waarop vroeger dit soort afdelingen functioneerden. 
Tegelijkertijd werd geconstateerd dat er ook nog veel gelijkenis is met de 
toenmalige problemen. 

De carrière van Louise ter Haar is zeer opmerkelijk. Zij kwam uit een gezin waar 
zowel vader als moeder als oudere broers hadden gestudeerd, maar volgde zelf 
een opleiding tot sociaal werkster en ging daarna in kinderhuizen aan het werk. 
Na een stage bij de politie trad zij in 1953 toe tot de afdeling Kinderpolitie van de 
Gemeentepolitie Den Haag. In die jaren waren leidinggevende posities voor 
vrouwen niet aan de orde. Het RIOPHA in Hilversum was alleen voor jongens 
toegankelijk. Niettemin werd het Ter Haar als eerste vrouw toegestaan als 
extraneus de opleiding voor Hogere Politieambtenaren op dit Rijksinstituut te 
volgen en zij deed dat met succes. Haar studiezin was na het volgen van deze 
opleiding niet voorbij. In 1960 studeerde zij aan de vermaarde School of Police 
Administration van de Universiteit van Michigan en doorliep diverse stages in 
verschillende grote politiekorpsen. Over haar ervaringen publiceerde zij in het 
Tijdschrift voor de Politie. Later trad zij ook tot de redactie toe. In 1966 verhuisde 
zij van de Haagse naar de Nijmeegse Gemeentepolitie waar zij als 
hoofdinspectrice leiding ging geven aan de afdeling Kinderpolitie, de latere 
afdeling JZP (Jeugd-Zedenpolitie).  
 



 
Noodgedwongen door een auto-ongeluk moest zij in 1983 haar loopbaan in de 
functie van hoofd van de Centrale Recherche voortijdig afbreken. Niettemin 
bleef zij nog lang bij de politie betrokken, onder meer als keurmeester bij de 
opleiding voor politiehonden. 

 
Kenniskringbijeenkomst met Cees Wiebes 
 
Op 25 juni vond in Apeldoorn een kenniskringbijeenkomst van het lectoraat 
plaats, met onder anderen als spreker Cees Wiebes. Wiebes is politicoloog, 
gespecialiseerd in de Internationale Betrekkingen, en vooral bekend vanwege 
zijn publicaties op het gebied van de inlichtingendiensten en zijn bijdrage aan 
het Srebrenica-rapport. Hij hield een buitengewoon interessante voordracht over 
de betrokkenheid van Nederland bij geheime CIA operaties op de Balkan in de 
jaren direct na de Tweede Wereldoorlog. Toen probeerde de Amerikaanse 
inlichtingendienst de communistische regimes daar te ondermijnen. Agenten uit 
deze gebieden werden opgeleid en daar per parachute gedropt om verzet onder 
de bevolking te organiseren. Uit het onderzoek van Wiebes blijkt dat Nederland 
de Amerikanen de helpende hand bood door agenten in ons land op te leiden. 
Helaas voor deze agenten liep het in de meeste gevallen slecht af, werden zij 
opgepakt en vrijwel direct na hun verhoor geëxecuteerd. Het boek dat hierover 
zal verschijnen is bijna af.  
Vervolgens sprak Jos Smeets over kapitein Johannes Hoppenbrouwers. Deze 
kapitein der Koninklijke Marechaussee commandeerde de compagnie van 
Limburg in de roerige jaren 1839-1854. Het verhaal van die periode en de rol 
van Hoppenbrouwers vormt een onderdeel van het lopende onderzoek naar de 
geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee en zal een hoofdstuk vormen 
van het boek dat momenteel op stapel staat. 

   
Boekbespreking 
Wouter Klem  
 
Wouter Klem, Dynamiet onder de Dam. De rol van de anarchistische 
samenzwering bij de institutionalisering  en professionalisering van Nederlands 
veiligheidsbeleid: 1881-1914. 2013. 
Wouter Klem schreef een boeiende scriptie over de opkomst van het 
anarchisme en de bestuurlijk-politiële reactie hierop in Nederland.  
In zijn inleiding citeert hij de historicus Hans Rosenberg die de late 19de eeuw 
omschreef als een tijdperk van tot waanvoorstellingen neigende neurose. Een 
periode ook waarin een groteske angst heerste voor ‘roden’ en de 
‘omwenteling’. Er was een rotsvast geloof dat er zoiets bestond als een ‘Zwarte 
Internationale’ een soort anarchistische samenzwering die erop uit was de 
bestaande orde omver te werpen. Vooral rondreizende vreemdelingen, vaak 
Italianen, waren verdacht. Volgens Klem zou men kunnen stellen dat de 
woorden ‘anarchist’ en ‘Italiaan’ toen net zo samengingen als vandaag de dag 
‘zelfmoordterrorist’ en ‘moslim’.  
 
De thesis is strikt chronologisch opgebouwd. Er worden hele duidelijke perioden 
aangegeven en de scriptie wordt besloten met deelconclusies.  
Wat als eerste naar voren komt is hoe een dreigingsbeeld, terecht dan wel 
onterecht, aan het eind van de 19de eeuw op de politieke agenda kwam te staan. 
Hoe als het ware een versmelting van alle gewelddadige aanslagen tot het idee 
leidde dat er een wereldwijde samenzwering was met als doel de bestaande 
orde te vernietigen. Hoewel Nederland bijna geheel verschoond bleef van dit 
geweld was ook in ons land de invloed voelbaar en uiteindelijk leidde dat tot 
institutionalisering en professionalisering van het veiligheidsbeleid.    
Door de opkomst van het socialisme werden deze ‘roden’ op een hoop geveegd 
met de anarchisten. In de ogen van het bestuur en de politie waren zij allemaal 
potentiële ‘dynamitards’, lieden die met dynamiet aanslagen pleegden op 
hoogwaardigheidsbekleders. In Europa werden bijvoorbeeld de president van de 
Franse republiek, tsaar Alexander en keizerin Sissi vermoord.  
 



 
 
Zo kwam het dat het socialisme in de periode 1881-1888 op de politieke agenda 
kwam. In eerste instantie werd er tegen de ‘roden’ hard opgetreden. Nadat dit 
echter eerder averechts leek te werken probeerde de overheid en politie er zo 
weinig mogelijk ruchtbaarheid aan te geven maar de meest actieve elementen in 
deze groep sterk in de gaten te houden.  
Dat laatste kon niet verhinderen dat het aantal bomaanslagen in Europa 
toenam, vooral in Spanje, met name Barcelona, en in Frankrijk. De periode 
1888-1894 wordt door Klem dan ook aangeduid met het ‘bommendecennium’. In 
tegenstelling tot het buitenland was er in Nederland weinig sprake van dreiging. 
Toch werd er in Amsterdam een aanslag gepleegd op commissaris Stork en 
werd daar een poging gedaan om de burgemeester met een bom op te blazen. 
Volgens Klem reden voor hoofdcommissaris Voormolen van Rotterdam en 
procureur-generaal Serraris om de modernisering van het Nederlandse 
politiebestel in gang te zetten. 
 
Uiteraard kon het niet uitblijven dat er ook zorgen waren over de veiligheid van 
het eigen koningshuis. Zeker na de moord op keizerin Sissi van Oostenrijk in 
september 1898 leek die dreiging reëel. Klem ziet dan ook een politionele 
modernisering in de periode 1894-1898 in relatie tot de beveiliging van het 
koninklijk huis. Hij doelt hier op het ontstaan van de groep rijksveldwachters-
rechercheurs, de voorgangers van de rijksrecherche. Deze ‘nieuwe’ 
politiemannen kregen als taak vreemdelingen in de gaten te houden. 
Op het internationale vlak vond in 1898, als direct gevolg van de moord op Sissi, 
de eerste internationale conferentie tegen het anarchisme in Rome plaats. De 
eerste prille samenwerking tussen de Europese landen mondde uit in het 
vastleggen en verspreiden van signalementen van verdachte individuen.  
In hoofdstuk 5 gaat Klem in op onrust in eigen land en stipt hij de 
Spoorwegstaking van 1903 aan en incidenten met schietende anarchisten, zoals 
het beschieten van minister van Justitie Loeff in februari 1907. Tot 1908 ging de 
aandacht uit naar de Nederlandse anarchist en antimilitarist Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis. 
 
De thesis eindigt in het jaar 1914, wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. De 
uiteindelijke conclusie luidt: ‘Zo heeft een dreiging die zich voornamelijk bevond 
in de verbeelding van de betrokken experts en beleidsmakers, van 
commissarissen tot justitie, gezorgd voor voldoende draagvlak om achter de 
schermen maatregelen te kunnen nemen tot de modernisering, 
professionalisering en institutionalisering van politiediensten met een 
geavanceerd opsporingsapparaat en een centrale autoriteit.’ 
 
 
Publicaties lectoraat 
 
‘Een burgerlijke politie in een gewelddadig tijdperk. Ruim een eeuw Nederlandse 
politiegeschiedenis (1875-1994)’ in: E. Muller, N. Kop, E. van der Torre en B. 
Hoogenboom, Politie. Studies over haar werking en organisatie. Deventer: 
Kluwer 2014; 
Guus Meershoek, ‘De politie en de geweldsexplosie begin jaren tachtig’ in: 
Holland Historisch tijdschrift,. Jrg 47, nr. 1, 2015, p. 23-31. 
Guus Meershoek, ‘The Dutch police and the explosion of violence in the early 
nineteen eighties’ in: Xavier Rousseaux, Jonas Campion (ed.),  Policing New 
Risks in Modern Europe. London : Palgrave, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aanwinsten mediatheek Politieacademie 
Nieuwe titels tot en met augustus 2015 

J. A. Blaauw, Twee eeuwen politie in Rotterdam : gebeurtenissen uit de 
jaren 1814-2014, Rotterdam 2014.   

Blaauw beschrijft aan de hand van de diverse hoofdcommissarissen van het 
Rotterdamse politiekorps de geschiedenis van de politie in Rotterdam. 

Aan bod komen onderwerpen als van sabel en wapenstok naar revolver en 
karabijn, het hoofdbureau aan het Haagse Veer, de Tweede Wereldoorlog, 
gedragsregels, rellen en oproer, Katendrecht en de prostitutie en het 
drugsprobleem.   

Chiel Wilbrink, Korte lontjes en lange vingers: de Schiedamse politie 
vertelt, Schiedam 2014. 

Verhalen van (oud-)Schiedamse politiemensen, over gewelddadige, verdrietige, 
hilarische en spannende gebeurtenissen die zij door de jaren heen in Schiedam 
hebben beleefd.   

Cor Gorissen; Jeroen Ranzijn; Sara Noot, Wij waren er niet bij... : 
gedenkteken Amsterdamse politie 1940-1945, Amsterdam 2014.    

Het boek gaat in op het levensverhaal van de 25 politiemensen die vermeld 
staan op het Gedenkteken Amsterdamse politie 1940-1945. Verbindt het 
gedenkteken met andere monumenten in Amsterdam, opgericht ter herdenking 
aan een daad van verzet of executie, waarop soms dezelfde politieambtenaren 
worden vermeld. Gaat tevens in op een lijst met tien namen en op de voormalige 
leden van de compagnie Tilburg, die de steen destijds niet haalden. Ook hun 
verhaal wordt verteld.   

Fred Kruijer, IRA in Roermond, in: Blauw, jrg. 11 (2015), nr. 4.  

In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw pleegt de IRA aanslagen op 
Britse NAVO-militairen in Duitsland. De bloedige aanslag op twee Australiërs in 
Roermond blijkt echter een tragische vergissing. Een reconstructie.   

Sara Boer, Grootste krakers-bolwerk ontruimd, in: Blauw, jrg. 11 (2015), 
nr. 5.   

Het grootste en oudste krakersbolwerk van Amsterdam aan de Spuistraat is niet 
meer. Na 32 jaar ontruimt de politie Amsterdam op woensdag 25 maart 2015 de 
zogenaamde Tabakspanden. Een reconstructie.   

Stefan Schubert en Michiel Blijboom, Onderwereld op wielen: de 
onstuitbare opmars van de motorgangs, Meppel 2015.  

Sinds hun prilste begin haalden de Hells Angels met hun uitspattingen vele 
tienduizenden keren de media. Opgericht door de Californische nozem Sonny 
Barger en vernoemd naar een bommenwerperssquadron uit de Tweede 
Wereldoorlog groeide de gemotoriseerde vriendengroep uit tot een wereldwijd 
beruchte bende. 

De Duitse ex-politieman Stefan Schubert schetst in zijn boek een beeld van een 
hechte, gesloten gemeenschap met een welhaast militaristische discipline, 
waarbinnen de zwijgplicht wordt gewaarborgd middels lijfstraffen die er niet om 
liegen. 

De Hells Angels - en hun geestverwanten als de Bandidos, de Mongols en de 
Outlaws - blijken werkelijk van alle illegale markten thuis. Lijvige politierapporten 
onderschrijven dit. Ondertussen wordt internationaal het ene chapter na de 
andere opgericht. Inmiddels telt Duitsland, na de VS, het grootste aantal 
motorgangs. En Nederland blijft niet achter. 

Misdaadjournalist Gerlof Leistra voegde een hoofdstuk toe over de onstuitbare 
opkomst van de motorgangs en de dreigende motoroorlog in de Lage Landen.   



 
B. Bieleman, R. Mennes en M. Sijtstra, Coffeeshops in Nederland 2014: 
aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2014, Groningen 2015.   

Hoeveel coffeeshops telt Nederland in 2013, 2014 en het eerste kwartaal van 
2015 en welk vestigings- en handhavingsbeleid voeren Nederlandse gemeenten 
in deze jaren? Welke ontwikkelingen zijn waarneembaar ten opzichte van 
eerdere jaren?   

Karien van den Doel, De Hoogezandse brand: een tijdlijn als alibi, 
Den Haag 2015. 

Op woensdag 11 december 1996 werd Gonda vermoord. Daarna werd er brand 
gesticht. Van meet af aan was haar man Reinier de belangrijkste verdachte. Het 
duurde nog vele jaren voordat hij werd veroordeeld. In 2009 kreeg Reinier van 
het Hof Leeuwarden 15 jaar gevangenisstraf voor het vermoorden van zijn 
vrouw. 

Altijd heeft Reinier ontkend dat hij Gonda vermoordde. In het Project Gerede 
Twijfel werd het bewijs waarop hij werd veroordeeld opnieuw minutieus 
onderzocht. De zaak blijkt anders in elkaar te steken dan het hof meende. Zo 
blijkt de politie te zijn uitgegaan van onjuiste gegevens en blijkt een belangrijke 
getuige niet ondervraagd.   

 
English summary 
 
The summer holidays are over and the new academic year begins. First on 
the agenda is the seminar ’50 years of combating trafficking in drugs by the 
Dutch police’. Several outstanding researchers will give lectures and Jack 
Wever, PhD candidate at the lectoraat, will present the preliminary results of 
his research. Next spring the researchers of the lectoraat will attend the 
ESSHC in Valencia, their proposals are accepted. A small exhibition was 
organised to honour the work of one of the first female policechiefs, Louise 
ter Haar. We publish the (very positive) conclusions of the report by the 
commission that inspected our lectorate. The lectoraat participates with the 
Anne Frank foundation in a study course for police. Topic: discrimination by 
the police and combated by the police, past and present.    
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