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FAMILIE SPEURNEUS OVER EEN EEUW POLITIEHISTORIE 

GERLOF LEISTRA 
e zolder van de woning van Jan Blaauw 

(74 in Berkel en Rodenrijs vlak bij 
Rotterdam lijkt wel een politiemuseum 

museum Op de boekenkasten vol vakliteratuur 

tuur liggen politiepetten in alle soorten en 

maten Aan een kapstok hangen leren pistoolholsters 

holsters Overal liggen en hangen politiepenningen 

ningen en -bordjes uit binnenen en vooral buitenland 

tenland De wanden gaan schuil onder oorkondes 

kondes en foto’s EØn uitvergroting toont Jan 

Blaauw in de dodencel van de gevangenis van 

Huntsville Texas in gesprek met de Amerikaanse 

kaanse seriemoordenaar Henry Lee Lucas 

over wie hij in 1999 een boek publiceerde 

In een hoek van het volgestouwde vertrek 

staat een landkaart van Duitsland Met spelden 

den zijn 81 lokaties aangegeven waar de 

Duitse seriemoordenaar Bruno Lüdke volgens 

gens de politie tussen 1924 en 1943 zou hebben 

ben toegeslagen Over deze Lüdke schreef 

Blaauw in 1994 een boek Opmerkelijke conclusie 

clusie van zijn gedetailleerde onderzoek 

Lüdke was onschuldig en had nota bene geen 

enkele moord gepleegd Blaauw noemt het 

’de ongelooflijkste miskleun in de Duitse criminele 

minele 
geschiedenis’ 

. 

Op een tafel voor zijn bureau staat een 

bronzen hoofd van zijn vader ’Een heel serieus 

eus politieman zegt Jan Blaauw Hij kende 

zijn vader bijna niet anders dan in uniform Na 

twee jaar politie in Groningen werd Blaauw 

senior rijks veldwachter in het Drentse Borger 

ger de geboorteplaats van Jan Blaauw In de 

praktijk had hij vooral met kippendieven te 

maken Via Prinsenhage en Deurne belandde 

het gezin - tien kinderen - uiteindelijk in 

Heesch bij Oss ’Vader was 
groepscomman- 

groepscommandant 

dant Als jongen bracht ik ’s avonds eten naar 

de politiecellen Dat kookte mijn moeder 

thuis Ik wist al vroeg dat ik ook bij de politie 

wilde Mijn droom was wachtmeester worden 

bij de Rijkspolitie of misschien zelfs korpschef 

chef in Oss Van mijn vader kreeg ik twee 
adviezen 

viezen neem nooit iets aan en ga op tijd naar 

de kapper Op een avond bezorgde een boer 

die een aanrijding had veroorzaakt een tas 

met vlees Ik nam die tas nietsvermoedend 

aan Toen mijn vader thuiskwam en die tas 

zag staan en hoorde van wie die was ontstak 

hij in woede ’Breng terug 
Omdat hij na de oorlog nog te jong was 

voor de politie werkte Jan Blaauw noodgedwongen 

dwongen op kantoor bij Philips in Oss Wegens 

gens bezuinigingen werd hij ontslagen Tot 

overmaat van ramp werd hij afgekeurd voor 

de Rijkspolitie wegens hamertenen en ondergewicht 

gewicht Nadat het euvel aan zijn voeten operatief 

ratief was verholpen was hij dankzij het 

drinken van liters water wel zwaar genoeg 
voor de tweede keuring Aangezien de 

Rijkspolitie 

politie even een vacaturestop had moest hij 
kiezen tussen de gemeentekorpsen van Tilburg 

burg Amsterdam en Rotterdam Het werd 

Rotterdam Hier leerde hij vlak na zijn aantreden 

treden op 16 januari 1950 Nelly kennen met 

wie hij in 1957 trouwde ’Zij kwam uit Spangen 

gen destijds een heel fatsoenlijke arbeidersbuurt 

buurt Net als de Millinxbuurt en Delfshaven 

Nu schieten de tranen je in de ogen wegens de 

verloedering 

KLOPJACHT 

Tijdens zijn eerste vijfjaar als agent studeerde 

Blaauw in de avonduren voor het diploma van 

de Politie Academie in Hilversum Bij zijn 

benoeming tot inspecteur kreeg hij van zijn 

vader diens sabel Blaauw werkte achtereenvolgens 

volgens bij de 
Zedenen en Kinderpolitie was 

chef van de Narcoticabrigade en gaf voor zijn 

benoeming tot hoofdcommissaris in 1986 leiding 

ding aan diverse rechercheafdelingen en het 

Regionaal Recherche Bijstandsteam Zuidwest-Nederland 

west-Nederland In de loop der jaren heeft hij 
tientallen moordonderzoeken 

’gedraaid’ 

waarvan de meeste met succes 

Nuchter ’Het kon mij plat gezegd niet 

verdommen wat het kostte De had maar ØØn 
doel de dader te pakken krijgen 

Sprekend voorbeeld van die gedrevenheid 

heid was de klopjacht op de moordenaars van 

bankloper Kodde in november 1974 Blaauw 

beschreef het onderzoek in zijn debuut Laatste 

ste rif van een taxicnauüfeuren andere moordzaJren 

zaJren (1992 Twee dagen na de verdwijning 
van Kodde werd diens lijk gevonden in een 

sloot in het Zeeuwse Rilland-Bath Om zijn 
rechterbeen was 2 meter tv-kabel bevestigd 

met daaraan een zware steenklomp Onderzoek 

zoek naar de herkomst van de Duitse kabel leverde 

verde op dat de importeur in december 1973 

in totaal 15 kilometer had verkocht 5 kilometer 

ter aan een bedrijf in Amsterdam en 10 kilometer 

meter aan een groothandelaar in Rotterdam 

In diens magazijn lag nog 5 kilometer de rest 

was doorverkocht aan winkeliers Via facturen 

ren wist Blaauw met zijn team 4928 meter te 

achterhalen de rest was waarschijnlijk te veel 

afgesneden bij de verkoop 
Het spitwerk werd beloond Twaalf dagen 

voor de moord was 200 meter kabel geleverd 

aan een bedrijf aan de Rotterdamse Buislaan 

het adres waar Kodde op de dag van zijn 
verdwijning 

dwijning zaken moest doen Hoewel de 
compagnons 

pagnons van het daar gevestigde tweemans- tweemansbedrijfje 

bedrijfje nu als verdachten golden heeft het 

in totaal honderd dagen geduurd voor de politie 

tie voldoende aanvullend bewijs tegen ze had 

Na een eis van levenslang kregen beide mannen 

nen twintig jaar gevangenisstraf 

THUIS IN DE LOOPGRAVEN 
Hans Blaauw (35 was 7 jaar oud toen zijn 

vader hem tijdens een fietstocht door Rotterdam 

dam wees op de plek waar een van de verdachten 

dachten vermoedelijk woonde ’Tijdens zo’n 

onderzoek was hij dag en nacht bezig Door 

alle verhalen van mijn vader wist ik als jochie 

al dat ik ook bij de politie wilde 
’ 

Noem een willekeurige moordzaak die hij 
ooit heeft onderzocht en Jan Blaauw verstrekt 

uit het hoofd alle details Een van zijn eerste 

onderzoeken was de lustmoord op de 8-jarige 

Marcel Nivard in februari 1961 in Rotterdam 

dam Voor het eerst in Nederland werd een 

massaal huis-aan-huisonderzoek uitgevoerd 

Dankzij die opsporingstactiek die Blaauw 

had opgedaan tijdens een stage bij Scotland 

Yard in Londen werd de zaak binnen veertien 

dagen opgelost De dader bleek een kappersbediende 

bediende te zijn die zijn uiterste best had gedaan 

daan om alle sporen uit te wissen Toen 

Blaauw de man na diens bekentenis naar de 

politiecel bracht vroeg deze hem verbijsterd 

’Welke fout heb ik nu eigenlijk gemaakt 

Hoewel hij als commissaris en de laatste 

jaren als hoofdcommissaris steeds meer manager 

nager was geworden bleef Blaauw betrokken 

bij moordonderzoeken ’Ik heb mij altijd 

thuis gevoeld in de loopgraven In april 1988 

ging hij met pensioen Daarna werkte hij nog 
anderhalf jaar als interim-korpschef in Gorcum 

cum ’Alsof je als piloot van een 747 plotseling 

ling in een Pipertj e vliegt Op lójanuari 1990 

stopte hij precies veertig jaar na zijn eerste 

stap in Rotterdam 

Sinds zijn vertrek bij de politie publiceert 

Jan Blaauw met een ijzeren regelmaat boe- 
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ken meestal reconstructies van moordzaken 

Inmiddels heeft hij al negen titels op zijn 

naam staan De aanpak is steeds gedegen 

Blaauw ziet geen detail over het hoofd ’Als 

een boek klaar is heb ik hetzelfde gevoel als 

wanneer ik met mijn team een moord had opgelost 

gelost 

Eind 1995 vroeg misdaadverslaggever 

Peter R de Vries of Blaauw in diens televisieprogramma 

programma commentaar wilde geven op de 

Puttense Moordzaak In oktober van dat jaar 

waren twee mannen uit Putten Herman Dubois 

bois en Wilco Viets in hoger beroep tot tien 

jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens de 

moord op de 23-jarige stewardess Christel 

Ambrosius Zij was op zondagmiddag 9 
januari 

ari 1994 in de boswoning van haar oma 
verkracht 

kracht gewurgd en doodgestoken De Vries 

en Blaauw hadden grote twijfels over de 

schuld van de twee en wisten na jarenlang onderzoek 

derzoek de zaak heropend te krijgen In 2002 

werden de vermeende moordenaars 

denaars vrijgesproken Het 

boek dat Blaauw in 2000 over 

de Puttense Moordzaak publiceerde 

ceerde leest als ØØn aanklacht 

tegen de blinde scoringsdrift 

van politie en Openbaar Ministerie 

sterie In zijn epiloog spreekt 

Blaauw over ’een gerechtelijke 

lijke dwaling van een formaat 

zoals dat in de Nederlandse 

rechtsgeschiedenis niet eerder 

werd 
vertoond’ 

In elk moordonderzoek 

worden fouten gemaakt zegt 

Blaauw ’Het is mensenwerk Probleem is 

echter dat de Nederlandse politie het recherchevak 

chevak niet meer ziet als specialisme Ik heb 

niet de indruk dat regiokorpsen tegenwoordig 
hun beste mensen afstaan voor moordonderzoeken 

zoeken Met alle gevolgen van dien Daarom 

pleit ik al jaren voor een hogere school voor 

recherchekunde Het lijkt wel of de politie 

weigert van haar fouten te leren Er loopt een 

directe lijn van de beroemde zaak-Giessen- 

Nieuwkerk in 1923 naar de Puttense Moordzaak 

zaak Ook voor die eerste moord werden 

twee verdachten die jarenlang onschuldig in 

de cel hadden gezeten uiteindelijk vrijgesproken 

sproken Een rechercheur had geknoeid met 

het bewijs 

BOEVEN VANGEN 

De essentie van het recherchevak is niet veranderd 

anderd zegt Hans Blaauw op zijn ruime 

werkkamer in het hoofdbureau van het regiokorps 

korps Rotterdam-Rijnmond ’Het gaat nog 
steeds om boeven vangen Maar ik zie bij de 

Nederlandse politie niemand die mijn vader 

op het gebied van moordonderzoeken 
voorbijstreeft 

bijstreeft Overigens was zijn werkkamer ØØn 

verdieping hoger dan deze kamer Als kind 

kwam ik hier al over de vloer Met zijn 

scherpe gezicht en afgetrainde lichaam lijkt 

Hans sprekend op zijn vader 

Net als Jan Blaauw destijds moest Hans 

zijn best doen om bij de politie te komen Omdat 

dat hij na zijn vwo als 17-jarige was afgewezen 

zen voor de Nederlandse Politie Academie 

(NPA - er waren meer dan tweeduizend kandidaten 

didaten voor een beperkt aantal plaatsen - 

koos hij voor rechten aan de 
Erasmusuniversiteit 

siteit Hij studeerde af in strafrecht en bedrijfsrecht 

drijfsrecht en kon in 1 990 alsnog terecht op de 

NPA Vanaf 1992 werkt hij in Rotterdam 
eerst als straatagent en rechercheur later als 

plaatsvervangend hoofd van een wijkbureau 

en projectleider bij het Kernteam Zware 
Milieucriminaliteit 

lieucriminaliteit In zijn vrije tijd studeerde 

hij bestuurskunde 

Sinds 2000 is Hans Blaauw hoofd van ØØn 

van de vijf eenheden van de Regionale Recherche 

cherche Dienst Hij geeft leiding aan tachtig 
mensen onder wie financieel rechercheurs 

misdaadanalisten en specialisten op het 
ge- 

gebied 

bied van verdovende middelen 

len extreem geweld (ontvoeringen 

ringen gijzelingen liquidaties 

ties en kinderporno 

In het kader van zijn 

NPA-opleiding liep Hans 

Blaauw net als zijn vader in 

1966 vier weken stage bij het 

politiekorps van Kansas City 
en ØØn week aan de FBI Academy 

demy in Quantico Afgelopen 

zomer ging hij terug voor de 

officiºle opleiding van tien 

weken aan de FBI Academy 
Tijdens de diploma-ui trei- 

treiking 

king was Jan Blaauw in het selecte gezelschap 

schap de oudste rot in het vak lichting 1971 .? 

Tot zijn verdriet ontbrak zijn vrouw Nelly op 
de ceremonie zij overleed in 1994 

Internationale ervaring loont zegt Jan 

Blaauw In het najaar van 1966 - zijn dochter 

Annelies was net geboren - maakte hij in Chicago 

cago voor het eerst kennis met het fenomeen 

CID Criminele Inlichtingendienst Het betrof 

trof een team van twintig ervaren 
rechercheurs 

cheurs die inlichtingen verzamelden over de 

georganiseerde misdaad Tijdens een ontmoeting 

moeting in Washington noemde J Edgar 

Hoover de legendarische baas van de FBI inte7I 

te7I belangrijkste wapen van de politie 

litie Toen Blaauw in 1967 bij Scotland Yard 

in Londen het nut van ’criminele inlichtin- 

inlichtingen’ 

gen’ 
bevestigd zag 

introduceerde 

ceerde hij de CID in Nederland 

BROEDERSCHAP 
Zoon Hans zag op de FBI Academy 

demy de nieuwste 
ontwikkelingen 

gen op technisch gebied ’Het 

gaat daarbij niet alleen om 
DNA- 

onderzoek Onze Amerikaanse 
collega’ 

s zijn ook veel verder met 

informatiedeling Op straat kunnen 

nen zij veel meer informatie 
opvragen 

vragen dan wij Een ander aspect 

waarvan wij kunnen leren is 

geografische profilering op 
basis 

sis van overeenkomsten in de zogeheten 

geheten "plaatsen delict iets 

zeggen over de mogelijke dader 
’ 

Misschien wel het grootste 

voordeel van een opleiding aan de FBI 
Academy 

demy is ’het gigantische netwerk waar je in 
stapt’ 

.  Naast Amerikanen uit alle staten bestond 

stond zijn lichting uit studenten uit 
Hongkong 

kong Australiº de Filipijnen Japan 
Zuid- 

Korea Thailand Tanzania Ghana Roemeniº 

meniº Sloveniº Noord- Ierland Groenland 

Portugal Mexico Chili Argentiniº Colombia 

bia en Armeniº ’Bij elk onderzoek naar georganiseerde 

ganiseerde misdaad kom je in het buitenland 

uit Nu is het contact zo gelegd Het is een 

soort internationale broederschap 
In zijn boek Narcoticabrigade - De efjideioze 

ioze strijd tegefl drugs (1997 laat 

Jan Blaauw zien dat reeds in de jaren twintig 
en dertig van de vorige eeuw sprake was van 

onder meer infiltratie pseudo-koop inkijk- 

inkijkoperaties 

operaties en proefzendingen 

Wat dat betreft is er sinds de 

tijd van zijn vader weinig 
veranderd 

anderd Op zijn zolder praat 

Jan Blaauw met zoon Hans 

over de verschillen tussen 

toen en nu 

Hans ’Jullie moesten veel 

zelf uitzoeken Wij stoppen 

zo’n vraag in de computer en 

boeken daardoor enorme tijdwinst 

winst Aan de andere kant is 

de druk nu veel groter Wij 

kunnen ons de luxe niet permitteren 

mitteren om met tientallen rechercheurs 

chercheurs maandenlang op 
een zaak te zitten Bovendien 

verbiedt de Arbeidstijdenwet 

extreem lange werkdagen 

Jan ’Ik was nergens aan 

gebonden Aan het begin van 

een moordonderzoek zei ik 

"Mannen vanaf nu werken 

we van ’smorgens 8 uur tot 
’ 

s avonds 22 uur zeven dagen 

gen in de week Je verjaardag 
vier je maar later 

Hans ’In het geval van 

moord op zo’n onschuldige 

banHoper of op een kind werken ook mijn 

rechercheurs zonder morren dagenlang door 

Toch voelt Hans Blaauw zich minder een 

diender dan zijn vader ’Bij jou liepen werken 

privØ in elkaar over Ik benader mijn werk zakelijker 

kelijker Bovendien werkt mijn vrouw ook - 

Machteld is hoofdinspecteur bij het 
regiokorps 

korps Middenen en West-Brabant - en delen 

wij de zorg voor onze twee kinderen 
’ 

Tijdens zijn imposante loopbaan was Jan 

Blaauw altijd een groot voorstander van 

’schoon 
rechercheren’ 

Hij voelde niets voor 

deals met criminelen en was wars van de inzet 

van criminele infiltranten Voor dienders gold 

dat ze zich verre moesten houden van wat hij 
noemde de Zeven Dzeren D’s drugs drank 

dames dubbeltjes dalven (rommelen dob- 

dobbeien 

beien en duty tricJcs Hans ’Van 

mijn vader heb ik een sterk gevoel 

voor rechtvaardigheid geºrfd 

Over de ethische kant van het vak 

denken we hetzelfde al praat ik 

nooit met hem over zaken . 
’ 

Inmiddels loopt de vierde generatie 

neratie J Blaauw alweer rond 

Roepnaam Jasper Leeftijd 2 
jaar Opa Blaauw heeft voor hem 

een klein formaat politiepet in de 

aanbieding Met zijn tweelingzusje 

zusje Elien is Jasper al een paar 

keer met vader Hans mee geweest 

naar het hoofdbureau van politie 

in Rotterdam Of die pet hem 

straks ook past Jan Blaauw ’Je 

zou bijna zeggen dat het hem 

helemaal in zijn bloed zit 
’ 

ƒ 

’Het lijkt 

wel of 

de politie 

weigert van 

haarfouten 

te 
leren’ 

Op 30 juni 1971 kreeg Jan Blaauw als eerste Nederlandse politieman het diploma van de FBI 

Academy (boven Links de legendarische FBI-directeur J Edgar Hoover Zoon Hans ontving op 13 

september 2002 in aanwezigheid van vader Jan zijn diploma van de FBI Academy in Quantico 

Hans Blaauw (rechts over vader Jan ’Ik zie bij politie niemand die mijn vader in moordonderzoeken 
voorbijstreeft’ 

Jan Blaauw in Leeuwarden op weg naar de vrijspraak in de Puttense Zaak 

ESM Nummer 51 52 (21 december 2002), pagina 120. ©



ken meestal reconstructies van moordzaken 

Inmiddels heeft hij al negen titels op zijn 

naam staan De aanpak is steeds gedegen 

Blaauw ziet geen detail over het hoofd ’Als 

een boek klaar is heb ik hetzelfde gevoel als 

wanneer ik met mijn team een moord had opgelost 

gelost 

Eind 1995 vroeg misdaadverslaggever 

Peter R de Vries of Blaauw in diens televisieprogramma 

programma commentaar wilde geven op de 

Puttense Moordzaak In oktober van dat jaar 

waren twee mannen uit Putten Herman Dubois 

bois en Wilco Viets in hoger beroep tot tien 

jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens de 

moord op de 23-jarige stewardess Christel 

Ambrosius Zij was op zondagmiddag 9 
januari 

ari 1994 in de boswoning van haar oma 
verkracht 

kracht gewurgd en doodgestoken De Vries 

en Blaauw hadden grote twijfels over de 

schuld van de twee en wisten na jarenlang onderzoek 

derzoek de zaak heropend te krijgen In 2002 

werden de vermeende moordenaars 

denaars vrijgesproken Het 

boek dat Blaauw in 2000 over 

de Puttense Moordzaak publiceerde 

ceerde leest als ØØn aanklacht 

tegen de blinde scoringsdrift 

van politie en Openbaar Ministerie 

sterie In zijn epiloog spreekt 

Blaauw over ’een gerechtelijke 

lijke dwaling van een formaat 

zoals dat in de Nederlandse 

rechtsgeschiedenis niet eerder 

werd 
vertoond’ 

In elk moordonderzoek 

worden fouten gemaakt zegt 

Blaauw ’Het is mensenwerk Probleem is 

echter dat de Nederlandse politie het recherchevak 

chevak niet meer ziet als specialisme Ik heb 

niet de indruk dat regiokorpsen tegenwoordig 
hun beste mensen afstaan voor moordonderzoeken 

zoeken Met alle gevolgen van dien Daarom 

pleit ik al jaren voor een hogere school voor 

recherchekunde Het lijkt wel of de politie 

weigert van haar fouten te leren Er loopt een 

directe lijn van de beroemde zaak-Giessen- 

Nieuwkerk in 1923 naar de Puttense Moordzaak 

zaak Ook voor die eerste moord werden 

twee verdachten die jarenlang onschuldig in 

de cel hadden gezeten uiteindelijk vrijgesproken 

sproken Een rechercheur had geknoeid met 

het bewijs 

BOEVEN VANGEN 

De essentie van het recherchevak is niet veranderd 

anderd zegt Hans Blaauw op zijn ruime 

werkkamer in het hoofdbureau van het regiokorps 

korps Rotterdam-Rijnmond ’Het gaat nog 
steeds om boeven vangen Maar ik zie bij de 

Nederlandse politie niemand die mijn vader 

op het gebied van moordonderzoeken 
voorbijstreeft 

bijstreeft Overigens was zijn werkkamer ØØn 

verdieping hoger dan deze kamer Als kind 

kwam ik hier al over de vloer Met zijn 

scherpe gezicht en afgetrainde lichaam lijkt 

Hans sprekend op zijn vader 

Net als Jan Blaauw destijds moest Hans 

zijn best doen om bij de politie te komen Omdat 

dat hij na zijn vwo als 17-jarige was afgewezen 

zen voor de Nederlandse Politie Academie 

(NPA - er waren meer dan tweeduizend kandidaten 

didaten voor een beperkt aantal plaatsen - 

koos hij voor rechten aan de 
Erasmusuniversiteit 

siteit Hij studeerde af in strafrecht en bedrijfsrecht 

drijfsrecht en kon in 1 990 alsnog terecht op de 

NPA Vanaf 1992 werkt hij in Rotterdam 
eerst als straatagent en rechercheur later als 

plaatsvervangend hoofd van een wijkbureau 

en projectleider bij het Kernteam Zware 
Milieucriminaliteit 

lieucriminaliteit In zijn vrije tijd studeerde 

hij bestuurskunde 

Sinds 2000 is Hans Blaauw hoofd van ØØn 

van de vijf eenheden van de Regionale Recherche 

cherche Dienst Hij geeft leiding aan tachtig 
mensen onder wie financieel rechercheurs 

misdaadanalisten en specialisten op het 
ge- 

gebied 

bied van verdovende middelen 

len extreem geweld (ontvoeringen 

ringen gijzelingen liquidaties 

ties en kinderporno 

In het kader van zijn 

NPA-opleiding liep Hans 

Blaauw net als zijn vader in 

1966 vier weken stage bij het 

politiekorps van Kansas City 
en ØØn week aan de FBI Academy 

demy in Quantico Afgelopen 

zomer ging hij terug voor de 

officiºle opleiding van tien 

weken aan de FBI Academy 
Tijdens de diploma-ui trei- 

treiking 

king was Jan Blaauw in het selecte gezelschap 

schap de oudste rot in het vak lichting 1971 .? 

Tot zijn verdriet ontbrak zijn vrouw Nelly op 
de ceremonie zij overleed in 1994 

Internationale ervaring loont zegt Jan 

Blaauw In het najaar van 1966 - zijn dochter 

Annelies was net geboren - maakte hij in Chicago 

cago voor het eerst kennis met het fenomeen 

CID Criminele Inlichtingendienst Het betrof 

trof een team van twintig ervaren 
rechercheurs 

cheurs die inlichtingen verzamelden over de 

georganiseerde misdaad Tijdens een ontmoeting 

moeting in Washington noemde J Edgar 

Hoover de legendarische baas van de FBI inte7I 

te7I belangrijkste wapen van de politie 

litie Toen Blaauw in 1967 bij Scotland Yard 

in Londen het nut van ’criminele inlichtin- 

inlichtingen’ 

gen’ 
bevestigd zag 

introduceerde 

ceerde hij de CID in Nederland 

BROEDERSCHAP 
Zoon Hans zag op de FBI Academy 

demy de nieuwste 
ontwikkelingen 

gen op technisch gebied ’Het 

gaat daarbij niet alleen om 
DNA- 

onderzoek Onze Amerikaanse 
collega’ 

s zijn ook veel verder met 

informatiedeling Op straat kunnen 

nen zij veel meer informatie 
opvragen 

vragen dan wij Een ander aspect 

waarvan wij kunnen leren is 

geografische profilering op 
basis 

sis van overeenkomsten in de zogeheten 

geheten "plaatsen delict iets 

zeggen over de mogelijke dader 
’ 

Misschien wel het grootste 

voordeel van een opleiding aan de FBI 
Academy 

demy is ’het gigantische netwerk waar je in 
stapt’ 

.  Naast Amerikanen uit alle staten bestond 

stond zijn lichting uit studenten uit 
Hongkong 
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