Toespraak Secretaris-Generaal Riedstra tgv jaarlijkse
herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld,
Huis ’t Velde, 8 juni 2017

• Dames en heren - familieleden, vrienden en collega’s van
diegenen die wij hier vandaag herdenken.
• Welkom allemaal, op deze plaats van bezinning en
reflectie, het nationaal monument Tuin van Bezinning.
• Voor mij, als secretaris-generaal van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie, is het de tweede keer dat ik bij deze
herdenking mag spreken.
• En ik moet zeggen: dat doet me veel…
• Hier te staan, op deze plek, in deze ambiance, bij dit
aangrijpende monument, met de namen van al die
politiemensen, die tijdens de uitoefening van hun beroep
zijn omgekomen – dat maakt op mij diepe indruk.
• Je realiseert je nog eens extra goed dat het vak van
politieman of -vrouw niet alleen ontzettend mooi en
belangrijk is, maar ook ongelooflijk zwaar en bepaald niet
ontbloot van gevaren.
• Dat blijkt wel als je al die namen ziet, hier op het
monument – al meer dan 160 sinds de Tweede
Wereldoorlog.
• Namen waar evenveel verhalen achter schuil gaan.
• Aangrijpende verhalen, die veel zeggen over de zeer
gevaarlijke en zelfs levensbedreigende situaties waarin
onze dienders zich met enige regelmaat begeven.
• Moeten begeven…
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• Want we weten het allemaal: waar U en ik
hoogstwaarschijnlijk een stap terug zouden doen, heeft de
diender vaak geen keuze.
• De aard van het politiewerk brengt met zich mee dat hij of
zij dan juist een stap naar voren moet doen…
• Soms met noodlottig gevolg.
• Sinds de vorige herdenking, in mei 2016, hebben we
helaas opnieuw de naam van een gewaardeerde politiecollega moeten bijschrijven op dit monument.
• Dat betreft Mario Prosperi, een moedige, bevlogen en zeer
gerespecteerde “politiemens”, die dag in, dag uit zijn werk
als diender met hart en ziel deed.
• In de nacht van Oud op Nieuw raakte Mario zwaar
gewond, toen hij tijdens de uitoefening van zijn dienst
werd geschept door een auto.
• Reanimatie door zijn collega’s van de Haagse politie, en
later door het ambulancepersoneel, mocht niet baten.
• Mario raakte in coma en overleed enkele dagen later.
• Zijn uitvaart was een indrukwekkend afscheid, waaruit
bleek hoe zeer Mario bij zijn collega’s geliefd was en hoe
zeer ze hem waardeerden.
• Maar er bereikte ons ook droevig nieuws uit Bonaire.
• Daar werd Ferry Bakx, een Nederlandse politieman,
werkzaam bij het Korps Politie Caraïbisch Nederland op
Bonaire, van het leven beroofd.
2

• In augustus 2016 kregen hij en een collega daar de
melding van een gewapende overval.
• Moedig en plichtsgetrouw zette Ferry de achtervolging in
op de overvallers.
• Maar hij kwam ten val en werd vervolgens door een van
de overvallers in zijn rug en hoofd geschoten. Hij overleed
ter plekke.
• Ook Ferry’s overlijden raakt ons allemaal.
• Ook zijn offer verdient een passende herdenking.
• Minister Blok laat op dit moment onderzoeken – in
afstemming met het Korps Politie Caribisch Nederland en
de Nederlandse politie – hoe we met ingang van 2018 ook
onze Caribische collega’s de eer kunnen bewijzen die hen
toekomt.
• We willen komen tot een waardige vorm om ook hen te
herdenken.
• Een vorm die goed past bij het Caribische Korps, waarbij
onze zorg ook uitgaat naar de nabestaanden en naar de
politiecollega’s die er aan willen deelnemen.
• Een vorm, bovendien, waarbij onze onderlinge
geografische afstand geen belemmering vormt.
• Dames en heren,
• Twee uitstekende, plichtsgetrouwe politiemensen, in de
kracht van hun leven, abrupt weggerukt uit hun kring van
dierbaren.
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• Ik wens de familie Prosperi én de familie Bakx heel veel
sterkte bij de verwerking van dit onvoorstelbare verlies.
[kort moment van stilte]
• Dames en heren,
• Op deze plaats, bij dit monument van én voor de politie,
wil ik graag mijn diepe respect uitspreken voor al die
tienduizenden mannen en vrouwen bij de politie, die
ondanks de risico’s die zij lopen, zich toch – dag in, dag uit
– met hart en ziel inzetten voor ons aller veiligheid.
• Daar kunnen we niet vaak en niet lang genoeg bij
stilstaan.
• Ik weet het: politiemensen realiseren zich maar al te goed
dat dit vak, dit fantastische mooie politievak, loodzwaar is
en hen soms in gevaarlijke situaties kan brengen.
• En dat dat een ongeval, of een geweldsincident, altijd kan
plaatsvinden.
• Dat is nu eenmaal onvermijdelijk; de aard van het
politievak brengt het met zich mee.
• Dat mag dan zo zijn, maar het betekent nog niet dat we er
in mogen berusten.
• Integendeel!
• Als werkgever maakt het Ministerie van Veiligheid en
Justitie zich sterk om de arbeidsomstandigheden voor
onze dienders zo goed en zo veilig mogelijk te
organiseren.
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• Oók, of misschien wel juist met het oog op die momenten
dat het er hard aan toe gaat op straat.
• Dit om de veiligheid van burgers én politiecollega’s zo veel
mogelijk te waarborgen.
• Dames en heren, kijkt u nog even goed om u heen… Het
monument, de wand, de namen…
• Al die politiemannen en -vrouwen die we hier vandaag
herdenken, hebben in de uitvoering van hun belangrijke
taken hun ziel en zaligheid gelegd.
• Het is wrang en triest dat zij hun uitstekende en moedige
bijdrage aan een veilige samenleving uiteindelijk met de
dood hebben moeten bekopen.
• Wij zullen hen hier, bij dit indrukwekkende monument,
deze Tuin van Bezinning, jaarlijks blijven herdenken en
onze grote waardering en ons respect blijven tonen.
• Opdat wij nooit vergeten!
• Dank U voor Uw aandacht.
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