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column

klapstuk van de veiligheidsparagraaf is 
de aanstelling van 500 man/vrouw extra 
politiepersoneel die zich exclusief gaan 
bezighouden met het arresteren van die-
renmishandelaren. succesje voor pVV-
parlementariër dion graus. uit de keuze 
voor deze prioriteit blijkt dat de onveilig-
heid van mensen niet meer zo nijpend 
wordt geacht. er worden weliswaar dage-
lijks winkeliers op brute wijze beroofd en 
alcoholgerelateerd geweld is niet alleen 
op het binnenhof een probleem. maar 
dat zijn volgens het nieuwe kabinet dus 
luxeproblemen. die moet de politie ook 
zonder extra personeel kunnen opknap-
pen. het kabinet gaat voor bello.

wat jammer nu dat de Nederlandse poli-
tie het met de aanstelling van 500 animal 
cops weer eens niet eens is. Zouden dat 

tegenwoordig, net als de rechters, ook 
allemaal dee-ses-en-sestigers zijn? de 
dierenpolitie zou volgens de politie 
wegens gebleken ineffectiviteit nog 
maar kort geleden zijn afgeschaft. en 
men weet wel belangrijkere prioriteiten. 
extra capaciteit zou men bijvoorbeeld 
goed kunnen gebruiken bij de uithuis-
plaatsing van mannen die hun partner 
mishandelen. dat is een tijdrovend kar-
wei en aan het aantal meldingen komt 
maar geen einde. onder de personen 
tegen wie door ex-partners aangifte is 
gedaan, zitten soms zelfs leden van de 
tweede kamer. praktijk en onderzoek 
hebben uitgewezen dat wie op partner-
mishandelaars jaagt, als bijvangst van-
zelf ook dierenmishandelaars binnen-
brengt. tussen de dadergroepen bestaat 
namelijk een aanzienlijke overlap. door 
het extra contingent agenten op partner-
mishandeling in te zetten, zou men dus 
twee vliegen slaan in een klap. 

maar ik weet een nog betere besteding 
voor het beloofde extra blauw op straat. 
in de integrale Veiligheidsmonitor vraagt 
men de Nederlandse bevolking elk jaar 
wat het belangrijkste veiligheidspro-
bleem is in de buurt. u zult zich de uit-
komst van vorig jaar nog wel herinneren. 
probleem numero uno bleek de honden-
poep. en in welke politieregio is dit pro-
bleem het grootst? het zal de randstad 
eens een keertje niet wezen. inderdaad. 
het was de randstad niet. de tabellen 
laten zien dat er nergens zoveel poep ligt 
op stoep als in Zuid limburg. komt die 
graus daar niet vandaan? 

ik zie het al voor me. door een befaamd 
onderzoeksinstituut is in opdracht van 
het ministerie van binnenlandse Zaken 
(inmiddels afgeschaft) een beleidsgericht 
vervolgonderzoek uitgevoerd naar de 
hondenpoep. Zoals tegenwoordig 
gebruikelijk, hebben de onderzoekers 
ook, wat zeg ik, in hoofdzaak, naar de 
etniciteit van de daders gekeken. maar 
nu zit men op het nieuw gecreëerde 
ministerie van Veiligheid en Justitie met 
het aangeboden rapport een beetje in de 
maag. onder de daders blijken blanke 
autochtonen zwaar oververtegenwoor-
digd. sterker nog, het probleem van de 
hondenpoep is het grootst in de minst 
geïslamiseerde gemeenten van Neder-
land (bijvoorbeeld heerlen en Venlo). 
kan dit rapport zo wel naar buiten? 
Natuurlijk wel. problemen moeten 
 worden benoemd. iedereen weet dat 
het poepprobleem wordt veroorzaakt 
door de honden van henk en ingrid. en 
de oplossingsrichting is ook duidelijk. 
meer turken en marokkanen voor een 
schonere stoep! een spreidingsbeleid 
voor blanke hondenbezitters!  
drollentax!

als de regering echt naar de mensen wil 
luisteren, dan wordt de eerste prioriteit in 
het veiligheidsbeleid de bestrijding van 
hondenpoep. geef die animal cops als 
eerste prioriteit het bekeuren van de aso-
ciale hondenbaasjes. en stationeer deze 
zogenoemde drollenbrigade met voor-
rang in heerlen, Venlo et cetera. wat zegt 
u? beledigend en discriminatoir? bent u 
soms ook van dee-ses-en-sestig? <<
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