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W

e zitten nog maar net in de wachthal van
politiebureau van Leijenberghlaan Amsterdam als twee mannen op ons af komen,
van wie één in uniform. We zijn onder de
indruk maar hun hartelijkheid breekt onmiddellijk het ijs.
Even later, zittend in de politiekantine met een kop koffie,
zijn we meteen al verwikkeld in een misjpogologie‐gesprek
waaruit blijkt dat de Joodse wereld maar heel klein is.
Op onze vraag aan Max hoe hij bij de politie terechtgekomen is, antwoordt hij: “Ja, mijn moeder, die in de oorlog
in Bergen‐Belsen heeft gezeten had er wel moeite mee.
Het was tenslotte de politie die tijdens de oorlog de Joden
uit hun huizen haalde. Maar ja, ik was twintig en ik wilde
een avontuurlijk beroep. Uiteindelijk had ze er vrede mee”.

Marcel de Weerd en Max Engelander

“Bekend met gevoelens
van onveiligheid”

werken al jaren bij de politie in
Amsterdam, Marcel in Buitenveldert

Naar aanleiding van een incident inzake de opstelling
van de FNV kreeg hij behoefte aan contact met andere
Joodse collega’s. Max had er veel moeite mee dat de
FNV vertegenwoordigers van Hezbollah en Hamas
had uitgenodigd om over geschonden arbeidsrechten
van Palestijnen te praten. Hij deed een oproep in het
politieblad omdat hij graag eens van gedachten wilde
wisselen over onderwerpen die binnen het politiewerk

en Max op de Haarlemmerdijk. Beiden
zijn wijkagent. Daarnaast zijn ze zeer
actief in het Joods Politie Netwerk dat
ze samen in 2008 hebben opgericht.
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Marcel de Weerd (rechts in uniform) en Max Engelander (zittend)

der Laan, lukte het een oplossing te vinden en de boel niet
te laten escaleren.

spelen, zoals antisemitisme, vooroordelen en gebrek
aan kennis over Jodendom. Tot zijn grote verbazing
reageerden er zo’n vijftien mensen. Met Marcel
ontwikkelde hij een plan en in 2008 was het Joods Politie
Netwerk een feit.

“Ik vind het een mitswe dat
we dit mogen doen”

Actief binnen de politie en naar buiten toe
Binnen de politie geven ze advies aan niet‐Joodse
collega’s, zoals informatie over Joodse religieuze zaken en
de invloed van de oorlog. Omgekeerd kunnen niet‐Joodse
collega’s ook bij hen terecht als ze vragen hebben.
Marcel vertelt hoe hij eens zijn collega’s adviseerde
om geen inval bij een orthodox Joodse familie op
vrijdagavond te doen. Een voorbeeld van nesjomme én
van gezond verstand. Nog een voorbeeld: de beveiligers bij
een sjoel bellen naar Marcel om te zeggen dat zij er al een
hele tijd zitten maar dat er nog niemand in de synagoge
is gearriveerd. Marcel legt dan uit dat de tijden van de
ingang van sjabbat variëren.
Naar buiten toe zijn ze aanspreekpunt voor Joodse en
niet-Joodse organisaties en personen. Ze kennen de
gemeenschap, weten wat er leeft en hebben een uitgebreid
Joods netwerk. Ze zijn bekend met gevoelens van
onveiligheid en voor zover mogelijk proberen ze mensen
te helpen. Ook vervullen ze een bemiddelende rol.

Het Joods Politie Netwerk heeft meerdere functies. Op 4
mei zijn ze aanwezig bij de herdenking in de Hollandsche
Schouwburg. Met Chanoeka staan ze op de Dam om
kaarsen aan te steken. Ze doen dit als vertegenwoordigers
van het Joods Politie Netwerk en omdat ze het zelf graag
willen.

Netwerken onmisbaar in tijd van diversiteit
In de loop der jaren is het netwerk uitgebreid; Politie
Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben nu ook een
netwerk. In Amsterdam bestaat het uit ongeveer veertig
politiemensen. Marcel en Max vertellen dat er niet alleen
een Joods Politie Netwerk bestaat maar dat er in totaal
negen zulke netwerken zijn, waaronder een Marokkaans
en een Turks netwerk en ook een Roze in Blauw, gay,
netwerk. Maandelijks vergaderen de vertegenwoordigers
van al deze netwerken om elkaar te informeren en bij te
praten. In een samenleving met zoveel diversiteit zijn ze
onmisbaar.
Bij het afscheid nemen geven we ze een compliment voor
het belangrijke werk dat ze doen, waarop Max zegt “het is
een mitswe dat we dit kunnen doen”. •

Ophef rond rabbijn
Veel werk kwam op ze af door de van ontucht
beschuldigde rabbijn uit Israël die naar Nederland
was gevlucht. Met een grote aanhang was deze man in
Buitenveldert neergestreken en veroorzaakte overlast en
onrust in de buurt. Met veel overleg, met de rabbijn zelf,
de Joodse Gemeente, het Cheider en burgemeester Van

U kunt het Joods Politie Netwerk bereiken op: joodsnetwerk@
amsterdam.politie.nl
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