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Hoog te paard, diep 
DE AMSTERDAMSE POLITIE SINDS 1.966 

De politie moet de bestaande orde handhaven en tegelijk 

inspelen op maatschappelijke veranderingen. Dat wringt 

nogal eens, vooral in een roerige stad als Amsterdam. 

Organisatieadviseur Cees Zwart schreef op verzoek van 

voormalig korpschef Nordholt een 'wordingsgeschiedenis' van 

de Amsterdamse politie in het bewogen tijdvak 1966-1999. 

Met een voorzichtig happy end. 

Diender in Amsterdam verschijnt eind deze 
maand bij uitgeverij Balans. die het aan
kondigt als een "ongewoon boek". Dat 
heeft veel te maken met de ontstaansge
schiedenis. De auteur, prof.dr. C.J. Zwart, 
is geen beroepshistoricus maar organisa
tiedeskundige. Van 1954 tot 1960 studeer
de hij economie in Rotterdam. Hij specia
]jseerde zich op de ontwikkeling van 
organisaties. Na zijn studie werkte hij zes
eneenhalf jaar bij Philips en raakte in de 
greep van nieuwe concepten als "humani
sering van de arbeid" en "creatieve taak-
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groepen". Bij zijn volgende werkgever, de 
Technische Hogeschool Twente, werkte 
hij bij de bekende antroposofische peda
goog en psychiater prof. Bernard Lieve
goed (1905-1992), voorzitter van de afde
ling Maatschappijwetenschappen. "Van 
die man heb ik heel veel geleerd," vertelt 
Zwart in de studeerkamer van zijn villa in 
Zutphen. "Ik raakte ook betrokken bij 

Cees Zwart /64) in zijn swdeerkamer. 

zijn organisatieadviesbureau in Zeist, tot 
ik mij in 1987 zelfstandig vestigde." 

'Biografie' van het korps 
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Zwarts proefschrift uit 1972 gaat over de 
integratie van organisatie- en verander
kunde. "Organisatiekunde draaide toen 
nog vooral om het zo goed mogelijk laten 
werken van organisaties waarvan de glo
bale doelstellingen en structuur als vast
staand golden. Voor mij ging het juist 0111 
het begeleiden van veranderings1Jroc essen. 
Dat begint met terugkijken. Wat dragen 
we mee aan onbetaalde rekeningen? Waar 
is de kiem van het nieuwe al te ontdek
ken?" Aan Lievegoed dankte Zw;in cle 
gedachte dat organisaties net als mensen 
een ·1evensloop' hebben en kunnen leren 
van ervaringen. 
In 1974 werd Cees Zwart buitengewoon 
hoogleraar aan de Rotterdamse Erasmus-
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Deze actievoerende agent steekt zichzelf en zijn 
collega's in december 1970 w1 lrarl onder tie 
riem rrIe1 de tekst: "REGERING! Politie ver,lit'ril 
WAARDERING!" /11 Dm 1-/uag demorrslnwdrn 
de agenten voo,-J 1200 extra. 

Erfgenaam van Provo was 1970 de Kabouterbeweging. Op 31 
maart 1970 las Kabouter Hans van Bommel in hel stadhuis een 
'0orlogsverklmi11g' aan het establishment voor. Voor alle zeker
heid warerI acht agrnte11 aanwezig, die zo te zien met hun hou
ding geen raad wisten. 

universiteit, later ook aan de Katholieke 
Universiteit Brabant. Sinds eind jaren 
tachtig verzorgt hij bovendien rwee keer 
per jaar voor niet-studenten ·open podia', 
alias 'werkcolleges· van enkele dagdelen. 
Daar komen allerlei managers op af die 
vinden dat hun club toe is aan een cul
tuuromslag. Aan zo'n werkcollege nam 
begin jaren negenrig ook de Amsterdamse 
commissaris Mariëtte Christophe deel. Zij 
was zó enthousiast dat ze een volgende 
keer haar directe chef.Jelle Kuiper. de 
rechtL'rhand van korpschetï.:ric Nordholt. 
meesleepte. Dat was óók wel iets voor de 
Amsterdamse politietop. vonden ze. 
Najaar 1993 gaf Zwarr inderdaad een 
geanimeerd werkcollege voor het 35-kop
pige Managementoverleg van het korps. 
over •integriteit in het persoonlijk en 
maatschappelijk k•ven· . Ook Nordhoh 
wa, er bij en hij was wt•l geL·harmL'erd 
van de 'biogr,rtische· 111,111ier waarop 
Zwart tegen llrg,111is.11it•s a,lllkl'L'k. Wilcll' 
hrJ llll't L't'm de bwgraliL· van het AmstL•r
d,1111,e k1ffp, ,rhrqwn! Lw,1r1 a,1rzl'lde 

maar héél even. "Ik had niet veel met 
Amsterdam. Ik vond het een uiterst chaoti
sche en verwarrende stad. Maar dat was 
snel over toen ik er eenmaal rondliep ... 

Een biografie is niet helemaal het goede 
woord. zegt Zwart nu. "Ten eerste naruur
lij k omdat het niet om één mens gaat. 
Maar ook omdat het geen beeld van buiten 
is. maar juist van binnenuit. Mijn voor
naamste bronnen waren de tientallen 
indringende interviews met Amsterdamse 
dienders van hoog tor laag. Inderdaad. in 
die zin is het meer een autobiografie van 
de Amsterdamse politie. al heb ik al die 
getuigenissen natuurlijk geordend. gein
terprereercl en opgeschreven. Een psycho
analyse dan? Misschien . .  Entin. ze11· 
gebruik ik liC'ver de term ·wordings-
gesch ieclen is., .. 
Zwart is 111clerclaacl zt•er n.iclrukkeli_jk in 
cll' tekst aanwl'zig. 111<'1 z1 .1n vaktaal en clui
cl111gl'll 1 - - 1 1< voeg hier het volgencle dan 
IOL' "). waarbq hij hl't grute vNbancl niet 
srhuwt. Lo lwrle1cl1 hi_1 dl' 1\ 111stl'rcl,1m,L' 
1m·ntalill•1t onclL•r mcl'r 101 cll' 1 1 1vlol'd van 
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Rembrandt, Spinoza en Anne Frank, en 
van de zompige bodem. Wie zich daar
door niet laat ontmoedigen, wordt deel
genoot van een boeiende, bij wijlen hilari
sche, en meer dan eens dramatische 
geschiedenis. 

Kip in blik 
De titel Diender in Amsterdam ademt de 
geest van Nordholt, beaamt Zwart. Met die 
ouderwetse term voor een gewone politie
agent sierde de vorige korpschef ook 
graag zichzelf: ook hij was maar "een 
gewone diender". Ten slotte is het dienen 
van de gemeenschap de taak van iedere 
politieman en -vrouw. Ook Zwart gebruikt 
het woord doorgaans in die brede beteke
nis. "Mijn kernvraag was óf en hóe de 
Amsterdamse dienders sinds de Provo-tijd 
hebben willen en kunnen leren van het 
onve1wachte. van verrassende ervaringen 
waar ze even niet van terug hadden. 
'Beproevingen· noem ik dat. Ik ben bij 
1966 begonnen, omdat er in dar jaar zó 
geweldig veel gebeurde dat gerust van een 
keerpunt gesproken kan worden. Natuur
lijk begon een aantal ontwikkelingen al 
eerder: Provo was in 1 965 opgericht en 
nozems waren er al sinds de jaren vijftig. 
Maar in 1 966 kwam alles bij elkaar. Die 
provo's waren een echte beproeving voor 
de Amsterdamse dienders. Nier omdat ze 
zo'n grote of gewelcladige beweging vorm
den, maar omdat ze zo onbegrijpelijk 
waren voor de doorsnee-agent. Het tem
men van georganiseerde massa's, daar
voor bestonden recepten. Maar wat doe je 
legen een verzameling individuen met de 
meest uneenlopende plannen. motieven 
en absurde acties. voor wie JOUW gezag 
niet meer vanzelfsprekend is?" 
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Een fraai voorbeeld was de commotie 
over de witte kippen van Provo. Op 10 
maart 1966 ontregelden provo's en hun 
sympatisanten het omstreden huwelijk 
van kroonprinses Beatrix met de Duitse 
diplomaat Claus von Amsberg. De miclcle
len waren eenvoudig: wilde geruchten 
waarvan de autoriteiten zeer nerveus wer
den. rookbommen bij de koets in de 
Raadhuisstraat. en een losgelaten witte 
kip. Wil was de favoriere kleur van Provo 
en de tamelijk toevallige acrie werd snel 
ideologisch geduid. Kip betekende in 
Amsterdam immers ook agent. Hel witte
kippenplan hield in dat agenten weer 
vriendelijke omes moesten worden. die 
gewoon op straat liepen. in tegenstelling 
tol de 'kip in blik'. de politie die zich in 
surveillance-auto's verborg. 

De ultieme vernedering 
Zwart: "Op I Y maart wordt op de Prinsen-

30 april 1980. Een peloton var, clc Mobit'k 
Eenheid wacht demonstranten op elk rwde
ren door de Langeb111gsteeg. Ze zijn op weg 
van het Waterlooplein naar de Dam, waar 
in de Nieuwe Kerk koningin Beatrix wordt 
ingehuldigd. 

In l 975 beleefde Amsterdam zijn eerste gijze
ling, in de Indonesische ambassade. Er zou
den er heel wat volgen. De gijzeling op cle 
Geuzenkade die op 13 juli 1987 wordt 
gemeldt, blijkt vals alarm. De rechercheurs 
trekken hun kogelvrije vesten weer uit. Opge
lucht of teleurgesteld? 

gracht een expositie geopend van foto's 
van die tumultueuze huwelijksdag. Een 
grote menigte wacht op straat tot ze bin
nen mag. Een ne1veuze buurman belt de 
politie. Twee agenten rijden naar het front 
en staan verbluft. Aan de gevel hangt een 
witte fiets en iemand draagt een witte kip 
in een krat. Die dienders weten niet beter 
clan het publiek te gelasten 'zich te verwij
deren in de door de politie aangegeven 
richting' - dat is de vaste bezweringsfor
mule. Voor hen is dit een ·volksverzame
ling'. Dan komt er een jongeman aanlop . en 
om zijn fiets die daar staat Ie pakken. Wit 
van woede schopt agent Querido hem 
tegen de grond. De verloofde van die jon
gen begint aan de agent te sjorren en 
krijgt een klap in haar gezicht. Omstan
ders bemoeien zich er mee. dienders slaan 
om zich heen met de wapenstok maar 
moelen de aftocht blazen. Er bestaat een 
foto van hoofdagent Wijnker die zonder 

Hoog I c._• p.i.1 1 d  clll' Jl )!t'v,1 l l t.· n  

. -- � 

-�: . - 0 

ë 
u. 

n. 
z 
.,: 



� 
l; 
,ij s: 
"' 
C: 

� 
g> 
0 
I 

• :ll 

) j 
Politit'ntilcrjimmy Nijmr111 viel tijdens de 'kroningsrellen' op hel W111erlooplein va11 zijn struikelende 

paard en vreesde voor zij11 leve11. Meelevencle omstanclers hielpen hem echter weer in liet zadel. Dank-

/Jaar groette Nijma11 zijn helpers. "lvc111/Joe!" werd hem iro11isch 11ageroepe11 torn /Jij weggaloppeercle. 

pet het strijdtoneel verlaat, met een 
lachende menigte achter zich. Dat was de 
ultieme vernedering. De pet was het sym
bool van gezag." 
"In juni was het wéér raak: het Bouwvak
kersoproer. Dat waren twee nog veel hef
tiger dagen. Heel andere aanleiding. heel 
andere deelnemers. maar ook hier kwam 
de paniek bij de politie en op hel stadhuis 
pijnlijk naar buiten. Hoofdcommissaris 
Van der Molen en bmgemeester Van Hall 
werden ontslagen. Mijn vraag was: hoe 
kan het dat het hele korps zo miskleun
de? Ik denk omdat de politie sinds de 
Tweede Wereldoorlog in hoofdzaak was 
georganiseerd naar militair model en dat 

{)11.., Alll\lt.' l d ,1111 llll\'t'lllbt.· 1  J '-)<J9 

was niet ingesteld op structurele improvi
satie. Gewone agenten werden niet 
geacht zelf te denken. ze moesten instruc
ties opvolgen." 
Zwart behandelt in zijn boek een reeks 
incidenten. 'halteplaatsen·. waarbij de 
politie verkrampt-geweldadig reageert op 
nieuwe 'beproevingen·: de Maagdenhuis
bezetting van 1969. de Dam- en Vondel
parkslapers ( 1970-1972). het Nieuwmarkt
oproer ( 1975). de afgeblazen ontruiming 
van kraakbolwerk De Groote l<eyser. het 
hectische jaar 1980 (barricades in de Von
clelstraat: rellL·n bij Beatrix· inhuldiging) 
en cle dood van kraker Hans l<uk in et'n 
polit it'cel ( 19115). Zwart: "Van.il 1975 
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Joop Querido (61): " Ik  was in '73/'74 
leerling-brigadier. Er kwamen twee 
jonge agenten met een Amerikaan bin
nen. En die zeiden: vvat we nou hebben. 
brigadier, die man wil een paard! Die 
loopt maar te schreeuwen om een 
horse. Later begrepen wij dat 'horse· in 
de scene van heroïne-gebruikers een 
slang-woord was voor heroïne. ( ... ) En 
die Amerikaan was verslaafd en die riep 
maar: horse. horse. en we begrepen er 
niets van. Maar we vonden het wel 
vreemd." (Citaat uit Diender in Amster

dam.) 

Mariëtte Christophe, toen 21 jaar. liep 
in 1975 stage op bureau Leidseplein. 
Aan vrouwen moest men bij de politie 
nog erg wennen, vertelde ze aan Zwart. 
"Ik kreeg weleens een telefoontje. Met 
de wachtcommandant. zei ik dan. 
adjunct-inspecteur Christophe. Hé 
mevrouw, u spreekt met de adjudant. 
mag ik de wachtcommandant van u? Il< 
zeg: Daar spreekt u mee. U begrijpt me 
niet goed, juffrouw. ik moet de wacht
commandant spreken. Ik zeg: Waar 
heeft u die wachtcommandant dan 
voor nodig? Hij zegt: Ik moet even een 
melding in het dagrapport checken. I k  
zeg: I k  ben de wachtcommandant en ik 
kan dat ook. ik zal het even voor u 
checken. Nee. de melding staat niet in 
het rapport. Juffrouw. geeft u mij dan 
toch maar even de wachtcommandant. 
Ik zeg: En nou komt u hiernaartoe en 
komt u naar mijn uniform kijken, want 
er staat een ster op." 

Jimmy Nijman (destijds 54) kwam als 
politieruiter in nood tijdens de 'kro
ningsrellen' van 30 april 1980. toen op 
het Waterlooplein zijn paard struikelde 
over cle scheerlijn van een tent. Nooit 
was hij zó bang. bekende hij aan Zwart: 
"En toen kwam de massa op me af. De 
eerste wilde een debat met me gaan 
opzetren. Toen kwam er een stel. die 
wilden me dood slaan. ( . .  ) Ik had maar 
één cloel: op m'n paard komen. ( .. ) 
Nou. Amsterdam is dan een gekke stacl. 
hoor. Want toen werd mij door een stel 
dat dacht 'die man doet ook gewoon 
z·n werk' de gelegenheid gegeven om 
wel'!' op te stappen. Ik kreeg een kontje 
mee en ik kreeg 111·11 wapenstok en por
tofoon� weer terug. Alleen m·n gasmas
ker blet'f' weg. Ik weet nog dat ik mijn 
hand heb opgt'stoken. zo van: bt'dankt 
jongt'ns'" 
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wordt ook de 'tegencultuur' geweldadi
ger. Geenf)ower power meer, maar stenen 
gooien. De harde charges in de Nieuw
marktbuurt hebben veel kwaad bloed 
gezet. In 1980 is het echt oorlog in de 
stad. Dat noem ik een ·nulpunt'. Vanaf 
dan begint her besef te dagen dar her zo 
niet verder kan. Maar dat gaat langzaam. 
Terwijl er eindelijk open gesprekken 
komen in de Mozes en Aäronkerk russen 
krakers en politie, denken de haviken bij 
de politie vooral aan versterking van de 
Mobiele Eenheid. Het echte keerpunt is 
pas 1985, na cle cloocl van Hans Kok. Dan 
krijgen cle veranderingen eindelijk vrij 
baan. 'Niet rammen. maar eerst praten' 
wordt cle lijn. En er komt een grote reor
ganisatie: decentralisatie. wijkteams met 
veel eigen verantwoordelijkheden. In 
1 987 wordt Eric Nordholt korpschef. Een 
wervelwind! Hij zet zich vooral in voor 
maatschappelijke integratie van de politie 
en een nieuw normbesef." 

Bruingrijze korreltjes 

Ander, clan bij de ordehandhaving zijn bij 
de m1sclaadbestri_jdi11g de ·halteplaatsen· 
111 clc ont wikkeling veel minder duidelijk 

290 

Een mTestatie infeb111ari 1991. 

Grimmige conji-ori!atie tussen krakers en politie 
in een pand op de Amstelveenseweg, 4 juni 1987. 
De 'stadsoorlog' (om met Geert Mak te spreken) 
tussen de kraakbeweging en het gezag was toen 

al lang over zijn hoogtepunt heen. 

aan te geven, op twee, drie tendensen na: 
de opkomst van het drugsprobleem en de 
verharding en internationalisering van de 
misdaad. "Ja, ook ik was verbaasd hoe 
weinig de politie rond 1970 nog wist van 
heroïne en andere verdovende middelen," 
zegt Zwart. "Rechercheurs lieten zich 
door oude Chinezen in een ·opiumkit' 
wijsmaken dat die bruingrijze korreltjes 
daar op het aanrecht dienden ·voor koken 
voor de Chinese mensen'! De criminelen 
waren geen bekende buurttypes meer. 
maar leden van professionele bendes. 
vaak buitenlanders. Dat nodigde uit tot 
nieuwe, veelal omstreden rechercheme
thoden, waarvoor lange tijd geen regels 
bestonden: inkijkoperaties, pseudo-koop, 
infiltratie, enzovoort. Juist omdat de 
regels niet meer pasten bij de werkelijk
heid, wist niemand meer wat nog kan en 
wat niet." Zowel bij de misdaadbestrij
ding als op het terrein van de openbare 
orde werd 'normafwijkend gedrag' ('nag
gen' in politiejargon) een steeds groter 
probleem: van het aannemen van een 
pilsje tot meeprofiteren van een drugs
deal. De traumatische IRT-affaire is daar 
een uitvloeisel van. "Nordholt heeft op 
een gegeven moment terecht bepaalde 
methoden verboden. Het ging te ver. 
Maar het was intussen ook duidelijk dat 
je met al te starre regels de werkelijkheid 
niet bijhoudt. Zwart: "Korpschef Jelle 
Kuiper zegt dan ook terecht: de dienders 
moeten vertrouwen op hun eigen autori
teit. Vanuit een gezamenlijk besef van de 
doelstelling van de politie (een 'leidbeeld' 
noem ik dat) moeten zij in iedere nieuwe 
situatie zelf gewetensvol hun koers leren 
bepalen." ■ 
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