
GAJADHAR, Ronald “Ro” Jagdispersad, de eerste woordvoerder van het 

Korps Politie Suriname. 
 

Ro zoals hij ook genoemd werd is geboren in Paramaribo en wel op 25 september 1945. Hij is nu 

gepensioneerde hoofdinspecteur van politie, die jarenlang het hoofd was van de publiciteitsdienst 

van de politie.  

 

Belangstelling 
Als negentienjarige salesman, werkzaam bij de firma H.H. Cabell, solliciteerde hij op een goede 

dag naar het Korps Gewapende Politie. Op 20 april 1965 trad hij als rekruut in dienst van het korps. 

Zijn belangstelling lag bij de politiekapel, omdat hij zelfs van muziek houdt. Wanneer de 

politiekapel langs de straten in zijn buurt rondging, rende hij vaker achter hen aan.  

 

Hij herinnert zich de rekruten opleiding onder leiding van dhr. Spalburg de politiebaas, als gisteren. 

De bekende instructeurs tijdens zijn opleiding waren o.a. de sportinstructeur Paul Leeflang, 

Haarnach en Boedhoe die exercitie gaven. De kampcommandant was dhr. Hiwat.  

 

Loopbaan 
De leergierige aspirant agent van politie Gajadhar werd na de rekruten opleiding te hebben 

doorlopen ingezet bij de straatdienst (thans de Algemene Surveillance Dienst of ASD) waar hij 

vier jaren werkzaam is geweest. Die dienst was toen ondergebracht in het hoofdbureau van politie 

aan de Waterkant.  

 

Gajadhar onderscheidde zich van anderen door de accuratesse die hij aan de dag legde en het feit 

dat hij zowel verbaal als schriftelijk goed in het nederlands kon communiceren. De nederlandse 

taal werd hij heel gauw machtig door in zijn vrije tijd te lezen. 

 

In 1969 werd hij gemuteerd naar het ressort Domburg. Deze mutatie zou de doorsnee 

politieambtenaar hebben gezien als een straf, vooral omdat dit gebeurde nadat Gajadhar aan een 

van zijn superieuren duidelijk maakte dat hij als jonge politieman geen opdrachten wilde uitvoeren 

die niets met het politiewerk te maken hadden. Deze mutatie zag Gajadhar juist als een kans om 

zich als politieman te kunnen ontplooien. Op de buitenposten waren er namelijk geen speciale 

afdelingen en daardoor onderzochten de aldaar werkende politieambtenaren van alles, dus van 

aanrijdingen tot diefstallen enz.  

 

In de schijnwerper staan 
In 1971 werd Gajadhar overgeplaatst naar de districtsrecherche te Combé, die toen was 

ondergebracht in het gebouw waar nu het Districtscommissariaat Paramaribo Noordoost staat. Bij 

de districtsrecherche werden grote zaken onderzocht zoals inbraken, berovingen en moordzaken. 

De - toen - Gewestelijke Politie Commandant dhr. Orpheo Boksteen en anderen raakten onder de 

indruk van Gajadhar, vanwege een door hem opgemaakt dossier van een grote inbraak. Dit dossier 

had praktisch geen taalfouten, iets dat niet vaak voorkwam bij hindoestaanse politiemannen. Deze 

prestatie heeft Gajadhar kunnen leveren, omdat hij niet echt hindoestaans was opgevoed. Hij had 

een strenge EBG-opvoeding gehad en het nederlands was hem met de paplepel ingegoten.  

 

 



Coup periode 
Brigadier Gajadhar was een van de vele politiemannen die kort na de coup van 25 februari 1980, 

thuis werd opgepakt. Gezeten in een tank deden enkele militairen zijn huis aan en brachten 

Gajadhar naar het Memre Boekoe Kazerne, waar hij een dag werd opgesloten. Zijn rechtenstudie 

aan de Universiteit van Suriname heeft hij vanwege de coup moeten beëindigen. Toch verkoos 

Gajadhar ervoor om niet naar Nederland te verhuizen, zoals velen in die tijd dat deden.  

 

Anti Narcotica Brigade  
In 1981 werd de (toen) majoor van politie Gajadhar overgeplaatst naar de Narcotica Brigade, maar 

werd op een gegeven moment afgelost, omdat een mindere in rang in beslag genomen spullen had 

weggenomen. Als ondercommandant van de groep werd Gajadhar, die niets met de verduistering 

van deze goederen te maken had, kwalijk genomen. Hij werd gemuteerd naar de politiepost 

Apoera, waar hij daar twee weken werkte.  

 

Apoera en de Centrale Inlichtingendienst (CID) 
Terwijl hij op Apoera was, werd hij opgebeld met de mededeling dat hij zo snel als mogelijk naar 

de stad moest komen en zich bij de minister van Leger en Politie, dhr. Ivan Graanoogst moest 

aanmelden. Hij was uitverkoren om samen met een andere politieman overgeplaatst te worden 

naar de Ambassade in Nederland. Daar zou hij werken als veiligheidsmedewerker. Om die reden 

werd hij in 1982 overgeplaatst naar de Centrale Inlichtingendienst, om alvast met de telex machine 

te leren werken. Zijn overplaatsing naar de Ambassade in Nederland ging in 1982 niet door. 

Gajadhar werd toen overgeplaatst van CID naar de stadsrecherche, die was ondergebracht in het 

politiebureau Nieuwe Haven. 

 

Politievoorlichter 
In maart 1986 kreeg Gajadhar van korpschef Paul Monsels de opdracht om als politievoorlichter 

op te treden en daarbij een persafdeling voor de politie op te zetten. Hij was met meneer Homoet 

en mevr Bonella in de race voor deze functie. In die periode had de politie steeds problemen met 

de pers. Dagelijks deden er zich zaken voor, waarbij de pers contact maakte met de politie, maar 

er was niemand vanuit de politie die de pers round the clock van de gewenste informatie kon 

voorzien. Dat was onder andere het geval toen de politie in een week vijf personen had 

neergeschoten. In een publicatie van het ochtendblad De Ware Tijd werd er weer kritiek geuit dat 

er niemand van de politie beschikbaar was om de nodige commentaar hierop te geven. Uit de drie 

geselecteerden werd Gajadhar voor de functie van politievoorlichter verkozen. Als 

politievoorlichter heeft Gajadhar zijn stempel gedrukt binnen de organisatie en werd hij een 

bekende politie figuur binnen de gemeenschap. 

 

Om zich goed van zijn taken als politievoorlichter te kunnen kwijten liep Gajadhar stage bij 

verschillende mediabedrijven in Suriname en het buitenland. In Nederland liep hij o.a. stage bij de 

voorlichtingsdienst van de politie van Rotterdam (Goude-Singel) en die van Haarlem 

(Kennemerland). In Suriname liep hij stage bij de dagbladen De Ware Tijd en De West en bij de 

Nationale Voorlichtingsdienst (NVD). Gajadhar investeerde zwaar in zichzelf, omdat hij ervoor 

wilde zorgen dat voor zijn pensionering de pers op een gestructureerde manier toegang had tot de 

informatie rond het politiewerk.  

Gajadhar deed het voorwerk om de politie voorlichtingsdienst goed van de grond te krijgen. Deze 

dienst had in het begin nog geen werkruimte en geen dienstvoertuig. Al het werk werd gedaan 



vanuit het gebouw waar thans de MP Brigade is ondergebracht (Hoek Tourtonnelaan / Henk 

Arronstraat). Het had alleen een portofoon ter beschikking waarmee de politieberichten 

opgevangen werden. Geleidelijk aan lukte het Gajadhar om, ondanks de moeilijke 

omstandigheden, deze afdeling na enkele jaren goed operationeel te krijgen. Wanneer er een 

politiebericht in de media moest verschijnen, moest Gajadhar lopen naar de NVD aan de Grote 

Combéweg, tegenover de Palmentuin. Wanneer het bericht daar was gescreend, kon Gajadhar het 

bericht bezorgen bij De Ware Tijd of De West, zodat die het in hun krant konden plaatsen.  

 

Pas in 1989 werd de afdeling Publiciteits- en Informatiedienst operationeel. Dit kwam vooral ook, 

omdat in die periode de politieleiding en de verschillende afdelingen die onder de politiechef 

vielen, verhuisden naar de Duisburglaan.  

 

Docent  
Naast de vele lezingen die Gajadhar heeft verzorgd aan o.a. verschillende buurtverenigingen, de 

Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), de vereniging van bankinstellingen en het Openbaar 

Ministerie (OM), is Gajadhar ook docent geweest tijdens diverse politieopleidingen. Zo doceerde 

hij de vakken strafrecht, strafvordering, proces-verbaal, rapport en tactische onderzoeksmethoden 

tijdens de elementaire- en de kaderopleiding. Ook was hij een der docenten tijdens extern 

verzorgde opleidingen tot buitengewoon agent van politie voor het security personeel van de SLM, 

De Surinaamsche Bank, hotel Torarica, SML en Kirpalani’s Ltd. Daarnaast was hij in 2005 ook 

als docent verbonden bij de aangepaste opleiding douane recherche.   

 

Opmerkelijkheden en mijlpalen in de carrièregang 

 Trainingen 

Mei 1982 een Drugs Enforcement training gevolgd in de Verenigde Staten (VS).  

Januari 1997 volgde hij een Major Crime Investigation Technique’s course en in maart 2003 een 

training in Community Policing, beide in Canada. 

 

 

 De politieorganisatie is internationaal door Gajadhar vertegenwoordigd bij /tijdens: 

- the Police World Congress van de Interpol in 1985 (Frankrijk) en in 1988 (Nederland).  

- the Police Conference on Criminality in the World (1992 te Brazilië),  

- the Police Conference on Trafficking in Persons (1994 te Luxemburg)  

- the Police Conference on Youth and Criminality (1998 te Trinidad) en bij the Police World 

Congress on Terrorist Acts (1998 te Griekenland). 

 

Nieuwe uitdagingen 
Door het Hof van Justitie werd Gajadhar aangesteld als woordvoerder bij de opgraving van de 

lijken in verband met het 8 december strafproces. Hij pakte dit gelijk professioneel aan door 

duidelijke afspraken te maken met de vertegenwoordigers van de media. Hij wilde dat alles 

uniform verliep en wilde niet ervan verweten worden een of meerdere mediums een primeur te 

geven. Met dit proces verwierf Gajadhar nog meer bekendheid binnen de gemeenschap. 

 

 

 Bij het Openbaar Ministerie 



In 2004 ging de hoofdinspecteur Gajadhar met vervroegd pensioen bij de politie. In zijn tijd als 

politievoorlichter had hij er altijd op gewezen dat er ook een voorlichtingsdienst moest komen op 

het Parket van de Procureur-Generaal (PG). Hij had namelijk geconstateerd dat er voor de pers 

geen structureel contact mogelijk was met het Openbaar Ministerie. Bij belangrijke en/ of 

spraakmakende zaken kreeg de media wel te horen dat er verdachten waren aangehouden in een 

zaak, maar het verdere traject ontbrak. Hierdoor was de media steeds weer aangewezen op de 

informatie die door de politievoorlichter werd gegeven. Die kon alleen maar volstaan met de 

woorden “het dossier is al doorgestuurd naar het Parket!” Na zijn pensioen werd Gajadhar door 

de waarnemend PG, Mr. Subhaas Punwasi, benaderd om het instituut van de persofficier op te 

zetten. 

 

 

 Bij het ministerie van Justitie en Politie 

In 2006 werd Gajadhar door de minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi 

benaderd om het ministerie te helpen met de voorlichting. Gajadhar aanvaarde dit en werkte als 

consultant bij dit ministerie. Hij verzorgde het televisieprogramma Justitie en Politie in Breed 

Perspectief. Aan Gajadhar werd aangeboden om zijn periode op het Ministerie van Justitie en 

Politie te verlengen, maar hij nam het niet aan. Zodoende heeft hij tot 2 januari 2010 op dit 

ministerie gewerkt. 

 

Het interview afsluitend, moedigt de gepensioneerde Gajadhar de actieve politiemedewerkers 

aan om hun kwaliteiten te ontwikkelen tijdens de dienst. Dat zij letten op hun uitspraken in het 

bijzonder bij de uitoefening van het beroep. 

 

Bron 
Interview Ronald Gajadhar, 26 september 2018 

Met dank aan de brigadier van politie Steve Fabre 

 


