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N
iemand gaat voor
de lol naar het poli-
tiebureau. Je gaat
erheen omdat je
hulp nodig hebt,

omdat je slachtoffer bent gewor-
den van criminaliteit, je bent ge-
rold, er bij je is ingebroken, spra-
ke is van huiselijk geweld, kin-
dermishandeling of als je auto is
gestolen. Eigenlijk wil je er liever
niets mee te maken hebben. 

De taak die op de schouders
van de politie rust, is geen een-
voudige. Het is een verantwoor-
delijke taak. Veiligheid en leef-
baarheid vormen de basis om
prettig samen te kunnen leven
in een land. Maar helaas leven
we in een wereld waarin veilig-
heid steeds minder vanzelfspre-
kend is. Glen Aniceta (55) krijgt
er als inspecteur bij de politie al-
lemaal mee te maken. 

We ontmoeten elkaar in de
vergaderkamer van het wijkbu-
reau van de politie in Montaña.
Hij werkt al 24 jaar bij de over-
heid als politie-inspecteur en is
geboren op Curaçao. Af en toe
wordt ons gesprek onderbroken
door een binnenkomende mel-
ding of iemand die even zijn
hoofd om de hoek steekt. 

In 1986 en in 2016 werd hij
tafeltenniskampioen van Bánda-
riba en heeft hij ook met veel
passie en geduld kinderen gesti-
muleerd om te gaan tafeltennis-
sen. Dit heeft geresulteerd in het
winnen van de schoolkampioen-
schappen tafeltennissen van de
kinderen die in buurthuis Mon-
taña en bij Sentro Deportivo Kas
Grandi trainden.
Je zet je erg in voor het dieren-
leed op Curaçao en bent sinds
een aantal jaar belast met die-
renzaken namens het politie-
team HIT/dierenbrigade. Waar
staat HIT voor? 
,,HIT staat voor High Impact
Team. Het heeft een aantal disci-

plines, waaronder de dierenbri-
gade die ik heb opgericht, con-
trole op de naleving van de
Landsverordening openbare or-
de (kleine normen, denk daarbij
aan illegale garages) en onder-
steuning aan overheidsinstan-
ties zoals de milieudienst (rook-
overlast, illegale constructies en
ook verkeerscontroles, door rood
licht rijden, autogordels). Het
Openbaar Ministerie (OM) is bij-
voorbeeld begonnen met het in-
nen van boetes samen met het
HIT-team. Mensen vergeten te
vaak dat zij, vóór zij het eiland
verlaten, hun boetes moeten be-
talen. Sinds 2000 is er een spe-
ciale officier voor dierenzaken
en momenteel een speciale offi-
cier voor dierenleed. Er is ook
een Gevaarlijke Honden Veror-
dening die is ontstaan in de ja-
ren 2008-2009, toen er een
kindje was aangevallen door een
pitbull en uiteindelijk overleed.
Dus meldingen van pitbull-
achtige gevaarlijke dieren en die-
renleed vallen onder het HIT-
team. Is er een speciaal meld-
nummer om misstanden door te
geven. Dat nummer is 917.”
Ik heb wel eens gehoord dat
politieagent worden vaak een
jongensdroom is, net als brand-
weerman of piloot. Wilde jij ook
altijd al bij de politie?
,,Ik had vanaf kleine jongen al
het gevoel dat er orde moest zijn
en ook dat mensen beter met
dieren moesten omgaan en met
elkaar. Ik werd er triest van als ik
dieren aan een kleine ketting
vastgebonden zag aan een hek in
de brandende zon met een bakje
warm drinkwater, nauwelijks te
eten en graatmager. Ook de af-
wisseling leek mij erg interes-
sant. Ik ben naar de politieschool
op Curaçao geweest, die duurde
destijds twee jaar. Ik ben begon-
nen bij personenvervoer, wat
weer een aparte opleiding was

die een jaar duurde. Dat ging om
het controleren van alle voertui-
gen.”
Hoe ziet je gemiddelde werkdag
eruit?
,,Ik heb te maken met allerlei
overtredingen, je wordt gebeld,
men komt op de intake of het
gaat per mail. Het bestrijden van
dierenleed, kinderen die weg-
lopen, huiselijk geweld, het is
natuurlijk een scala van ernstige
overtredingen. Er is veel mense-
lijk leed. Je moet een collega te
hulp schieten, er is een inbraak
ergens of een gebouw staat in
brand. Je krijgt met van alles te
maken. Natuurlijk denk je soms
hoe nu verder. Maar we moeten
met zijn allen de schouders er-
onder zetten om naast elkaar te
staan en niet tegenover elkaar.
Er is een heel sterke saamhorig-
heid binnen het korps, het draait
om teamwork. Je moet blinde-

lings op elkaar kunnen vertrou-
wen.”
Ik kan me best voorstellen dat je
niet blind bent voor de duistere
kanten van de mens, en ook dat
het politiewerk niet gemakkelijk
is. Heb je ook met stress te
maken?
,,Ik probeer me zoveel mogelijk
af te schermen van alle zaken die
ik meemaak. Dat moet ook want
je kunt anders je werk niet doen.
Als arts zijnde bijvoorbeeld kun
je wel meevoelen met een pati-
ënt maar je moet er niet te per-
soonlijk bij betrokken raken. Ik
heb gekozen een maal per jaar
naar een psycholoog te gaan zo-
dat ik alle stress die ik binnen-
krijg ook van me af kan zetten
door veel te praten. Zo kan ik
weer doorgaan.”
Is de werkdruk hoog? Kampen
jullie bijvoorbeeld met onderbe-
zetting, want ik kan me voorstel-

len dat de problemen maar
blijven komen, 24 uur per dag,
zeven dagen in de week.
,,Net als bij veel andere jobs
kampen we vaak met onderbe-
zetting, wat natuurlijk jammer is
omdat je toch de mensen zoveel
mogelijk wilt helpen en boeven
wilt vangen.” 
Hoe gaat de politie bijvoorbeeld
met verwarde personen om?
Hoe is het geregeld met de
geestelijke gezondheidszorg?
Ziet de politie ook dat verwarde
personen nu meer gezien wor-
den als mensen die de juiste
hulp nodig hebben en moeten
jullie als handhavers zelf oorde-
len in een specifieke situatie? Er
is wereldwijd een grote toename
van verwarde personen. Ik las
recent een rapportage dat de
politie in Nederland over 2017
83.500 meldingen binnenkreeg.
Een stijging van 12 procent ver-

geleken met 2016 toen de teller
op nog geen 75.000 bleef ste-
ken. Constateren jullie ook een
toename op Curaçao?
,,Wij ondersteunen de arts in zo-
’n geval. Door de komst van de
buurtregisseur is er een betere
samenwerking gekomen zodat
er vaak eerder kan worden aan-
gegeven waar het fout zou kun-
nen gaan. De samenwerking
met verschillende instanties is
daardoor verbeterd. Inderdaad
constateren we een toename van
verwarde mensen, wat natuur-
lijk allerlei oorzaken kan heb-
ben. De samenleving is ook erg
verhard en voor veel mensen is
dat moeilijk.”
Zou het een idee zijn voor de
verschillende ‘neighborhood
watches’ om een drone aan te
schaffen? Bewoners zouden dan
allemaal kunnen bijdragen aan
de koop ervan. En heeft Curaçao
ook een burgernet? Ik heb begre-
pen dat dit al in 1993 in Neder-
land werd bedacht om zoekge-
raakte kinderen bijvoorbeeld
direct te kunnen opspeuren.
Daarvoor is een goede samen-
werking tussen burgers, wijken
en politie nodig om de veiligheid
in de woon- en werkomgeving te
bevorderen. In het geval van een
melding start de centralist van
de meldkamer van de politie een
burgernetactie op. Dit gebeurt
op basis van een goed signale-
ment. Zou dit ook een initiatief
voor Curaçao kunnen zijn?
,,Een drone zou inderdaad een
goed idee kunnen zijn, omdat je
dan goed kunt kijken of ‘inbre-
kers’ bijvoorbeeld te voet, fiets of
auto komen om hun slag te
slaan. Curaçao heeft geen bur-
gernet. Wellicht zou dat een idee
voor de nabije toekomst kunnen
zijn. Wij zijn natuurlijk ook be-
zig met buurtverenigingen die
via groeps-Whatsapp misstan-
den doorgeven. Daarom zijn

meldingen van bewoners erg be-
langrijk. Vooral omdat de politie
niet overal tegelijk kan zijn. Ik
ben het met u eens dat de burger
erg waardevol kan zijn als infor-
matieleverancier voor de poli-
tie.”
Je hoort wel eens dat burgers
bang zijn om 911 te bellen en
liever kiezen voor het ‘niet-
spoed-nummer’ 917. Welk num-
mer bel ik bijvoorbeeld als ik in
de tuin van mijn buurman ie-
mand zie lopen terwijl ik weet
dat de buurman op vakantie is?
,,Dan zeg ik bel 911. Mensen ver-
geten vaak dat veiligheid bij hen-
zelf begint. Blijf scherp voor je
eigen huis, maar ook je omge-
ving en probeer zoveel mogelijk
met de buurt-‘crime watch’ de

stand van zaken bij te stellen.
Wij adviseren ook altijd goede
verlichting om het huis te heb-
ben of lichten die aanschieten bij
beweging.”
Welke gebeurtenis is je het
meest bijgebleven tot nu toe?
,,Er zijn zeer zware incidenten
die mij erg hebben aangegrepen.
Ik wil daar liever niet op ingaan,
maar steeds opnieuw komen er
zaken die de andere weer over-
schrijden.”
Tenslotte, welke tip of raad kun
je als inspecteur bij de politie
aan ons meegeven? 
,,Probeer zoveel mogelijk mas-
saal op te trekken tegen de cri-
minaliteit. Vorm altijd een groep
om deze te bestrijden. Ga er niet
alleen op uit.”

Glen Aniceta, buurtregisseur bij KPC
Vrijwilliger bij de zoo 
en Dierenbescherming
In de negentiger jaren was Yvonne Wolthuis-Olf
raadslid voor de Groenen in Amsterdam-Zuidoost.
Zij mocht toen een keertje met de politie mee op
patrouille en vond het een enorme ervaring, en
indrukwekkend dat vanaf het moment van een melding het hele
apparaat pijlsnel in actie komt. Ze was geschokt over wat er tijdens een
patrouille allemaal op een agent afkomt. Onlangs kreeg ze de
gelegenheid om inspecteur bij de politie Glen Aniceta te spreken.

Tekst en foto’s Yvonne Wolthuis-Olf  

Inspecteur bij de politie Glen Aniceta. 

Een folder over dierenwelzijn.

Als iemand weet heeft van het verblijf van een exotisch dier, dan
moet het nummer 917 gebeld worden, zo staat in deze folder.

Wijkbureau Montaña.

Curaçao heeft een Gevaarlijke Honden Verordening. Onder meer melding van pitbull-
achtige gevaarlijke dieren en dierenleed vallen onder het HIT-team.


