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Woord vooraf 
In de laatste nieuwsbrief, eind vorig jaar verschenen, kondigden wij al aan dat programma-
manager Dolf van Raaij bij het lectoraat zou vertrekken. Zijn functie was eigenlijk al opgeheven. 
Inmiddels is het zover. Begin dit jaar kwam Thom de Kruijf, student geschiedenis aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen, als stagiair bij het lectoraat. Hij heeft bij ons onderzoek gedaan naar de 
tweehonderd jaar beeldvorming over de Koninklijke Marechaussee. Zijn werkstuk, bestaande uit 
een reeks markante beelden met een geschiedkundige toelichting, zal door de Stichting Vrienden 
van het Marechausseemuseum in een brochure worden gepubliceerd en op een Vriendendag van 
de stichting, op donderdag 6 oktober a.s., in Hoek van Holland worden gepresenteerd. In deze 
nieuwsbrief voorts onder meer een verslag van het bezoek van de onderzoekers aan de European 
Social Science History Conference, de melding van de uitbreiding van het aantal lemma’s in onze 
digitale encyclopedie en een recensie van het boek van Tineke Bennema.  
Veel leesplezier. 
www.politieacademie.nl/lectoraatpolitiegeschiedenis 
       
This newsletter contains an English summary at the end.  
 

Recente activiteiten van het lectoraat  
  
Valencia maart/april 2016 
Eind maart, begin april vond de 11e editie van de European Social Science History Conference 
plaats. Deze tweejaarlijkse conferentie, die beoogt historici die zich bezig houden met 
sociaalhistorisch onderzoek met elkaar in contact te brengen, vond dit jaar plaats in Valencia. 
Zo’n 1800 historici uit verschillende landen namen deel. Net als twee jaar eerder in Wenen, gaf 
ons lectoraat op verschillende manieren acte de presente. Guus Meershoek leidde, als een van 
de coördinatoren van het Criminal Justice Network, enkele panels. Jos Smeets, Tommy van Es en 
Jack Wever presenteerden papers. Plaats van handeling was de Universiteit van Valencia, waar 
eerder ontstane professionele banden werden verstevigd en nieuwe gevormd werden.  
In het kader van ‘Politie als een gewapende eenheid’ verzorgde Jos Smeets op de eerste  
congres dag een voordracht over de wijze waarop de Nederlandse politie de afgelopen twee  
eeuwen geweld gebruikte in de bestrijding van (vermeende) maatschappij ondermijnende krachten  
Voor hetzelfde gezelschap voorzag Tommy van Es in een biografische vertelling over Frans Perrick  
(1916-1983). Deze Nederlandse politieprominent maakte zich sterk voor kwaliteitsverbetering  
van de politie. De weg daarnaartoe zou volgens Perrick bewerkstelligd moeten worden door  
vorming van een nationale politie, ontwikkeling van politie-educatie en nadruk op politie-ethiek.  
Van Es toonde sterke paralellen tussen de ambities van Perrick en het gedachtegoed van de  
katholieke emancipatiebeweging waarin Perrick opgroeide.  
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Bezoekers bij de ingang van de universiteit 

 
Inspiratiebijeenkomst Heineken-ontvoering op 5 april jl. 
Op verzoek van het zogeheten Inspiratiepunt van de Politieacademie organiseerde het lectoraat 
politiegeschiedenis op dinsdag 5 april jl. een bijeenkomst over de Heineken-ontvoering. Spreker 
was oud-politieman Gert van Beek, die, samen met Kees Sietsma, de leiding had over het 
opsporingsonderzoek en die al diverse malen optrad in door het lectoraat verzorgd 
politieonderwijs.  
Dat Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer in november 1983 ontvoerd werden, is bij de 
meeste mensen wel bekend. Velen zullen ook wel weten dat Willem Holleeder en zijn zwager Cor 
van Hout betrokken waren bij de ontvoering en dat het nog vrij lang geduurd heeft voordat 
Frankrijk hen kon uitleveren om terecht te staan in Nederland.  
Wie meer wilde weten over de Heineken-ontvoering was tot voor kort vooral aangewezen op het 
boek dat dat misdaadjournalist Peter R. de Vries heeft geschreven op basis van de 
zelfrechtvaardiging van ontvoerder Cor van Hout. Het boek van De Vries heeft als titel  
‘De ontvoering van Alfred Heineken’ maar ‘De ontvoerders van Alfred Heineken’ zou volgens Gert 
van Beek een betere titel zijn.  
Ruim twee jaar geleden heeft Gert een eigen boek gepubliceerd over de Heineken-ontvoering 
met als titel ‘Het is voorbij, mijnheer Heineken’. Daarin vertelt hij het politieverhaal en legt hij niet 
alleen de meedogenloosheid van de ontvoerders bloot maar laat hij ook zien hoe dit onderzoek 
een reeks vernieuwingen in de recherche in een stroomversnelling bracht.  
De bijeenkomst startte om 16.30 uur en zou, met een onderbreking voor een warme maaltijd die 
werd aangeboden door de Politieacademie, tot 19.30 uur duren. De aanwezige leden van het 
kennisplatform en geïnteresseerde medewerkers van de Politieacademie werden vergast op een 
uiterst boeiende presentatie. Gert bleek een enthousiaste en onderhoudende verteller en 
ondersteunde zijn verhaal met authentiek beeldmateriaal en geluidsopnamen.  
Dat Gert meer te vertellen heeft dan in de tijd die voor zijn verhaal beschikbaar was, maakte dat 
de laatste genodigden – vergenoegd en geïnspireerd – pas tegen 21.00 uur het pand verlieten.  
 

 
 
 

Promovendus Jack Wever  
tenslotte presenteerde op de 
laatste congres dag in de lijn 
van zijn promotieonderzoek  
een paper over de  
Nederlandse drugsbestrijding, 
toegespitst op het  
Dirty Harry dilemma.  
Hierbij verdedigde hij de  
stelling dat zowel politie als 
bevoegd gezag in gelijke  
mate verantwoordelijk moet 
worden gehouden in geval  
van ongeoorloofde  
politionele acties in de IRT-
affaire. 
 
 



 
Familiedag School voor Hogere Politiekunde 
Op 8 april jl. was er een familiedag van de School voor Hogere Politiekunde. Jos Smeets was 
gevraagd om een bijdrage te leveren over het onderwerp politiegeschiedenis. Aan het begin 
werden alle gasten en studenten in groepjes verdeeld en konden zij verschillende presentaties 
bezoeken waarvan enige de praktijk belichten en andere, waaronder die van Jos, meer ter 
introspectie dienden. Jos vertelde het verhaal van drie politiemannen in oorlogstijd en wat hen 
zoal gedreven had. Het belang van die ervaringen voor het politieonderwijs werden in de 
presentatie benadrukt en naar de reacties te oordelen leek dat doel wel bereikt. Verschillende 
gasten wilden nog even van gedachten wisselen en waar mogelijk werd daar gehoor aan 
gegeven. 
 
 
Activiteiten van het lectoraat 
 
 
De digitale encyclopedie van politiebiografieën 
De digitale encyclopedie van politiebiografieën, te vinden op onze website, is weer substantieel 
uitgebreid. Diverse schrijvers waren bereid om een bijdrage te leveren aan dit ‘work in progress’. 
Toegevoegd zijn C. Bennema, W. Frackers, J. Onnekink, A. Weekenstroo en J. Weeekenstroo. We 
naderen dan de 25 lemma’s. Graag roepen wij lezers op om een bijdrage te leveren aan de 
uitbouw van deze encyclopedie. 
www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Lectoraten/Politiegeschiedenis/biografieen/Paginas
/default.aspx 
 
Discriminatie in verleden en heden 
Het lectoraat participeert nog steeds in eendaagse studiebijeenkomsten, georganiseerd door de 
Anne Frankstichting, over discriminatie in heden en verleden. Jos Smeets verzorgt een dagdeel 
over de Nederlandse politie tijdens de Duitse bezetting.  
 
Verzetsactiviteiten van Nederlands politiepersoneel 
Op verzoek van de korpsleiding verricht dr. Hinke Piersma van het NIOD vanaf het begin van dit 
jaar een historisch onderzoek naar verzetswerk van Nederlands politiepersoneel. Het onderzoek 
zal tweeëneenhalf jaar in beslag nemen. Lector Guus Meershoek heeft zitting in de 
begeleidingscommissie. 
 
De Haagse politie tijdens de bezetting 
Een dezer dagen wordt vanuit de eenheid Haaglanden Charles Brussee bij het lectoraat 
gedetacheerd om onderzoek te doen naar leden van de Haagse Gemeentepolitie die tijdens de 
Duitse bezetting zijn omgekomen. 
 
Tentoonstelling Villa ten Hompel 
Graag willen wij onze lezers attenderen op de nieuwe permanente tentoonstelling in het 
Geschichtsort Villa ten Hompel. Kaiser-Wilhelm-ring 28, 48145 Münster (Duitsland).  
Tel. +49(0)251492-7101, tenhomp@stadt-muenster.de, 
www.stadt-muenster.de/villa-ten-hompel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tentoonstelling is gemaakt door Bettina Blum 
en Sabrina Schütze en is gewijd aan de rol van de 
politie in Nazi-Duitsland en de door Nazi-
Duitsland veroverde en bezette gebieden. Ook 
de voorgeschiedenis en de doorwerking in de 
naoorlogse jaren komen aan bod. Met behulp 
van de modernste didactische en technische 
middelen kan de bezoeker zich in het thema 
verdiepen. Nederlandse bezoekers kunnen met 
hulp van een eigen smartphone kennisnemen 
van mondelinge toelichtingen door lector Guus 
Meershoek. 

http://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Lectoraten/Politiegeschiedenis/biografieen/Paginas/default.aspx
http://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Lectoraten/Politiegeschiedenis/biografieen/Paginas/default.aspx
mailto:tenhomp@stadt-muenster.de
http://www.stadt-muenster.de/villa-ten-hompel


 
 
Wat staat er op de agenda? 
 
 
Het 26ste Polizeihistorische Kolloqium, 7 – 9 juli 2016 
Van 7 tot en met 9 juli 2016 zal aan de universiteit Bielefeld alweer het 26ste Polizeihistorisches 
Kolloquium worden georganiseerd. Vorig jaar was het evenement voor een keer komen te 
vervallen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Klaus Weinhauer. Belangstellenden kunnen 
zich bij hem aanmelden: klaus.weinhauer@uni-bielefeld.de. Aan het bijwonen van het 
Kolloquium zijn geen kosten verbonden. Wel moet zelf voor de reis en het verblijf worden 
gezorgd. 
 
Policing in War, Post War and Transitional Societies in Europe and in the Americas  
Program 26th Colloquium on Police History  
Bielefeld University, X-Building, Room: A 2-103  
 
Thursday 7 July 2016  
13.30 Welcome and Introduction  
 
14.00-15.30 Session 1: Police in War and Postwar Societies: The case of Austria-Hungary and 
Austria c. 1914-1934  
Serhiy Choliy (Kiev): The state of emergency as an integral part of Modern warfare. The 
mobilization policy of Austria-Hungary on the eve of WWI  
Florian Wenninger (Vienna): Da werden wir die Proletenweihnacht zu verhindern wissen. Die 
Österreichische Polizei als Einflussfaktor der Ersten Österreichischen Republik 1918-1934  
 
16.00-18.30 (Break 17-17.30) Session 2: Patterns of Policing in Phases of Transition  
Anja Johansen (Dundee): Quiet Transition or Business as Usual? Criminal prosecution of police 
personnel and transformations in police-public relations in Wilhelmine Germany  
David J. Cox (Wolverhampton): The Policing of the British Domestic Home Front during World 
War One: Where the sugar went  
Florian Altenhöner (Berlin): Nicht-staatliche Nachrichtendienste zwischen Nachkrieg und Kapp-
Putsch, Berlin, 1918-1920  
 
Friday 8 July 2016  
09.00-10.30 Session 3: Policing Genocide  
Goran Hutinec (Zagreb): Policing a genocide û A case study of cooperation and conflict between 
political and municipal police forces in the Independent State of Croatia (1941-1942)  
Frank Liebert (Hamburg): ôSch³tzenfestö und Judenschweine: Eine Akteurs orientierte 
Annäherung an polizeiliches Agieren in der NS-Zeit (1939-41)  
 
11.00-12.30 Session 4: Police in European Transitional Societies after 1945: Narratives and 
Prosecution  
Jonathan Dunnage (Swansea): Institutional Narratives and Self-Representation in the Italian 
Police after Fascism 
Claudia Kuhn (à.): Nestbeschmutzer und Verräter. Ermittler in NS-Verfahren gegen Angehörige 
von Polizeibataillonen  
 
14.00-15.30 Session 5: Policing West German Democracy  
David Livingstone (San Diego): The Bundesgrenzschutz and the Primacy of National Policing in 
Democratizing West Germany  
Philip Wagner (Berlin): Streit um die Schmierwelle. Demokratie und rechter Aktivismus in der 
Bundesrepublik um 1960  
 
16.00-17.30 Session 6: Police and Policing Latin American Societies: Transnational influences 
and urban imaginaries  
Markus-Michael Mueller (Berlin) and Lars Ostermeier (Vienna): Deutsche Polizeihilfe für 
Lateinamerika nach 1949: Administrative Organisation, Umfang, Praxis und transnationale 
Dynamiken  
Joachim Michael (Bielefeld): Krieg dem Verbrechen. Kino und Polizeigewalt in Rio de Janeiro  
 
17.45-19.00 Evening Lecture: Herbert Reinke (Brussels): Der französische Bäcker und der 
bestohlene Kriminalkommissar. Eine Berliner Kriminalgeschichte aus dem Zweiten Weltkrieg - A 
French Baker and a Police Officer as Victim. A Second-World-War Berlin Crime and Control Story  
 
 
 
 



 
 
 
Saturday 9 July 2016  
9.30-12.00 Session 7: Coping with the Past. Patterns of Reorganization of the West German 
Police Forces after 1945  
Dorothee Gräf (à.): Französische Polizei in der Besatzungszone in Deutschland ab 1945 û 
Neuaufbau zwischen Zusammenarbeit und Kontrolle  
Andreas Luxem (Fuchsstadt): Neuaufbau in einer zerstörten Stadt. Die Anfänge der Stadtpolizei 
W³rzburg nach 1945  
Gerhard Furmetz (München): "Der Dorfgendarm stirbt aus" - Das ÷öffentliche Ringen um die 
"Großraum Stationen" der Landpolizei in Bayern um 1960  
12-12.30 Summary and Closing 
 
 
Boekbespreking 
 
Tineke Bennema, Een Nederlandse politie-inspecteur verindischt nooit. Het lot van een familie 
verbonden met de Indische politie, Soesterberg 2015. 
 
Het boek van Tineke Bennema, de titel geeft het al aan, gaat over een politiefamilie in 
Nederlands-Indië. Het is haar familie en wel haar grootouders, haar vader en een oom en tante. 
Opa Cornelis Bennema vertrok aan het eind van de Eerste Wereldoorlog naar onze kolonie in het 
Oosten om daar een carrière als politieman aan te vangen. Eind jaren twintig kwam hij op verlof 
terug naar Nederland. Daar ontmoette hij de vrouw met wie hij kort daarna in het huwelijk trad 
en die hij meenam naar Indië. Het echtpaar kreeg drie kinderen van wie de oudste zoon, Pieter 
Bennema, de vader van de schrijfster is. Het leven van de Bennema’s kan, tot aan het begin van 
de Japanse bezetting in maart 1942, als gelukkig en geprivilegieerd worden gekenmerkt. De 
bezetting vormt een trauma dat het verdere leven van de familie heeft bepaald. Grootvader Cor 
zou de oorlog overleven om nog voordat hij zijn vrouw en kinderen in de armen kon sluiten in 
een ziekenhuis aan de opgelopen ontberingen te bezwijken. Zijn weduwe moest noodgedwongen 
in 1946 naar Nederland terugkeren om voorlopig bij haar ouders in te trekken. Tegen de 
achtergrond van dit familiedrama tekent Bennema een mooi beeld van de drijfveren van haar 
grootvader als Nederlands politieman in Indië. Kortom de interactie, of het ontbreken daarvan, 
van hem, zijn vrouw en zijn kinderen met de koloniale en de inlandse samenleving. Het meest 
tekenend is wellicht de uitspraak van grootmoeder Aaf: ‘een wit eiland in een zee van bruin’. Het 
fascineert de schrijfster dat in de jaren dertig zo’n 1500 Nederlandse politiecommandanten en 
inspecteurs samen met Indonesische agenten in het enorme gebied de orde probeerden te 
handhaven. Hoe ging dat eigenlijk? Wie was grootvader Cor, die zij nooit gekend heeft maar 
probeert te doorgronden met behulp van archiefmateriaal en de verhalen van haar vader. Zij 
stelt ook vraagtekens bij de moraliteit van het kolonialisme en de politie die ten dienste stond 
van een koloniaal en dwingend regime. Bennema concludeert dat haar grootvader een 
instrument was van het koloniale beleid van de Nederlandse staat. Hoewel Nederland na de 
Eerste Wereldoorlog probeerde een meer ‘ethisch’ beleid te voeren, met als doel zedelijke 
verheffing van de Indonesiërs, ging de tendens in de richting van een politiestaat. Het streng 
gereformeerde echtpaar Bennema omarmde deze politiek vanuit hun christelijke overtuiging. Die 
politiek, hoe kan het ook anders, ademde ook een grote dosis paternalisme. Van een mogelijke 
onafhankelijkheid voor de kolonie wilde men niets weten, de bevolking was daar nog lang niet 
klaar voor. Al met al dus een op het eerste gezicht een merkwaardige mengelmoes van 
calvinistische plichtsbetrachting, superioriteitsgevoel en medeleven.  
Toch is het allemaal niet zo vreemd als men de personen als kinderen van hun tijd ziet die 
gevormd waren door de Nederlandse standen- en klassenmaatschappij en de verzuiling. 
Automatisch dringt zich de vraag op óf zij in die omstandigheden wel anders hadden kunnen 
handelen. Bennema steekt ook niet onder stoelen of banken dat haar grootvader kort 
koketteerde met de denkbeelden van de Nationaalsocialistische beweging. Toen die partij 
radicaler werd, wendde hij er zich van af. Concluderend kan men stellen dat het mensen waren 
die deugden maar gevangen zaten in een systeem van eigen waarden en normen. Die normen en 
waarden werden weggevaagd door de Japanse bezetting en vervangen door een vorm van 
anomie. De tegenstelling vóór en tijdens de oorlog had niet groter kunnen zijn. De prijs die zij 
betaalden was hoog. (Jos Smeets) 
 
 
 
 



 
 

Publicaties van het lectoraat  
 

 
 
Guus Meershoek, ‘The Dutch police and the explosion of violence in the early 1980’s’ in: J. 
Campion, X. Rousseaux, Policing new risks in modern European history. London: Palgrave, 2016, 
p. 86-96. 
 
Guus Meershoek, "Met de Nederlandse redelijkheid is ook allerlei vooringenomenheid 
verbonden” In: Tijdschrift voor de Politie, jrg. 78 (2016), nr. 1, p. 14-17. 
James Kennedy is decaan van het University College en hoogleraar moderne Nederlandse 
geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de naoorlogse 
geschiedenis. Onlangs verwierf hij subsidie voor een groot historisch onderzoeksproject naar de 
drugsproblematiek in Nederland. Aanleiding voor een interview over zijn vak, het recente 
verleden van Nederland en de Verenigde Staten.  

Guus Meershoek, De Nederlandse politie en de drugs 1970-2010 : Problem-oriented policing?   
In: Tijdschrift voor de Politie, jrg. 78 (2016), nr. 1, p. 10-12. 
Vanaf de tweede helft van de jaren zestig heeft de drugsproblematiek veel van de politie 
gevergd. Daarbij verschoof haar focus van het bezit en openlijk gebruik al snel naar de handel in 
drugs en de daarmee verbonden overlast, en wijzigde haar aanpak van simpel strafrechtelijk 
optreden na geruime tijd in een complex program van strafrechtelijke en handhavend optreden 
samen met andere instanties. Ondertussen veranderde de samenleving en het openbaar bestuur 
ingrijpend en nam het drugsgebruik en de bijbehorende criminaliteit gestaag toe.  

Guus Meershoek, "Innovatie in de frontlijn van de opsporing” in: Tijdschrift voor de Politie, jrg. 78 
(2016), nr. 1, p. 23-25.  

Guus Meershoek, Waarom de politie geen hoger opgeleiden kan vasthouden 
www.nrc.nl/nieuws/2016/05/11/waarom-de-politie-geen-hoger-opgeleiden-kan-vasthouden 
Guus Meershoek, Met alleen blanke wijkagenten redden we het niet tegen terreur 
www.nrc.nl/next/2016/04/12/met-alleen-blanke-wijkagenten-redden-we-het-niet-1607692 
Guus Meershoek, De Rechtsstaat kan ook krimpen 
www.nrc.nl/nieuws/2016/02/09/de-politiecolumn-de-rechtsstaat-kan-ook-krimpen 
Guus Meershoek, Is de politie een Vroom en Dreesmann 
www.nrc.nl/nieuws/2016/01/07/de-politiecolumn-is-de-politie-een-vroom-en-dreesmann 
 
Jos Smeets, België, Limburg en de Koninklijke Marechaussee 1814-1848, Marechausseemuseum 
brochure nr. 47, uitgave van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, Buren 2016. 
 
Jack Wever, Een halve eeuw politiële drugsbestrijding in Nederland  
In: Tijdschrift voor de Politie, jrg. 78 (2016), nr. 1 , p. 18-22 
Het drugsvraagstuk staat al meer dan een halve eeuw op de maatschappelijke agenda. Naar de 
problematiek zelf is al veel (historisch) onderzoek gedaan, maar de geschiedenis van de politiële 
drugsbestrijding is nog nauwelijks te boek gesteld. Dat is niet alleen vreemd omdat het een 
duurzaam maatschappelijk probleem is dat een fors beslag op de politiecapaciteit legt. Het is ook 
opmerkelijk als je beseft dat de drugsbestrijding een bron van vernieuwing in de opsporing is 
geweest. Bij het lectoraat politiegeschiedenis verricht ik daarom een historisch 
(promotie)onderzoek naar dit politiewerk. Dit artikel bevat een schets van mijn eerste 
bevindingen.  
 

Jos Smeets, ‘Les origines de la gendarmerie aux pays-bas et 
la situation difficile de la Koninklijke Marechaussee dans led 
uché de limbourg (1795-1848’, in:  Arnaud-Dominique Houte 
et Jean-Noël Luc (red.), Les gendarmeries dans le monde de 
la Révolution française á nos jours, Parijs 2016. 
 

http://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/11/waarom-de-politie-geen-hoger-opgeleiden-kan-vasthouden
http://www.nrc.nl/next/2016/04/12/met-alleen-blanke-wijkagenten-redden-we-het-niet-1607692
http://www.nrc.nl/nieuws/2016/02/09/de-politiecolumn-de-rechtsstaat-kan-ook-krimpen
http://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/07/de-politiecolumn-is-de-politie-een-vroom-en-dreesmann


 
Cees Fasseur (1938-2016) overleden 
 
Op verzoek van de staf korpsleiding schreef lector Guus Meershoek naar aanleiding van 
het overlijden van de opsteller van de Politiewet 1993, prof.dr. C. Fasseur, het 
onderstaande In Memoriam voor de website van de Nationale Politie.  
 
De zondag 13 maart jl. overleden historicus en jurist Cees Fasseur zal allereerst 
herinnerd blijven als auteur van de monumentale biografie van koningin Wilhelmina. 
Hij schreef voorts enkele prachtige historische studies naar onder meer de ambtenaren 
van het koloniale bestuur in voormalig Nederlands-Indië en was een kenner van 
Multatuli. Maar hij heeft als opsteller van de Politiewet 1993 ook een belangrijke rol 
gespeeld bij de bestuurlijke herinbedding van de Nederlandse politie. Met zijn 
intelligentie, gevoel voor politieke verhoudingen en souplesse wist hij een duidelijk 
stempel op het resultaat te drukken, tot ongenoegen van menig politiechef. 
 
Cees Fasseur werd geboren in Nederlands-Indië en bracht de Japanse bezetting door in 
een interneringkamp. In 1946 keerde het gezin terug naar Nederland. Fasseur ging in 
Leiden school, studeerde daar aan de universiteit rechten en geschiedenis en trad na 
zijn studie als wetgevingsjurist in dienst van het departement van Justitie. Als hoofd van 
de stafafdeling Wetgeving Publiekrecht zag hij midden jaren tachtig hoe het 
wetsontwerp tot vorming van provinciale politie na jarenlang gesteggel strandde. Kort 
daarop verruilde hij het departement voor de Leidse universiteit waar hij als hoogleraar 
koloniale geschiedenis werd aangesteld. Toen echter drie jaar later bij de formatie van 
het derde kabinet Lubbers werd besloten tot oprichting van regionale politie, werd hij 
teruggeroepen. Hij werd gezien als bij uitstek geschikt om de passende wetstekst te 
formuleren en vervulde die opdracht met verve. Ongetwijfeld heeft hij er veel aan 
bijgedragen dat de wet een fraai compromis van uiteenlopende belangen werd dat 
redelijke zelfstandige politiekorpsen schraagde. 

Tot de opmerkelijkste aspecten van de parlementaire besluitvorming over 
deze wet behoort de subtiele maar veelzeggende verandering in de ambtsomschrijving 
van de korpschef: in drie jaar tijd werd diens positie steeds bescheidener. Die 
minimalisering sloot nauw aan bij Fasseurs eigen overtuiging. Hij had ruime opvattingen 
over de vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren maar ergerde zich zeer aan 
korpschefs als Eric Nordholt en Jan Wiarda die in deze jaren hun hervormingsstreven 
kracht bijzetten met in zijn ogen al te geprononceerd publiek optreden. Hij vond dat zij 
zich teveel verbeeldden, dat zij uit het oog verloren dat zij gewoon ambtenaren waren 
zoals ook hij was geweest. Eigenlijk viel de politie in zijn ogen bij gebrek aan opleiding 
zelfs buiten de kring waarin met verstand over bestuurlijke zaken kon worden 
gesproken. Met studentikoos genoegen noemde hij de korpschef later dan ook ‘een 
knecht van twee meesters’, naar de titel van de komedie van Carlo Goldoni. Zijn 
plaagstoot zal niet zijn gewaardeerd. 

Al die jaren bleef Fasseur ook actief als historicus, zonder dat zijn 
belangstelling voor politie en justitie verflauwde. Toen ik hem in 2004 uitvoerig sprak, 
was hij al tot de conclusie gekomen dat het regionale bestel niet langer houdbaar was 
en dat een nationaal korps en een gekozen burgemeester in het verschiet lagen. Hij 
verwachtte dat de beheerstaak dan formeel aan de minister van Binnenlandse Zaken 
zou toevallen en dat deze die zou delegeren aan regionale politiechefs. Was dat geen 
lonkende toekomst voor de laatsten, zo vroeg hij mij retorisch? 
 
 

 

 



 

Oproepen voor conferenties en papers  

• Op 20 tot en met 22 september 2016 vindt er in Mechelen (België) een conferentie 
plaats met als titel ‘Connecting Law & Memory. Innovative approaches on dealing with 
collective violence – relevance of holocaust museums & memorials for civil servants 
and human rights. Opportunities for enhanced cooperation. Voor verdere informatie 
zie: www.connectinglawandmemory.eu. 

 

Agenda 

31 oktober 2016  
Seminar ‘Terrorismebestrijding vroeger en nu’ ter gelegenheid van Tachtig jaar Museum der 
Koninklijke Marechaussee te Buren. (aankondiging volgt) 
 
English summary 

As a result of the reorganization of the Dutch police, the staff of the lectoraat decreased. At the 
end of last year, manager Dolf van Raaij left our group to take up a position in the judiciary. 
During the first month of this year, we were joint by Thom de Kruijff, a master-student in history 
from Nijmegen University who did research into the public and corporate image of the Royal 
Marechaussee. His report will be published in a booklet by the Marechaussee-museum, probably 
in the autumn. The newsletter contains a report about the participation of the lectoraat in the 
European Social Science History conference in Valencia and of some activities at the Police 
Academy. Apart from that, there is an announcement of the Polizeigeschichtliches Kolloquium in 
Bielefeld and a review of a biography of a Dutch police officer in the Dutch East-Indies. 
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