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Politieman worden, dat wilden ze beiden.
En dat werden Wessel Veenstra (52) en
Meindert van Dijk (52) dan ook. Veenstra
is na 33 jaar nog even enthousiast over
zijn keus van destijds. Van Dijk koos na
ongeveer 20 jaar een ander vak en is nu
fotograaf en webmaster.
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’Fotografie is mijn passie’
n het Drents-Friese Wold hoorde hij laatst tijdens een natuurfotowandeling de eerste
veldleeuweriken zingen. ”Puur genieten”,
zegt natuur- en milieufotograaf Meindert
van Dijk (52) uit Sexbierum. Twintig jaar was
hij politieman, nu werkt hij drie dagen als webmaster bij Wetterskip Fryslân en twee dagen voor
zichzelf. Buiten zijn, in het veld,
in de natuur dat trok hem van
jongsaf aan.
Wie
Hij wilde jachtopzichter worMeindert van Dijk
den, maar koos voor de ‘zekerWoonplaats
heid’ van een politieloopbaan.
Sexbierum
Na de eenjarige intensieve opleiOpleiding
ding aan de politieschool in Apelpolitieschool Apeldoorn
doorn, kwam hij bij de rijkspoliEerste baan
tie in Noordwijkerhout. In de jawachtmeester rijkspolitie
ren tachtig verruilde hij de drukNoordwijkerhout
ke Randstad bewust voor FriesHuidige baan
land.
webmaster Wetterskip Fryslân en
Bij de politie in Franekeradeel
zelfstandig fotograaf
kreeg hij milieutoezicht in zijn
Salaris
pakket. ”We bestreden bijvoorvarieert
beeld vangsten van beschermde
Bijkomstigheid
vogels en stroperij.’’ Een fulltime
thuis en bij Wetterskip gratis koffie
functie als milieuwethandhaver
zat er toen nog niet in. Ook het
draaien van onregelmatige diensten brak Van
Dijk steeds meer op. ”Na een nachtdienst had ik
twee dagen nodig om weer in mijn ritme te komen.’’
Hij verliet de politie na bijna twintig jaar en
werd begin jaren negentig milieu-inspecteur.
Eerst bij de provincie, daarna bij Wetterskip
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Fryslân. Intussen wijdde hij zich aan zijn grote
hobby, fotografie. ”Ik ben allround fotograaf, verkoop foto’s via internet en doe lucht- en architectuurfotografie, maar de nadruk ligt op natuur- en
milieufotografie.’’ Van Dijk volgde een natuurgidsopleiding en organiseert natuurfotowande-

lingen. ”Dan ben ik lekker buiten en geef deelnemers tips over landschapsfotografie.’’
Zijn hart en passie liggen bij de fotografie. ”Bezig zijn met vorm, kleur en compositie. Mijn
droom is om er helemaal van te kunnen leven.’’
Karin de Mik

’Improviseren ligt me’
ls jongen van negentien schreef hij met
trillende vingers zijn eerste bekeuring
uit. Maar Wessel Veenstra (52) uit Franeker was wat hij als jochie van elf al wilde
worden: politieagent. Hij wilde dingen
onderzoeken en zijn droom was rechercheur
worden. Die is uitgekomen.
Zes jaar geleden werd hij chef van de recherche
in Leeuwarden. Daar geeft hij leiding aan ongeveer veertig rechercheurs, drie
crimeteams en een drugsoverlastteam. ”Een hectische baan,
Wie
waarbij je veel moet improviseWessel Veenstra
ren. Maar dat ligt me.’’
Woonplaats
Zijn ideaal is mensen helpen.
Franeker
”Als politieman of -vrouw kun je
Opleiding
echt het verschil maken. Iemand
politieschool Harlingen
helpen uit een benarde positie,
Eerste baan
een straatroof oplossen. Het is
wachtmeester rijkspolitie
een mensenvak en ik hou van
Franeker
mensen.’’
Huidige baan
Niet dat stressvolle situaties alchef rechercheteam-noord
tijd eenvoudig zijn. Hij haalde
(bestaat uit elf gemeenten,
eens een peuter uit het water, die
waaronder Leeuwarden)
hij tevergeefs probeerde te reaniSalaris
meren. ”Ik heb daar een half jaar
2400 euro netto
lang rare dromen over gehad.”
Bijkomstigheid
Na 33 jaar is hij nog even enkoffie is gratis, vergoeding woonthousiast over zijn baan bij de powerkverkeer
litie. In 1975 stapte hij zeer ge-
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motiveerd de pas geopende Harlinger politieschool binnen. Na 43 weken stond hij met een diploma op zak weer buiten. Hij ging naar de rijkspolitie in Franeker. Het veelzijdige werk vond hij
‘prachtig’. ”Je deed alles, was heel allround.’’
Na vijf jaar werd hij groepsrechercheur en begin jaren negentig verkaste hij naar de criminele
inlichtingendienst. Hij was een van de runners

die een netwerk van tipgevers opzetten. ”Hoe we
dat deden? Gewoon mensen benaderen. Dat lukte
vrij aardig.’’
”Bij de politie kun je een ‘enorme loopbaanontwikkeling doormaken. Ik was straatagent en ben
nu hoofdinspecteur. Je staat midden in de maatschappij. Ik kan niks leukers bedenken.’’
Karin de Mik

