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  Woord vooraf 
Het heeft enige tijd geduurd maar bij deze ontvangt u toch weer het laatste 
nieuws van het lectoraat Politiegeschiedenis. Op 15 januari j.l. boog een 
visitatiecommissie zich over het functioneren van het lectoraat in de afgelopen 
vier jaar. Wij zijn nog in afwachting van het definitieve rapport maar in deze 
nieuwsbrief zal al wel kort verslag gedaan worden van het mondeling 
ontvangen, gunstige oordeel. Eind vorig jaar verscheen het boek ‘In de 
frontlinie’, een product van het lectoraat, bedoeld om én een groot publiek aan te 
spreken én voor het politieonderwijs geschikt te zijn. Momenteel assisteren wij 
docenten bij het gebruik van dit boek in de les. Verder nieuws over onze 
beoogde bijdrage aan de Maand van de Geschiedenis komende oktober. Dit 
jaar is het thema Tussen droom en daad. Het boek dat in deze nieuwsbrief 
nader wordt belicht, is van de hand van Clive Emsley en draagt als titel: ‘The 
english police. A political and social history’.  

This newsletter contains an English summary at the end.  

 
Wat staat er op de agenda?  
Jos Smeets is door het comité 4 en 5 mei van Utrecht-Oost gevraagd om op 4 
mei een lezing te houden over de Utrechtse gemeentepolitie gedurende de 
oorlog. De reden daarvoor is dat hij midden jaren tachtig, in opdracht van de 
toenmalige hoofdcommissaris Jan Wiarda, zijn doctoraalscriptie over dit korps 
schreef. De lezing vindt plaats op 4 mei om 8:30 in Podium Oost in de 
Oudwijkerdwarsstraat in Utrecht. Gedurende vijf dagen, van 1 tot en met 5 mei, 
worden er uiteenlopende lezingen gehouden over de bezettingstijd. 

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) heeft sinds kort een 
werkgroep in het leven geroepen onder de titel: Nieuwe perspectieven op verzet. 
In deze hebben werkgroep komen ongeveer vijftig historici bij elkaar om van 
gedachten te wisselen over nieuwe aanzetten tot onderzoek op dit terrein. Ook 
het lectoraat wil hier zijn bijdrage leveren en zo de verbinding met 
wetenschappelijke instituten versterken.  
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Activiteiten van het lectoraat 
Bezoek visitatiecommissie 
Op 15 januari dit jaar werd het lectoraat gevisiteerd door een commissie onder 
voorzitterschap van oud-korpschef Frans Bakker en met als leden eenheidschef 
Miriam Barendse, hoogleraar militaire geschiedenis Herman Amersfoort en 
Frans Smits, hoofdredacteur van het Historisch Nieuwsblad. Wij zijn nog in 
afwachting van de schriftelijke rapportage maar op grond van het mondeling 
verslag dat de lector en programmamanager aan het eind van de dag werd 
gedaan, kan het volgende worden gemeld. De visitatiecommissie vond dat bij de 
start van het lectoraat de goede strategische keuzes waren gemaakt en was 
heel tevreden met de resultaten die het lectoraat sindsdien heeft bereikt. Zij 
vindt het nu zaak spoedig van de korpsleiding zekerheid te krijgen over de 
toekomst van het lectoraat. Het bestaan van het lectoraat moet onomstreden 
zijn. 
De publicaties van het lectoraat zijn goed, van wetenschappelijk niveau en 
sluiten aan bij de politiepraktijk. In de komende jaren zou moeten worden 
gestreefd naar de vervaardiging van geschikt ondersteunend materiaal voor het 
onderwijs. De samenwerking met universiteiten kan worden verstevigd, 
bijvoorbeeld door master- en bachelorstudenten gelegenheid te geven hun 
scriptie bij het lectoraat te schrijven. De kenniskring zou thema’s kunnen 
behandelen die beter aansluiten bij thema’s die in de NP leven. Voor de 
komende periode moet het lectoraat een bijgestelde toekomstvisie formuleren. 
Frans Smits heeft toegezegd het lectoraat van nader advies te dienen over de 
presentatie van haar activiteiten en publicaties aan een breder publiek.  
  
Gebruik In de frontlinie in het onderwijs 
Op 28 november vorig jaar, na de presentatie van het boek ‘In de frontlinie’, 
gaven docenten in workshops aan hoe zij het boek in het onderwijs gebruiken. 
Als voorbeeld kwam onder andere de casus Henk Kraaijenbrink, in de oorlog 
korpschef van Harderwijk, aan de orde. Op 4 februari bezochten Tommy van Es 
en Jos Smeets een les van Tom Immel. Het werd een zeer interessant dagdeel 
waarbij docent en onderzoekers elkaar aanvulden en blijkbaar werkte dat ook 
aanstekelijk op de cursisten die volop aan het gebeuren deelnamen. Op de 
meest praktische manier werd die dag de verbinding gelegd tussen onderzoek 
en onderwijs én de cursisten. Op 17 maart jl. woonden Tom Immel en Tommy 
van Es een les van Jos Smeets op de Defensieacademie voor 
marechausseecadetten bij. We hopen ook zo de verbinding met instituten buiten 
de Politieacademie te versterken.  

Artikel Tommy van Es 
Tommy van Es publiceerde in het jongste nummer van het Tijdschrift voor de 
Politie een artikel met als titel: Politiemannen in oorlogstijd en de stap naar 
zelfreflectie. Hij betoogt dat in het boek niet de al dan niet terechte harde 
veroordeling van ‘foute’ daden centraal staat, maar het verwerven van inzicht in 
hun overwegingen, inschattingen en beslissingen om daaruit nu te kunnen leren. 
Zelfinzicht en nuance zijn essentieeel in het politievak. 

In hetzelfde blad staat een artikel van voormalig hoofdcommissaris van 
Amsterdam-Amstelland Bernard Welten. Onder de titel: The Serpent’s Egg gaat 
hij in op het oorlogsverleden van het Amsterdamse korps. Volgens Welten is de 
politie extra kwetsbaar voor ondemocratische ontwikkelingen. Weltens artikel is 
een bewerking van de toespraak die hij op 28 november bij de boekpresentatie 
heeft gehouden. 

 



Justine Kaasjager, hoofdredactrice van het politieblad Blauw interviewde Jos 
Smeets naar aanleiding van de publicatie van het boek. Voorts was er ook 
aandacht voor het boek in het Financieel Dagblad en het Nederlands Dagblad 
en in Marechaussee Contact. Dit blad voor leden en oud-leden van de Kmar 
vindt het een uitstekend plan om het boek te gaan gebruiken in de 
Marechaussee- en politieopleidingen. Ook vandaag de dag kunnen 
politiemensen voor zeer principiële keuzes komen te staan en dit boek kan 
daarbij een hulpmiddel zijn. 

Symposium Orde en Wanorde 
Op vrijdag 10 april organiseerde het historisch tijdschrift Holland een symposium 
met als thema orde en wanorde in Holland. Het lectoraat Politiegeschiedenis 
was hierbij betrokken in de persoon van Guus Meershoek en Jos Smeets. Guus 
was een van de sprekers en Jos had samen met redacteur Gijs Rommelse een 
begeleidende tekst en een beeldessay gemaakt. Naast de sprekers – zie 
afbeelding – was de Commandant der Koninklijke Marechaussee aanwezig die 
een eerste exemplaar van het tijdschrift in ontvangst nam. 

 

 

De digitale encyclopedie van politiebiografieën 
Binnenkort zal op de website van het lectoraat de digitale encyclopedie van 
politie biografieën worden gelanceerd. Inmiddels zijn vijftien biografieën 
vervaardigd, onder meer door Jan Jacob Meekes uit Rotterdam. Op deze plaats 
weer een oproep aan belangstellenden.  

Lopend en nieuw onderzoek 
Eind vorig jaar is het lectoraat gestart met een onderzoek ten behoeve van een 
Geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee in acht portretten van 
bijzondere marechaussees op sleutelmomenten. Jos Smeets zal het 
leeuwendeel van het onderzoekswerk voor zijn rekening nemen, daarbij 
geassisteerd door de lector. Onlangs is in overleg met de 
begeleidingscommissie een eerste selectie van de te portretteren personen 
gemaakt. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief. 

 



Boekbespreking 
Clive Emsley, The English Police. A political and Social History, Harlow 1996. 

Emeritus hoogleraar Clive Emsley is politiehistoricus en was verbonden aan de 
Open University in Milton Keynes. De eerste editie van dit boek verscheen in 
1991 maar voor deze bespreking is gebruik gemaakt van de tweede editie uit 
1996 en bevat slechts kleine wijzigingen. Emsleys boek geeft een 
‘helicopterview’ van de geschiedenis van de politie in Engeland en Wales. Hij 
begint grofweg in de achttiende eeuw, een periode die hij typeert als ‘Policing 
before the Police’, en hij eindigt in de jaren tachtig van de twintigste eeuw. 

Het zou te ver voeren om hier diep in te gaan op de buitengewoon interessante 
inhoud van het boek en we zullen ons dan ook beperken tot de hoofdlijnen.  

De auteur beweegt zich tussen twee visies waar het gaat om de geschiedenis 
en de ontwikkeling van de politie in Engeland en Wales. De eerste visie is die 
dat er in 1829 een nieuwe politieorganisatie in Londen ontstaat (de Metropolitan 
Police) die zich doorontwikkelde en navolging vond in de rest van Engeland en 
Wales. Een min of meer lineair geschiedbeeld dat hij de ‘Whig’ - voor het gemak 
hier maar te vertalen als een liberale versie van de historie - interpretatie noemt. 
En dan is er de visie dat de politieman/vrouw de lakei van de heersende klassen 
was en is. Deze interpretatie van de geschiedenis vinden we vooral terug bij de 
diegenen die de geschiedenis benaderen vanuit een socialistisch/marxistische 
overtuiging. De politie is er in die visie alleen om de gevestigde belangen van 
het ‘establishment’ te beschermen en de door haar gewilde orde overeind te 
houden. 

Clive Emsley is geen aanhanger van eender welke van de beide interpretaties. 
Hij wijst ze beide niet af, maar meent dat de geschiedenis van de Engelse politie 
veel te gecompliceerd is en door beide visies geen recht wordt gedaan. In de 
hoofdstukken en de opbouw van het boek geeft hij aan zijn eigen interpretatie 
vorm door een gedegen historische onderbouwing die de grote weerbarstigheid 
van het thema belicht. Op chronologische wijze laat de auteur de geschiedenis 
de revue passeren. Hij kijkt als het ware van bovenaf op de ontwikkelingen, 
maar vergeet zeker ook niet de invloed van al die veranderingen door de ogen 
van de politiemensen te schetsen. Op duidelijke wijze verklaart hij hoe zaken als 
wetgeving en politieke actie hun weerslag op organisatie en functioneren van de 
politie op nationaal en lokaal niveau hebben gehad. Verder onderzoekt hij de 
claim als zou de politie in Engeland en Wales a-politiek zijn geweest en nooit 
onder politieke controle hebben gestaan. 

Voor de lezer die afkomstig is van het Europese vasteland is wellicht de 
conclusie van Emsley het meest interessant. In het hoofdstuk met de titel: 
‘Constabulary, Gendarmerie and Haute Police’ vergelijkt hij het politiemodel in 
Engeland en Wales met Europese varianten. Volgens hem valt er wel wat af te 
dingen op het veel geroemde en unieke karakter van de Engelse politie. In 
Frankrijk was er immers ook de politie van Parijs, de gemeentepolitie en de 
gendarmerie. De politie van Parijs leek in een aantal opzichten op de in 1829 
opgerichte Metropolitan Police van Londen. De Franse gemeentepolitie werd 
hoofdzakelijk aangestuurd door burgemeesters en gemeentebesturen. Volgens 
Emsley zijn hier zeker parallellen te trekken met de Engelse ervaringen. Het was 
vooral de politiedienst op het platteland, die in Frankrijk werd uitgeoefend door 
de Gendarmerie, die verschilde met die in Engeland. De verklaring voor dit 
verschil moet volgens Emsley gezocht worden in de historische ontwikkeling van 
beide landen en de relaties tussen centraal en lokaal bestuur. In Engeland 
leefde een enorme afkeer voor de Gendarmerie die gezien werd als contrair tot 
de Engelse waarden van vrijheid en burgerzin. Dat verhinderde echter niet dat 
er in het gekoloniseerde Ierland de ‘’ Irish Constabulary’ werd ingevoerd die als 
twee druppels water leek op de Gendarmerie. 

Volgens Emsley waren de mannen die verantwoordelijk zijn voor de creatie van 



de Engelse politie in de negentiende eeuw zich zeer bewust van de 
gevoeligheden van hun landgenote en wensten daarom een inperking van het 
politieke en militaire karakter van die politie. Zij konden dit echter alleen bereiken 
omdat ze werden geholpen door de specifieke economische, politieke en sociale 
omstandigheden zoals de in het Victoriaanse Engeland en Wales golden. Men 
denke dan aan de bijvoorbeeld aan industriële revolutie, de macht van de adel 
en de relatief weinig voorkomende grootschalige (revolutionaire) 
ordeverstoringen. (JS) 

Publicaties lectoraat 

Es, Tommy van, ‘Politiemannen in oorlogstijd en de stap naar zelfreflectie in: Het 
Tijdschrift voor de Politie, jg. 76, nr. 1/15, p. 27-29. 

Belangstellenden kunnen een fotokopie van deze publicaties opvragen bij 
Esther Schut-Lip. 

Aanwinsten mediatheek Politieacademie 

Nieuwe titels tot en met maart 2015 

Jan H. Kompagnie, Held tegen wil en dank: het tragische lot van een Haagse 
agent in bezettingstijd, Amsterdam 2014, beschrijft het verhaal van Henk 
Kompagnie, een politieman die in 1944 werd gearresteerd en de oorlog niet 
overleefde. Wat is er met hem gebeurd en waarom werd hij opgepakt? Een 
zoektocht langs archieven en voormalige concentratiekampen. 

Eric Slot, Moordatlas van Amsterdam : historisch overzicht van (bijna) alle 
moorden, gerubriceerd op straatnaam, Amsterdam 2014. Ook als het gaat om 
moord en doodslag is Amsterdam de hoofdstad van Nederland. Liquidaties, 
crime passionels, burenruzies, familiedrama’s, eerwraak, schandknapen-
moorden, moorden op prostituees, (bijna) alle staan ze in het voorliggende 
historisch overzicht. Meer dan duizend moorden, alfabetisch geordend op 
straatnaam en ingedeeld in de stadsdelen Centrum, Noord, Oost, Zuidoost, 
Zuid, West en Nieuw West. De publicatie biedt meer: het signaleert trends, 
karakteriseert buurten, geeft het risico van sommige beroepen aan, verklaart 
waarom het mes in Amsterdam-Noord zo populair is (en het vuurwapen in 
Zuidoost), en vertelt waar topcriminelen woonden en stierven. 

Gerard Bakker, Post- Van Traa : innovaties in de handhavingsketen gericht op 
de beteugeling van financieel-economische criminaliteit, Den Haag 2014.  

Op 1 februari 1996 verscheen het rapport van de Nederlandse parlementaire-
enquêtecommissie Opsporingsmethoden, beter bekend onder de naam van 
haar voorzitter: de commissie-Van Traa. De conclusies waren hard: het 
instrument financieel rechercheren diende beter te worden benut en de aanpak 
moest worden geoptimaliseerd. Sindsdien zijn enkele belangrijke trends in de 
handhavingsketen te herkennen om de financieel-economische criminaliteit op 
zijn minst te beteugelen. Voorliggend proefschrift behandelt er drie: strategisch 
financieel rechercheren, informatiegedreven handhaving en integraal-preventief 
denken.  

Thérèse Evers, De som der delen : ontmaskeringen door een 
zedenrechercheur, Leeuwarden 2014.  

Semi-autobiografisch verhaal over de verwikkelingen waar zedenrechercheur 
Jo van Bachem in terecht komt als privé en werk elkaar steeds meer raken. 
Geeft inzicht in het dagelijkse werk van de zedenpolitie en een kijkje achter 
de schermen van de manier waarop Van Bachem met haar eigen complexe 
verleden knokt.  



Menno van Duin en Vina Wijkhuis, Lessen uit crises en mini-crises 2013, Den 
Haag 2014.  

Het boek belicht achttien incidenten uit 2013, beschouwt de bestuurlijke en 
operationele dilemma’s die zich voordeden en welke lessen daaruit te trekken 
zijn voor de praktijk. Centrale thema’s zijn: omgaan met maatschappelijke en 
politieke onrust, burgerparticipatie en (zelf)redzaamheid, de rol van de 
sociale media en afstemming tussen gemeentelijke en strafrechtelijke 
processen. 
 

European Social Science History Conference Valencia  
The deadline for submitting proposals via the ESSHC website 
https://esshc.socialhistory.org/esshc-valencia-2016 (using their online 
registration system) is 15th May 2015. Regardless of whether you have 
already discussed your plans with us, you will still need to register and submit 
your proposal officially via this route. For those of you preparing panel 
sessions, it is possible for the chair/organizer to propose the entire session 
(although the individual participants will still need to register). Please note 
that the ESSHC offers substantial discounts for postgraduates but is not able 
to fund travel or subsistence expenses for any category of speaker, and so if 
you are seeking to organize a panel you will need to make sure that all your 
speakers are aware that they’ll have to cover their own costs. Once again, 
please do contact one or both of us if you would like to discuss proposing a 
paper or a panel. 

Heather Shore (h.shore@leedsbeckett.ac.uk) 

Guus Meershoek (guus.meershoek@politieacademie.nl) 

English summary 
On the 15th of January there was an evaluation of the activities over the 
lectorate in the past four years. This was done by a committee which 
consisted of professionals from different fields of expertise. The conclusion of 
the committee is important for the future course of the lectorate. Although 
there is not yet a written conclusion, the committee informed everybody 
concerned that we were on the right track and doing well. In the future there 
will be more focus on scientific publications and cooperation with universities 
and other forms of higher education. This is of course a pleasing result and a 
motivation to go on. During the last months, efforts were made to implement 
the book  In de Frontlinie (In the Frontline) in the curriculum and help trainers 
and teachers make the best use of the book.  

Agenda 
• Vrijdag 15 mei deadline voor het indienen van voorstellen voor 

papers voor het ESSHC congres in Valencia 2015 
• 6 oktober (NB: Nieuwsbrief op 8 mei aangepast, van 13 naar 6 oktober) Seminar 

Politie tussen droom en daad in het kader van de Maand van de 
Geschiedenis, Concernlocatie Politieacademie, Apeldoorn  

 

 

 

 

 



Colofon 
Uitgegeven door het lectoraat Politiegeschiedenis 

https://www.politieacademie.nl/lectoraatpolitiegeschiedenis 

Redactie 

Jos Smeets, m.m.v. Paul Kroes en Guus Meershoek 

Contactgegevens 

Esther.Schut-Lip@politieacademie.nl  

Tel. 06-11589116  

tommy.van.es@hotmail.com   

Tel. 06–40894854 

guus.meershoek@politieacademie.nl  

Tel. 06 – 20727276 // PA 11870454 

dolf.van.raaij@politieacademie.nl  

Tel. 06 – 22890391 

jos.smeets@politieacademie.nl  

Tel. 06-10169908 
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