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POLITIEWOORDVOERDERS ELLIE LUST EN NATHALIE SCHUBART

‘KOM NIET 
AAN ÉÉN VAN ONS!’

GEFELICITEERD, JE EERSTE EIGEN PROGRAMMA!

E llie: “Dank je! Voor ‘Ellie op Patrouille’ ben ik 
de wereld over gereisd. Ik ben geen journalist, 
geen presentator, maar Ellie van de politie 

en in die hoedanigheid draai ik mee met mijn 
buitenlandse collega’s. Dat ik dit heb mogen doen, is 
geweldig. Mijn deelname aan ‘Wie is de Mol’ is een 
enorme katalysator geweest voor nieuwe dingen. 
Ik krijg zo veel mediaverzoeken, daarom doet mijn 
vrouw Boukje nu mijn management. Ze kent mij 
het beste. Ik heb vaak nee gezegd, tot dit concept 
voorbijkwam. Ik hou van het werk op straat. Ik ga 
bijvoorbeeld met vrouwelijke collega’s te paard 
de sloppenwijken van Bogota in en assisteer bij 
een drugsinval. Echt, ik dacht dat ik als agent in 
Amsterdam alles wel gezien had. No way…” 

Nathalie: “Ik was een van de weinigen die ervan 
afwist. ‘Mag ik mee?’, riep ik direct. Ik hoef niet 
in de spotlights te staan, maar dit moet een 
fenomenale ervaring geweest zijn.”

Ellie: “We blijven toch politievrouwen van de 
straat. Ik heb twintig jaar in de buitendienst 

gewerkt, Nathalie twaalf. Nog steeds draai 
ik af en toe een dienst mee om feeling  
te houden.”
Nathalie: “Noodhulpdiensten draai ik 
niet meer, omdat ik momenteel niet 
wapendragend ben. In het begin vond 
ik dat weleens lastig. Als ik een oproep 
over de portofoon hoorde, kriebelde het.”
Ellie: “Dat gevoel gaat bij mij ook nooit 

over.”

HADDEN JULLIE DIRECT EEN KLIK?
Nathalie: “We hebben elkaar in de studio 
van ‘Opsporing Verzocht’ ontmoet. Een 
serieus programma, gezien de ernst van 
de zaken die er behandeld worden, maar 
we keken elkaar aan en schoten in de 
lach. Uiteraard buiten de camera’s. Die 
lol staat symbool voor onze vriendschap. 
We zien elkaar te weinig - zitten ook niet 
altijd bij elkaar in een uitzending - maar 
dat ligt echt aan de afstand Amsterdam-

Groningen. We gaan straks dan ook gezellig met 
onze partners uit eten.”
Ellie: “Wist je dat jaarlijks veertig procent van de 
misdrijven die in ‘Opsporing Verzocht’ behandeld 
worden, opgelost wordt door de oproepen in het 
programma? De tips van kijkers zijn echt goud 
waard!”

NATHALIE, OP JOUW TWITTERACCOUNT STAAT: 
‘SPONTAAN, BEETJE GEK, IETS TE ZWART/WIT,  
SOCIAAL, HART OP DE TONG, VLIEGANGST.’ ELLIE  
HEEFT GEEN ACCOUNT...
Ellie: “Op social media probeer ik zo veel mogelijk 
in de luwte te blijven. Bij mij zou er op staan: ‘Ik 
hou van het leven en onverwachte verrassingen, 
ben genuanceerd en sociaal.’ O ja: en ‘Vliegangst 
overwonnen’. Is een kwestie van veel vliegen.”
Nathalie met een knipoog: “Ik zou het liefst met een 
zuurstofmasker op en reddingsvest aan vliegen. 
Voor het geval dat. Gooi die glijbaan ook maar vast 
uit. Maar serieus: bij een lange vliegreis neem ik 
echt een oxazepam in.”
Ellie: “Mijn vliegangst zat ‘m meer in het feit dat ik 
vliegen niet snap. Een airbus is een vliegdekschip. 
Ik begrijp niet dat je met achthonderd mensen plus 
bagage de lucht in gaat en blijft. Ik verklaar elk 
geluidje of vreemde beweging, en dat stelt me niet 
gerust.”

KUNNEN JULLIE NOG WAKKER LIGGEN VAN EEN ZAAK? 
Nathalie: “Niet meer. De ene zaak houdt je wel meer 
bezig dan de andere.”
Ellie: “Je leert ermee omgaan. En binnen de politie 
hebben we steun aan elkaar.”
Nathalie: “Bij de politie is het één voor allen, allen 
voor één. Of je nou in Zeeland of Friesland werkt.”
Ellie: “Kom niet aan één van ons. Als één van ons 
geraakt wordt, voelen we dat allemaal.”  
Nathalie: “Onze collega Dick werd doodgeschoten. 
Echt gruwelijk. Vanuit het hele land kwamen ze naar 
het noorden om diensten te draaien in hun vrije tijd.” 
Ellie: “Zo konden collega’s die er direct bij betrokken 
waren hun rust nemen.”
Nathalie: “Jaren geleden heb ik een ernstig auto-
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regelmatig samen te zien in het programma ‘Opsporing Verzocht’. Ellie heeft bovendien nu ook haar eigen  
tv-programma: ‘Ellie op Patrouille’.
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ongeluk gehad. Ik kreeg kaarten van collega’s uit 
heel Nederland. Die sterke verbondenheid, die 
massale steun, hoort bij het korps.”

ZIJN JULLIE WELEENS BANG GEWEEST?
Nathalie: “Als je met samengeknepen billen in de 
politiewagen zit op weg naar bijvoorbeeld een 
vechtpartij kun je dit werk niet doen. Maar achteraf 
heb ik echt weleens gedacht: het had ook anders af 
kunnen lopen.”
Ellie: “Ik ben geen bang mens. Gaat het om mijn 
dierbaren, dan wordt het anders. Toen mijn moeder 
twee hersenbloedingen en een herseninfarct kreeg 
en Boukje kanker, ben ik echt bang geweest. Bang 
om ze te verliezen. Ik laat alles vallen als het om de 
mensen gaat van wie ik hou. Als Nathalie belt dat ik 
moet komen, stap ik in de auto zonder te vragen wat 
er aan de hand is.”
Nathalie: “We staan voor elkaar klaar. Wat Ellie zegt, 
herken ik. De angst dat mijn kind of partner Albert 
en zijn kinderen iets overkomt is groter dan dat mij 
iets zou overkomen.”

ELLIE ZEI IN HET AD: ‘IK WAS VROEGER DOL OP 
CHARLIES ANGELS.’ ELLIE, NATHALIE EN …?
Nathalie: “Sipke-Jan Bousema, hij heeft een tijd 
‘Opsporing Verzocht’ gedaan. Als we elkaar te lang 
niet hadden gezien, planden we een afspraak om 
met hem en een groepje van de redactie te gaan 
stappen. Een leuke tijd!”
Ellie: “Nee, we gaan toch voor een vrouw… Anniko 
van Santen! Ze is zo goed in haar werk. Het is 
ongelooflijk wat zij allemaal doet. Bij een actueel 
schietincident in het weekend schrijft ze regelmatig 
op maandagavond teksten voor de uitzending de 

volgende dag. Behalve een goede presentator van 
‘Opsporing Verzocht’ is ze een heel lief, betrokken 
en integer mens.”
Nathalie: “Angel-waardig.”

‘WIE IS DE MOL’ HEEFT ELLIE GELANCEERD ALS BN’ER. 
IETS VOOR JOU, NATHALIE? 
Nathalie: “Nee, en ook geen ‘Expeditie Robinson’. Ik 
en nauwelijks eten is geen goede combinatie. Over 
‘Wie is de Mol’ denk ik alleen na als ik de mol mag 
zijn. Dan hoef ik geen enge dingen te doen. Buiten 
dat, ik hoef niet zo nodig herkend te worden. Als ik 
met Ellie vijfhonderd meter over straat loop, is ze al 
dertig keer op de foto geweest. Maar Ellie, jij wilde 
toch altijd ‘Robinson’ doen?”
Ellie: “Dat heb ik nooit gezegd. Ik heb één seizoen 
helemaal gekeken toen Bertie uit ‘Boer zoekt Vrouw’ 
erin zat, omdat ze een vriendinnetje is. Niet of 
weinig eten is voor mij geen probleem. Ik zou alleen 
niet tegen het liegen en bedriegen kunnen. Het 
elkaar eruit werken. Dat past niet bij mijn karakter.”
Nathalie: “Ik zou juist té gemeen zijn in ‘Robinson’, 
maar dat is niet goed voor mijn imago én dat van de 
politie haha!”
Ellie met een knipoog: “Ik denk dat de politie ten 
onder gaat… ‘Wie is de Mol’ wordt ook netjes 
gemonteerd. Iedereen komt er goed uit. Daar heb ik 
me weleens zorgen over gemaakt.”
Nathalie: “Ik heb in mijn broek geplast van het 
lachen dat je iedereen overal uitleg over gaf.”
Ellie: “Ik had nooit verwacht dat dit zo opgepikt zou 
worden door de media. ‘Ellie en de etherdiscipline’: 
ik kom er nóóit meer vanaf!” 

‘Ellie op Patrouille’

VANAF 27 FEBRUARI OP NPO 1 OM 21.25 UUR, NA ‘OPSPORING VERZOCHT’

NATHALIE ‘IK 
HOEF NIET ZO 
NODIG HERKEND 
TE WORDEN OP 
STRAAT’

ELLIE ‘IK LAAT ALLES  
VALLEN ALS HET GAAT 

OM DE MENSEN VAN 
WIE IK HOU’

22  


