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"En wat het in elkaar slaan van arrestanten betreft: de
eerste de beste van mijn eenheid die over de schreef gaat en
een arrestant mishandelt, vliegt eruit. Dat zullen we
absoluut nietolereren."
ti . A.Smit in de Volkskrant van 16 mei 1981
Aan het woord is h
n.a.v, de opricht
van de eerste aanhoudingseenheid.
2)3) Het Ze-'01c 4ons geen slecht idee hem ter ere van het tienjarig*
;besta
van het klachtenburo met deze brochure eens nadrukkelijk
herinneren aan de destijds zo stellig uitgesproken woorden.
Had Smit'zich hi.eraan gehouden dan zou er van de aanhoudingseenheden al snel niets meer overgebleven zijn.
De praktijk vertelt een heel ander verhaal. Door de jaren heen
bereiken ons klachten over de aanhoudingseenheden en de konklusie
die je daaruit kunt trekken is dat het er steeds meer op gaat
lijken dat stillen ertoe neigen mensen op straat standrechtelijk
of te tuigen, liefst bujten het oog van de pers. De verwondingen
die mensen daarbij oplopen worden ernstiger, de mogelijkheden
deze politiemensen aan te klagen blijven gering.Er is sowieso
weinig kontrole over de aanhoudingseenheden, hun oprichting is
een onderwerp van politieke diskussie geweest en sinds hun
:::te optreden in 1980 is er in de
r:i eentelijke kommissie voor
.:Iatiezaken slechts eenmaal een evaluatie geweest,' op 10 okt
195, die inhoudelijk weinig om het lijf had. Het is de vraag
wgarom het maar -aangkeer onderwerp van (politieke) evaluatie is
Redenerigenoeg om eens wat dieper in de materie te
duiken.
Wat meteen opvalt bij onderzoek naar de aanhoudingseenheden,, is
hoe weinig er feitl ijk over gepubliceerd is. In de rolitiebibliotheek is niet meer te vinden dan de oprichtingsrapporten en
de evaluatie van de eerste opleiding van de aanhoudingseenheid I
en II respuit 1980 en 1981. Verder is er een nog steeds geheim
en maar ge eeltelijk openbaar rapport van de Werkgroep Aanhoudingen bij ernstige ongeregeldheden uit april 1982.
Marjolein Brouwer schreef in 1982 een doktoraalskriptie over dit
\ onderwerp waar wij veelvuldig gebruik van maken4voor deze
brochure. Ook zij wijst erop dat ze zich overwegend door de media
heeft laten informeren, omdat ze geen andere bronnen kon vinden.
Dat is nogal verbazend, temeer omdat in de rapporten die er wel
zijn, voortdurend gewezen wordt op het feit dat de taktiek een
onderwerp van voortdurende bespreking is en dat inbreng van de
leden van de a.e.* zeer op prijs gesteld wordt. Het is dan ook
nauwelijks voor te stellen dat er sinds 1981 niks meer op papier
is gezet over aanhoudingseenheden.
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Diep graven en langdurig onderzoek leverde toch nog wel wat op.
In dit stuk willen we ingaan op de ontstaansgeschiedenis van de
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aanhoudingseenheden: hun eerste optreden, de opleiding en organisatie. Aan de hand van klachten die bij het Klachtenburo Politieoptreden binnen zijn gekomen, wordt bekeken hoe de ideeeBn zich
verhouden tot de praktijk. Voor informatie over de recente
ontwikkelingen zijn we dank verschuldigd aan een politieman die
ons telefonies°uitgebreid antwoord gaf op door ons schriftelijk
A. gestelde vn. Hij heeft zelf bij een aanhoudingseenheid
gezeten en weet er nog zoveel vanaf dat hij de indruk wekt er nog
wel iets mee te maken te hebben. Zijn naam wilde hij liever niet
genoemd hebben.

. . . .

2)O

Het officieBle idee achter de oprichting.
Het idee achter de oprichting van de a.e."komt voort uit
frustraties bij grootschalig politie-optreden. Analyses van MEoptreden bij rellen wezen uit dat men er nogal van baalde dat men
nauwelijks in staat was grote relschoppers en stenengooiers
daadwerkelijk te pakken. ME-ers stonden maar een beetje "stenen
‘) te happen", terwijl de strakke d5ciplinevan de ME-linies niet
toeliet arrestaties te maken. Er was duidelijk de behoefte om
aanhoudingen te verrichten voor min of meer ernstige misdrijven,
enerzijds om de gunstige reaktie van 'het publiek', anderzijds
ter opvijzeling van de moraal van de ME, versterking van het
zelfvertrouwen.
Een belangrijke verandering die vanuit deze ervaring werd
bedacht, is de wijziging naar een meer "dynamiiget.
geright
optreden. Na 1980/81 zien we steeds minder de statiese massale
' linies ME tegenover groepen,Aemonstranten die elkaar wat bezig
houden: het...u.1,keep-moving-systeem. Het optreden van de ME
werd onverwachter, agressiever en chaotiesseen meer gericht op
daadwerkelijke verspreiding van mensen efi- zo mogelijk isolatie en
arrestatie van "leiders of stemmingmakers". Hiertoe werden de
* aanhoudingseenheden (a.e.)'opgericht. Niet alleen om arrestaties
te maken, ook ter afschrikking en in feite is het ook een
formalisering van een reeds bestaande situatie, zoals we later in
deze brochure zullen zien.
In april 1982 Aerscheen er een nu nog steeds geheim rapport van
14?) de "Werkgroepa nhoudingen bij ernstige ongeregeldheden van de
Recherche advieskommissie Ministerie van Justitie". (Dit rapport
is op de Politiebibliotheek wel ter inzage). Uit de nadruk die
zij leggen bij de aanbeveling dat de a.e. toch vooral in
samenwerking met de ME moeten optreden, blijkt al enigszins dat
zich in de praktijk gevallen voordoen die daar lijnrecht tegenover staan.
"De werkgroep is van mening dat de aanhoudingseenheid (a.e.)0
uitsluitend behoort op te treden in samenwerking met en in
de nabijheid van de M.E. Het volstrekt zelfstandig opereren
van de a.e. zonder de nabije bescherming van de M.E. blijkt
in de praktijk zeer gevaarlijke situaties op te kunnen
leveren. Een a.e. opererend zonder wapenstok en schild
blijkt niet voldoende in staat om zich zelf afdoende te
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beschermen. Zeker niet wanneer er aanhoudingen worden verricht, waarbij ontdekking door ordeverstoorders onontkoombaar is..Gevolg hiervan is, hetzij dat er geen aanhoudingen
meer worden verricht; hetzij dat ter zelfbescherming te snel
naar het vuurwapen moet worden gegrepen, met in beide
gevallen als voorzienbaar;resultaat: het ineffektief optreden."
Daarbij wordt, uitgaande van de koppeling met de M.E., het
volgende voorbehoud gemaakt:
"In hoeverre een dergelijke strategische opzet overeenkomt
met de feitelijke behoefte op een bepaalde tijd en plaats,
kan pas a.d.h.v.'de plaatsvindende gebeurtenissen worden
bezien, maar wat betreft de organisatorische opzet vindt de
werkgroep het gewenst om van de koppeling M.E.-peleton aanhoudingseenheid uit te gaan, ook voor wat betreft 'gedeeltelijk' gezamelp,ijkeopleiding en trainen."
Deze aanbeveling wordt niet zomaar gedaan, uit de praktijk blijkt
dat de a.e. steeds meer geneigd zijn tot eigenmachtig optreden,
waarbij niet zelden het wapen getrokken wordt. Soms leidt dat tot
wel heel vreemde incidenten: op 6 oktober 1985 schoot een agent
in burger ongemerkt een Ajax-supporter door de hand. Bij relleties tussen Ajax- en Feyenoordsupporters in Amsterdam had de
agent volgens het verhaal van de getroffen supporter met zijn
pistool staan zwaaien. In de veronderstelling dat het een
doorgedraaide supporter betrof, zijn het slachtoffer en zijn
vriend de man te lijf gegaan opihem te beletten te schieten. In
de worsteling haalde de agent de veiligheidspal van het wapen
over en even later schoot hij op een afstand van minder dan een
meter de jongen door zijn hand. De agent rapporteerde dat hij een
waarschuwingsschot gelost had en houdt vol niets van het incident
gemerkt te hebben. Pas nadat de jongen aangifte gedaan had is er
een onderzoek ingesteld, waarbij het slachtoffer een paar dagen
vastgezeten heeft als verdachte, omdat hij zelf met stenen
gegooid en met een pistool gezwaaid zou hebben. (bron: Parool 11
november 1985).
xxxafloop uitzoeken.
oprichting.
Al ver voor de oprichting van de eerste aanhoudingseenheid, gaan
agenten in burger de straat op om als een knokploeg orde op zaken
te stellen. Een van de duidelijkste voorbeelden is het optreden
bij toestanden rond de Vondelstraat, eind februari 1980.
"Nadat we door de M.E. op de Dam achtervolgd en uit elkaar
geslagen waren, stonden we op de brug leuzen te roepen naar
M.E.-ers die voor het stadhuis stonden. Ineens hoor ik
achter me: 'En nu moet het maar eens afgelopen zijn.' Ik
kijk achterom en zie een aantal mannen in burger die met
korte stokken (30 cm.) erop los beginnen te slaan. Ik vlucht
weg. Nog geen twee minuten later als ik kijk waar ze
gebleven zijn, zie ik ze niet meer. Op de gracht ligt een
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jongen stuiptrekkend op de grond, bloed stroomt uit zijn
mond, zijn kruis is helemaal nat. Op zijn linkervoorhoofd
heeft hij een fikse wond. Even later komt er nog een jongen,
een wond op zijn hoofd waar het bloed uitstroomt, ook hij
had een trap in zijn kruis gehad."
(Klacht uit het Klaagschrift Vondelstraat).
In de pers heeft het optreden van een knokploeg van de Warmoesstraat veel aandacht gehad, er waren verscheidene verslaggevers
in de buurt, een A.N.P.-verslaggever herkende de mannen. Dat het
om agenten ging werd met zoveel woorden toegegeven, toen klagers
aangifte deden op buro Warmoesstraat. Ze werden daar afgescheept
met de opmerking dat men het onjuist vond klachten tegen de
recherche door rechercheurs van hetzelfde buro te laten behandelen. In de officiele verantwoording van de politie worden doze
incidenten nauwelijks genoemd en op 30 april 1980 z.i4d!weer
knuppelende agenten gesignaleerd.
00pp h.a44
e-- _ •
Om de bestaande situatie van eigenmachtig
agenten te
legaliseren wordt in de herfst van 1980 besloten een officiele
aanhoudingseenheid op te richten. Het begint meteen goed.
Het eerste optreden van de nieuwe eenheid vindt al plaats 3 dagen
voordat de eigelijke opleiding begint: op 10 okt 1980 bij de
'metro-demonstratie'. Een groep van een paar honderd demonstranten wordt door politie-provokateurs (van de a.e.) naar het
hoofdburo geleid waar 163 mensen omsingeld en gearresteerd
worden. Van al die arrestanten worden er uiteindelijk 4(!)
vervolgd. In het Rapport Aanhoudingseenheden I wordt over dit
optreden gezegd dat het was
"om de groep alvast wat sfeer te laten proeven en
ervaring op te doen welke bruikbaar zijn in het komende
oefenprogramma."
In antwoord op kamervragen van de PSP-er Van der Spek wordt op 10
feb'1981 overigens door de minister ontkend dat er sprake was van
een proefneming.
Uit het onderstaande citaat blijkt in wat voor sfeer die
proefneming plaatsvond:
"...toen er vijf stillen op me of kwamen. Ik stak mijn
armen in de lucht, als teken van overgave en riep dat ook.
Twee van de vijf grepen me echter vast en de naderende drie
verdrongen zich om op me in te beuken en te schoppen. In dit
gedrang viel ik op de grond, waarna de vijf mijn rug, nek,
knieen en kruis begonnen te betrappen en te beslaan met hun
'stokjes'. Ik kon me gelukkig snel oprollen en me zo een
beetje beschermen. Toen de vijf doorrenden lag ik op straat
tegen een ME-voertuig.
Er kwam een man die vroeg wat ik mankeerde. Voor ik kon
antwoorden had ik een trap en een klap te pakken en deze man
dreigde me hartstikke.
dood te zullen trappen als ik niet als
de sodemieter bij de rest ging staan."
(pit het Zwartboek Metrodemonstratie).
Op vragen die naar aanleiding van dit optreden in de gemeenteraad
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0:iesteld worden door het C:F1....raad.i-plid Walraver, host
eon of
, 'ontwijkend antwoord. Niet duidelljk wordt of dit nieuw beleid
is en waarom dit niet besproken iG in de Kommissie van a«,/es
Openbare Orde. Het instellen van - de a.e., hoar task, werkwijze
en bevoegdheden zijn tot in 1?05 nooit besgroken in de gemeenteraad. Toen het uiteindelijk op de agenda kwam, had de bespreking
weinig tot niets om het lijf. Eon princlpieel-inhoudelijke
diskussie over het verschijnsel aanhoudingseenheid is nooit
gevoerd. Na het optreden !Dij de Netro-demonstratie en in december
19r20 bij de ontruiaing van de Grote Wetering, wordt in de
politiek het belang van wel goed getrainde eenheden benadrukt. In
feite wordt de officieBle oprichting gerechtvaardigd door de
eerste, nogal uit de hand gelopen optredens.
In het najaar van 1'280 wordt de eerste eenheid samengesteld die
uit ong. 30 man bestaat. De groep is aim volgt georgoniseerd:
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kommandant:
inspekteur plus brigadier
1 brigadier
6 agenten

1 brigadier
acji en t

1 brigadier
6 agenten

•

1 brigadi .er
6 agenten

De agenten run volgens een vaste verdeelsleutel voor 60%
afkomstig van de recherche, 70% uit de uniformdienst on voor 10%
verkeersdienst (chauffeurs). De kommandant heeft de le/ding over
) het optreden,
) toegevoegde brigadier ban optreden aim verbin.dingsman on (,:
, t aan4 van-de andere brigadiers vervanmen als dat
..i
nodig zou zijn. Het idee is dot zo'n mroepje van zes de :•.J.einst
mogelijke eenheid vormt, twee doen to feitelijke aanhouding, de
rest schermt af or to brigadier doet de verbindingen. Met minder
is het onverantoord om op te treden.

2 -

DU hat oprichten van de tweeds a.e., anderhalf jaar later, in
amril
had men nogal wat moeite met to werving. In het
evaluat'.erapport van ders eenhoio: wordt
"eel aandacht aan
besteed en dat geeft oen
inzicht in de problematiok.
De a.e. worden niet samengesteld op basis van yrijwilligheid,
emdat je Won alleen de rauwAouwers krijgt on dat is niet to
bedoeling. Men bosluit dat or mensen voorgedragen zullen warden,
de solektie wordt ran verrHeht naar de boven oms,dhreven verdeelmleutel. Vora", mosten laden van de a.e. niet to jong zijn en
riot te oud, ze mooten sportief zijn en or wordt een zeer
positieve inzet vorwacht. Non moet in staat zijn genuanceerd on
relatverend te konnen denken, ook in stresssituaties. Kortom;
"Goon agressieve mansen, moon indivrlualisten„
Deheersto vormen van zeifverdediming, zoals ju-jitsui en
judo strekten tot de aanbevelinm. Dit gelot op het feit dat
het resultaat van doze vormen van zeifverdediging c'g' sport
in principe minder desostreus zijn dan hot resultaat van

hijv. karate of kickboxen."
(bron'; Rapport Aanhoudingseenheden dl.II)
Op tiasis van deco kriteria wend een lijat van nomen samengesteld , .
23 rechorcheors, 13 brigadiers, 30 agenten uit de uniformdienst
en 2 uit de verkeersdienst. 6 van de 23 rechercheurs voelden
ervdor, de rest had overwegende c.g. ernstigea bezwaren on was
geheel riot gemotiveerd. De le/der van de eenheden beschrijft hoe
hij vervolgena op eigen houtje op rook gaat naar mensen
"Ten einde een groep =amen te stellen, die riot voor eon
groot doel zoo bestaan uit ongemotiveerd personeel heb
ik vervolgens een aontal personeelsleden benaderd."
Dit gebeurde onder protest van de le/ding en er was niet eens
meer tilt om de dossiers van de verschillendo politiemensen te
lichten. Dij de recherche op het hoofdburo was niemand uit
zichzelf bereid mee te doen, duo moesten er twee mensen aangewezen worden, waarvan or .Aanwonder .zwaar protest toestemde.
Ulteindelijk wordt een "redelijk gemotiveerde" ploeg samengesteid.
Onze zegsman bij de politie, die liever anon/em worst te blijven,
vertelt wat do gevolgen waren van dit wervingsmrobleem: In het
begin van de tacht;ger jaren was er elke week cal oat te doen,
wat een grate belasting voor de a.e. betekende. Er was toen al
sprake van vakatures van recherchopersoneel (i.v.m. de hierboven
beschreven verdeelsleutel), de recherche moest inkrimpen en had
al zoveel oren overwork en aanmezion rellen vaak ook in overwork tijd, d.w.z. buiten normale diensturen plaatsvonden, leverde dat
problemen op. De !-.-.orpaleiding word op den dour voor de ie.euze
mesteld; of selekteren uit de uniformdienst, wat betskent:
verhoudinmspewija minder rechercheurs bij de a.e., of we kunnen
twee. En voor de lostate
het voortaan af met O.an'eenheid
ogtie Inc gekozen, in semtomber r77::::77Ter oen sanerinm is
doorgevoerd: er i5 nu noo een a.e. van 31 man en or zit een vroow
bij. De sanorinm vond volcienm net officioFf.le ver'naal met name
zlaats omdat er seen work meer was voor twee eenhoden, dm oe
simpole roden dat er minder grootaic!-,alige omtredens plaatsvondon.
Ind/en nodig is or i:ijstand van eenheden uit het land, er zijn
de memzentepolitio. twee bij de
:nmiddels nec.,en a.e.
-iitie en eenobij de Marechaussee.
Naar aanleiding van de hiervoor beschroven preblemen met de
cprichting van de tweedo aenheid, vroacion wij onze zeosman of het
nu niot zc L, as dat no do sane,/no el:een de mensen ovorgebleven
ware" die het echt leuk vinden bij de a.e. (de 'rauwdouwers').
Het antwoord daorop was:
wel vertellen dat hot anmo m.n? :3nder de
kan
uniformdenst t:zondor QY'DCt HrZI, het gaat pm het individua Iiseren van het rolgebeuren en daarmee bedoel ik de grootste
,.7;an
raddraaiers achtor het luik krijgen, het juridiesel
wol to verstaan."
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Opleidinp en taktiek.
"De taktiek is nog onderwerp van voortdurende besprekingen
en zal ten alle tijde moeteri warden aangepast op de bewegingen en ontwikkelingen bij de tegenpartij" (bran: Rapport Aanhoudingseenheden
De apleiding wordt landelijk verzorgd door het Opleidingscentrum
Mabiele Eenheden in Hoogerheide. In deze 3-weekse opleiding wordt
aan de valgende punter veel aandacht besteed.
- inzet a.e. in kombirlhie•met M.E.
I
) - bevoegdheden (strafvordering)
- taktiek en techniek
- verbindingen
- fouilleren en gebruik handboeien
- wapen-herkenning (wapenwetten)
- schieten
- ethiek van het optreden
- bewijsvaering/proces-verbaal
- geweldsbepalingen
- zelfverdedigino.
- sport (en konditie)
2) - praktilv4 oefeningen
- maatschappelijke ontwikkelingen
Bij dit lijstje moet warden aargetekerd dat sport en de lichamlijke order del en een relatief groat deel van de tijd in beslag
nemen. B i j de vervo gopleidino gaat helemaal alle aandacht naar
0 de zelfverdediging.opbrengtechnieken , sport en konditietraining,
-,4en de praktiese!oeefeningen.
De groepsopdrachte1
3) De vervolgopleiding is in prircipe eendaci in de veertien dagen.
Dat lijkt vaak, mar het is natuurlijk niet 52 weken gedeeld door
2, het is van september tot december en dan van februari tot juni
er er valt noo wet wat weg net rel l en die net op die daoen
valley. Naar buiten toe wordt veel nadruk gelegd op het belang
var evalueren, terwijl u:it het programma blijkt dat er vooral
gesport wordt. Wat onze zegsman betreft, kan er riet vaak genoeg
bij elkaar gekomen warden: om ervaringen te evalueren, te leren
van wat er fout is gegaar en om de teamgeest weer wat op te
vijzelen.

Sly

"Een a.e. mag under gees beding teveel van personeel
wisselen. Elkaar goed kennen is zeer belangrijk oebleken."
(bron: Rapport Aanhoudingseenheden I)
Volgens onze informant is er niet veel verloop in de a.e., al is
het overdreven to stellen dat de a.e. nu dezelfde is als in 1982.
Veranderingen zijn er eigenlijk alleen als mensen overgeplaatst
warden naar andere korps-onderdelen. Er moet een zekere spreiding
over de distrikten zijn; anders krijg je de situatie dat een heel
buro leegloopt als er eer rel is.
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Aanhoudinoseenheden versus arrestatieteams.
Belangrijk is het verschil tussen aanhoudingseenheden en arrestatieteams. De aanhoudingseenheden waar het in ditostuk over gaat
zijn "normal e" palitie-agenten die bij biFondere gelegenheden in tiON,
) burger de straat op gaan achter de graotte relschoppers aan. In
/ het dagelijkeleve17-7-6FFTETirten ziJri•gewoon palitiewerk en voor
het stillen-werk hebben ze ooit een speciale training ontvanoen
die nog eens in de zoveel tijd herhaald wordt.
Arrestatieteams daarentegen zijn 'supercops', zij warden speciaal
opgeleid voor het aanhouden van vuurgevaarlijke kriminelen en
terroristen. Als ze nie- t daar mee bezig zijn, dan moeten ze
trainen, schieten of hooggeplaatste medemensen beschermen. In
tegenstelling tot de a.e. doer zij gees dagelijks palitiewerk.
bij de oprichting van de aanhoudingseenheden is er nogal wat
verwarring geweest en werden de termen in de media door elkaar gebruikt, zie het krantenknipsel.
De grote vraag is natuurlijk of men de verleiding kan weerstaan
deze arrestatieteams toch in te zetter bij reller, omdat ze nou
eenmaal bestaan. (VN-knipselxx)
bij de Dodewaardblokkade var 1981 wordt ra aanvankelijke ontkenning toch toegegeven dat er leden van een arrestatieteam van de
rijkspolitie tegen aktievoerders zijn ingezet.
"De Minister var, Binnenlandse Zaken schrijft hierover in een
brief aan de 2e kamer dat dit noodzakelijk bleek toes eer,
aanhoudingseenheid van de amsterdamse politie Been bijstand kon
verlenen in Dodewaard. De inzet lijkt in tegenspraak met de
/1) afspraak die op 23 februari 1979 tusssen de palitiebonden en 40 kibt
parlement was gemaakt over de schrapping van de neventaak var
inzet van arrestatieteams in relsituaties. Deze lastige kwestie
teeter de autoriteiten efhter te omzeilen door te spreken over de
inzet van 'erkele leden van eer arrestatieteam' er riet over een
arrestatieteam als geheel. Oftewel: hierop is de taakstelling van
de arrestatieteams niet toepasbaar omdat het hier immers individuele leden van een team betreft." (bran: Marjolein Brouwer).
De arrestatieteamleden krijgen de kars te demor,streren hoe ze
geleerd hebben met demonstranten am te gaan:
"Een stifle had bij twee verdachten na hun arrestatie een
hard in hun mond gestoken en hen zo achter de M.E.-linies
gesleurd."
"De stillen ontpopten rich als knokkers die met hun knuppels
en andere attributer, zoals het traansgasspuitbusje meedogenlaps toesloegen."
"Een arrestant vertelt hoe een dokter na zijn arrestatie
door drie stiller kanstateerde dat een stukje bat van zijn
ellebooggewricht afgesplinterd was, larder beschadigd waren
en er bloed in het gewricht zat, dit terwijl hij op zijn
bulk op de grand lag en rich, totaal niet verzette."
(bran: Marjolein Brouwer en Kri, november 1981 en maart
1982)

•
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Mobielete

Richtlijnen, cieweldsinstruktie teqenover incidenten or klachten.
Het blijkt erg leerzaam voorschriften die op papier staan, zoals
de vertrouwelijlexichtlijnen -tit de Evaluatierapporten, of to
zetten tecien verhalen on klachten die bij het Klachtenburo biriron
komen. De tegenstelling tussen theorie en praktijk blijkt schokkend.

•
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xxxxMdoi zou zijn, om de politiecitaten in een schuin schrift of
to drukken of ze op een andere manier nog duideliiker to
onderscheiden van de klacht—citaten.
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Richtl ijn nr .xxx
"Behandel de arrestanten korrekt . Immers za gauw hiJ gear—.
rest eerd is, is hi j in onze mach t or weerloos."
(Onderstrep ing pal itie, uit Rapport Aanhoud ingseenheden I) V
Q*

.2)
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Iiiilden, eVdeiiiidaVidit gem
inoeteminet, worden Vervitirri,meC=iteifelleftrf.000Vdden.'.1Xel
reefd, iiliaaf eeitetenividi dearrestatieteania die bij derijksjr.
Gest.
. tine sprelding van de Menne een- .., Ogle en enkele' gemeentelijke pa-,
. ;
.,?,:
.:flieclen over het land;-Een aanhou-'' '- litiekorren - bestaan en- die spe
grerp s04Ciaia.Vrajir;iiiitgerust:nii= geoefend,
ii ,
jisjOist:iiitliit.
-2,',74-..-aji
%vs..: \0,:tt 1...:,s, Vtriff,-.72r, ,'- nen, ' Iv •,niet' apeqatili-bewapenitt-t voor , de,. asthhoudingyan ,:zeer-'ne7 i
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.gulleiu'iiiii;'bildeiverdeelti
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\eten erreuur -.,..- ,..,:h.,,,Imi....... ----N1,7,,,-.,-,,r, 41.ti,, .-6.:,.3.,i,,::.:,,,,,,;,., ;......, - . .; z .,
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4'4AG 2 dec StaatsVan -panvielinnen (de,

alleen op het buro
rgelateni "Op het planekleine rhkspolitieposten
nanerue bezetting kenel ten of (wee cellen
es:ant kan worden ingennt dan ook voor dat
mg alleen words achterSii de enige vorm van
rvice is din een surveilp bepaalde ihrien even
re kijken. Bii bepaalde
n dat verhaogderisiko's
morbeeld suicidegevaar
de situatie dermate ernbi j de ARV-direkteur
:andelijke aktie. Zo zou
.inen zijn om no de Brelandelijke inventarisavs de gegevens onder de

Mogehjicheld
„.

Een dergelijk initiatiet zou kunnen
aansluiten bij de aktie die tie Coon,
hertliga in het juni-nummer van het'
maandblad 'Proces' lanceerde. Naar'
aanleiding van een aarnal korte gedingen die in het nadeel van in poliliecellen geplaatste gedetineerden
zijn uitgevallen. wil de Coornhertliga
druk uitoetenen op justitie, ''die enoe
moot leiden dal toepassing van de
voorlopige hechtenis word; verminderd zodat nie langer preventief gehechten op politieburo's moeen 'written' en uhbreiding van gevangeniskapacheif niet meer nodig
De Coornhertliga vraagt daarom
naar zoveel mogelijk gegevens over
de frekwentie en duur van tenuitvoerlegging van voorlopige hechtenis op
polineburo's• to sturen naar Koningsloan 10. Utrecht.

,,,,
an variabele,,
.

AANHOUDINGSEENHEID
OF ARRESTATIETEAM ?
a ir
Aanhoudingseenheid is geen beter Nederlands woord voor
arrestatieteam. Het goat om heel verschillende dingen. Het
willekeurig door elkaar gebruiken in de pers van de begrippen
aanhoudingseenheid en arrestatieteam - we signaleerden zelfs
al de benamingen arrestatie-eenheid en aanhoudingsteam heeft al tot veel verwarring en onduidelijkheid geleid. En dat op
een punt waar helderheid en openheid meer op hun plants zijn.
Want achter het scherm van de begripsverwarring gnat de geweldssoecialisatie van ons nolitie-apparaat immers onverdro-

"Een t oeval 1 ige passant zag hoe i emend door een marital
stillen word afgetuigd . Doze j ongen probeerde tussenbe i de to
komen. Daarop word hij hardhand i q gepakt, zijn harden werden
met plast kekabels afgekneld or viif mi nut en fang is er met
de handvaten van de gummiknuppels in zijn gezicht geslagen.
Hij is daarna naar het politieburo gebracht or pas enkele
uren later naar het ziekenhuis. Diagnose: gescheurd gehemelte, gescheurde lippen, tanden uit zijn mond en diverse
kneuzingen. Vriigelaten de volgende dog omdat er geen
redenen waren hem in veorarrest to houden."
(Bran: Mariolein Brouwer)

Wye rs .
R i chtl i in 32:
"Het daadwerkel i ike optreden t i j dens eon gewelddad ige
demonstrat ie di en t bij voorkeur to gesch eden op plaatsen
waar normal i ter ook veel pull i ek. Rom t ."
(Eval uat i e Aanhoud ingseenheden.II)
In bl uf ! 106 staat een verslaq over het eptreden van stiller[ op
de Dag van de Onr us t een paar Bogen voor de ontru im ing van Wye rs
op 14 februar 1984. "De 5910 leen aanhoudingseenheid) vroeg man
he t cen traal kommando of zi j een ki jkie in de Kalverstraat
mach t en .
nemen, omdat dear veel krakers near toe gevlucht waren .
Het an two or d was: "Nee, dat hoeft niet." Dat er daar tact mensen
door st i 11 en m ishandeld z i jn, Ran je zi en op een foto in de
Waarhe i d on de Vol kskran t ."
(Ili[ het PKD—rapport Wyers is Wyzer)
Stukje Lilt de Waarheid erbii, dot ook in het Wyers—rapport is
qebruikt.
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Uit dit voorbeeld blijkt weer eons dat uit de richtlijnen to
lezen is wear aanhoudingseenheden over de schreef gaan: wanneer
er nadrukkelijk staat dat men op plaatsen op moot treden waar
veal publiek komt, kun je dear uit afleiden dat er blijkbaar
teveel stiek .
in steeg jes opg etreden wordt.

t)

heron de arrestantenbus in g esieurd. Een medearrestant die op
dezelfde manier de bus in g esleept werd en daarteg en bezwaar
maakte omdat hij torte gowoon meewerkte, kreeg als reaktie
daarop een vuistslag in het gezicht. Ook werden er drei g ementen g eoit: je moot je bek houden, anders kom ik naar
achteren. Mijn klieGnt R. heeft ook twee mensen van het
arrestatieteam (idem) teg en elkaar boron zeggen dat ze weer
ears lekker hadden kunnen rossen, wet alweer een pons
g eleden was. Op het politieburo word hij net als zijn
medearrestanten weer aan zijn haren de bus uit g esleurd.
Mijn klieent 0. is eveneens door het arrestatieteam g earresteerd. Ook teg en hem is riot g ezeg d dat zij van de politie
waren. Ook hij is aan zijn haren over de straat g esleurd, on
toen hij zich op het hoofdburo, wet (ten onrechte) g ebruikelijk schijnt to zijn geheel moest uitkleden, g ebeurde dat in
het bijzijn var de laden van het arrestatieteam die hem
) zojuist g ewelkadiehadden g earresteerd. Dit laatste vird ik
volstrekt oraanvaardbaar."
(Klacht 1943 over het politie-optreden op 29 april 193 bij
de blokkade var het stadhuis g eorganiseerd door het Komitee
Geen Fascisten in de Raad).

Stadhuisblokkade, 29 april 198.
"Het blijkt nag enoe g onmo g elijk to zijn eon verdachte, die
zich verzet snel de handboeien om to doer. Gebleken is dat
een betere taktiek is, de verdachte onverwachts stevi g beet
to pakken on naar de li n ies to vervoeren."
(Evaluatie A.E.I.). uroVAAvv

41

„;)

(
4211 Hier warder ze.
Plotseling door eon aantal stiller achterna
g ezeten, waarvan ari.haar de benen onder hear lijf vandaan

lqp-2
-9
,p4.zodat ze vlak voor een (rijdende maar net op tijd
stoppende) auto viol. De val leverde hear een g ekneusde
elleboog op. Door vier stillen word ze naar een busje op de
Dam g esleept, waar ze teg enaan word g esmeten on door een
ag ent.clefouilleerd word. Hij scheurde hear jas open en nadat
ze had g ezeg d dat hij hear helemaal niet mocht fouilleren
omdat hij een man was, sloeg hij haar in haar g ezicht.
Vervol g ens word ze, met haar armen op de rug geboeid, in de
auto op een jong en (ook een arrestant) gesmeten. Later word
er nog iemand bovenop g esmeten. Dit was rond 17.20 our.
(...) M. is 15 fear, woont var buiten Amsterdam or is nog
nooit door de politie op g epakt."
(Klacht 1943 over het politie-optreden op 29 april 1986 bij
de blokkade van het stadhuis g eorganiseerd door het Komi tee
Goon Fascisten in de Raad).

Blokkade van het Stadhuis in Amsterdam, 29 april 1986.
Uit de Richtlijnen voor Aanhoudin gseenheden:
8. Een a.e. maakt de arrestant duidelijk, dat hij to maker
heeft met politieambtenaren, door middel van tonen
leg itimatiebewijs er/of duidelijk zegg en dat de arrestant to
doer heeft met politie.
Uit een klacht ingediend door een advokate over het politieoptreden op 29 april 1986:
"Mijn klieent R. word g earresteerd door laden van een
arrestatieteam (moot zijn: aanhoudingseenheid, red.), die
zich niet als politiemensen bekendmaakten. Hij dacht eerst
dat het g in g om een knokploeg van de Centrumpartij. Bij zijn
arrestatie word hij- g eschopt in zijn zij on teg en zijn
ballen. Hij heeft er- een g ekneusde rib aan over g ehouden.
Zijn kieren zijn eveneens stukgerukt on hij is aan zijn

Onderschrift voor bij foto.
Berndsen, voormali g leider van een aanhoudingseenheid:
"Tot hoover kun je gaan. Een arrestant schoppen of hem over
straat slepen bijvoorbeeld vind ik buiten de parka' gaan.
Dat vied ik zoiets laags. Kan niet."
(Parool, 10 november 1980).
Uit de klacht van de arrestant op de foto:
"Klieent word om 17.55 our aang ehooden door twee leden van
2) de aanhoudingseenheid to Akmisterdam,* nummers 220 on 242, beiden
in burger g ekleed,.op de De Cler gstraat ter hoog te van de
1,) Bilderdijkstraat\te Amsterdam. Hierbij.
werd klieent door nummers
en 242 beet glpakt aan de armen.& aan de heron (klieent draag t
4 5.) 220
zijn haar in de ,
73
:!_hanekam). In doze g rasp word klieent door
b
nummerg220 en 24f-10 meter meeg esieept naar het politiebusje, dat
verderop stond g eparkeerd. Klieent pleeg de bij de aanhooding g oon
enkele wijze van verzet. Bij de bus aang ekomen werd klieOnt de bus
in g eduwd or terwijI hij al in de hock van .de autobus was, kreeg
hij nog een flinke schop teg en zijn achterwerk na."
(Klacht 1943 ing ediend door een advokaat, n.a.v. het politie
optreden na de demonstratie op 25 oktober 1986 ter herdenkin g van het overlijden van Hans Kok, toen 1 jaar g eleden).

t

1-

Onderschrift voor bij foto:
"Het g ebruik van het dienstp]stool is uitdrukkelijk verboden
bij het verrichten van arrestaties."
(Berndsen, aanvoerder a.e., Farool 10 november 1980)
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Geweldloze blokkade van het Marinekomplex, :24 Geptember 19S6.
Tijdens de training zelfverdediging zijn een aantal diner
geleerd die praktie?ibruikbaar zijn. Tevens zijn een aantal
eslist niet g edaan moeten worden ti e ns
din g en geleerd dre—Teon optreoen."
...
•
3) (Evaluatie a,e.I, 19::31)
VI:A,\Ar •
Naar
dt toe kan "Leiden blijkt Lit deco klacht n.a.v. het
p'olitio-optreden bij 'de g eweldloze blokkade van het Marinekomplex
op 24 september 1986)g
"Irritatie van sommige aktievoerders over het gewelddadig
optreden van .leden van do ter pl aatse aanwezi g e
aanhoudings-Fieenhedenleidde tot eni g e schermutselingen,
die voor de YE weer aanleiding waren tot het uitvoeren van
eon char g e. Alle aktievoerders renden weg voor de charge
-7en op bun vlucht voor de ME-paarden
door ME-era to paard,
moesten zijenoodgedwongen langs de arrestatiebussen die mar:
de andere zijde g ereed stonden. In die buss or: bevonden zich
nog Seer leden van de aanhoudin gseenheden, die op het moment
dat de vlucht aktievoerders lanes de bussen -warn, uitstapten. Van de kart van to a.e. die toen nit de busies
tevoerschijn kwam is vol g ens verschillende oogg etui g en veel
g eweld gebruiktr, deze po1iti4Mensenlizouden lukraak om zich
been g eschopt hebben. In ieder g eval is het zo dat mijn
in'e van de mensen van die
,
klia2nt ten vol is gebracht doordat L',,L
a. e. run beer: uitstak waar klie!Tht over viol. Hij is toe::
nog achterna geschopt als g evolg waarvan hi .j zijn been op
twee plekken hoelt g ebroken. Men heeft klie2nt toen ook op
stroat later: liggen corder verzorging totdat een ambulance

Gomeeoteraadsleden nemsn
It de mooite zich in do mats: rite te
verdiepen en 2ijo onvoldoende op de hoo g te on scherpe vra g en to
N stollen, als het onderwerg al oar' do orde komt :n de gemeente9 read. i,71)s or eind IPS.f....eindelik een evaluatis van de eenheden
2) in de Kommissie veer Politiezaken komt -in een relatief rusti g e
tijd wat openbare orde 1,:westies betreft- warden er precies
dezelfdo vrag en geste'ld als in 1990 n.a.v. de Grote Wetering, Er
10 warden g ee-n: 'racier g esteld m.b.t .. de teleidslijnen of
geweldsinstrukties, alleende werkwijzs on do bijna niet uit te voeren
kontrole komen aar: de orde.
Durgemeester van Thijn maakt triomfantelijk g ebruik van het feit
dat Cr over aanhoudin g seenheden minder kiachten binnen komen de
laatGte jaren, hit verbindt daar de konklusie aan :-ya t het dus ook
wel minder er g g eworden zal zijn. (Kmmissie voortolitiezakenr
4)•
dd 10 okt 1P85). De ervaring van advokaten en van het Klochtenburo Politie-optreden is dot een ,:.lacht tegen 'tiller': bijna nooit
gegrond verklaard ,:Jordt.leer nog dao bij andere -,:lachten wordt
het onderzoek g etraineerd, dekken :ic maatjes elkaar en lijkt het
zinloos geworden klachten in to disnen. Dot weten ',:la g ers ook en
we hebben het vermoeden dat lit foit hen 0;rvan weerhoudt no g bij
ons aan te kloppen.

4)

'
homers mijn klieEmt doe ik Ii) deze zan g ifte van cant o
mishandelin g door de betrokken pol:tieman, wiens naanl i
101,
en mij niet bekend
xxxafloop uitzeeken!
j e de richtliJnen 'OOP aanhoudingseenheden geed lees-c, is
daar ult at te leiden wet men bij de politle zelt to CITOCtStS
TiSjkO'S vindt. Niet rammen in stille stzeg jes of buiten het ooq
van de gers, niet misi,andeleH als i.,;:maud di Uoudboeien om neeirt.
te vermelden,
Door di; sport dinaen nadrukkolijk
g eeft men e:pliciet toe dat die overtredingen cocci plaats hebben
gevonden on dat er oen groot risiko is lice cc ID c■ e toekomx:t weer
e laats cod: Or: vinden.
A ) .usmokratssedkontrole over de zanhoudingseenneden is nauwelijks
oaten
of eigen11117niet mogelijk. Klachten worden geneg eerd,
ontkeno, de bur g emeester schuift de verantwoordelljkhe!d door
near de mirHster, of verwijst roar kamervrag en en rapporten.
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Sommigen kiezen andere monieren DM het optreden van Stiller: aan
te klag en, bijvoorbeeld door het publiceren van foto's met namen
Cl': odressen (door de Stillonre g ;stratie-g roeg 'n het weekblad
Dluf!).
Cot: rechterlijke teetsin g :s praktiesnmo g elilk. Sm te be
g innen
worden klacht e n zd g oed elm altijr-77•ge g
rond verkiaard omdat
meestal niet teachterhalen !S WiS ,:: dearoetl-effende stflIle

- to oetwutelen vaie of oatgene
=
E L! 7=r1lilvit'
:i :,-1
71:-V4'ternauptmol :,, vour,zsvallon: En
)
ols het wel tot een arrostatie =,:omt, tar: is ::et bewijs 0101 rood
te !,:rijclen of wordt do Z,SEti. QM andere redeneo geseoneerd. Verder
probleem cat er meestal ceen metuicen 1:i n 1:2
3) achterhaien van :-.2'; go;:, eurON omdat het voorval in jeon
achterat
straate sebeurde of Lo:ivoor5selo na afloos van de oito,eolijke rel
of demonstratie.

4

U:, vers-Aag oo va, !,et Driehoeksover'is g
tuspen Durcemeester.
Cff:c,er van Juatitie en Hoofdommissars
op ,oar: voor
manier SP met -:-.1achten in hot algemsen on over a.e, in het
izonder
omgeg aao. Dij to hehandel:n g van de klachten over
het optreden ::cc de ootruimin g van do Lucky
de
Hoofdkomm:ssaris
voor
manoen in hii vindt cchoor. De
dat
Then onderzoek door to rij!,:mrecherche GtHg matiserend zal
uerkon t.a.v. de aanhoudio g seenheden. (...: HO wijst crop
dat ook de 0,0, hebben moetoo optrodon in het vuur van de
strijd hetg een niet betokent dat hun cptredeo over de hele
uric ).:an wordon g oed g ekeurd.
Eel': :ndiv:ouele vorvol g ing van de loden van de a.e, zou aan een streven ter
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nh rkenbaar
1: I,4, 11,4.7,,,,
t•

• Niel alleen relschoppers maken ztch tijdens ongeregeldheden vaak onherkenbaar. De politie heel( doze methode overgenomen. Om
herkenning te voorkomen, gebruikten leden van de aanhoudingstearns gisteren spats en blvakmutsen.

•

Is

ND
as/3/a

.i

vertrouwelijke richtlijnen voor de a.e.
gaan. Achteraf werd door onze zegsman toegegeven dat dat niet
alleen ter bescherMing van het hoofd was, maar oak ter bescher—,
J1 ming van de identiteit en wel tegen praktijken zoals in de Puf(Q
en tegen de advokatuur die door middel van klachten steeds meer l
probeert achter de identiteit van stillen te komen.
Hier is dus een schone taak weagelegd your het Klachtenburo, in
samenwerking met de advokatuur. Het enige wat je do en kunt um te
voorkomen dat aanhou6ingseenheden doorgaan zich te ontwikkelen
als knokpluegen die standrechtelijk mensen up straat in elkaar
slaan, is upenbaarheid. Zorgen dat het ze onmogelijk wordt •to
werken op de manie-r zoals'ze dat doorgaans doen, bijvoorbeeld
door klachten in te dienen waar ze net omheen kunnen, met behulp
van foto's en getuigen. Een ander initiatief zou kunnen zijn, wat
in Duitsland "Demonstratiunsbeobachtung" heet. Mensen van he
Klachtenburo zouden, aangevuld met gemeenteraadsleden en prominenten, een spec tale rol kunnen vervullen bij demonstraties. Al
dan niet getooid met een speciaal herkenningsteken zouden ze het
politie—optreden in de gaten moeten houden zodat misstanden op
die mar i er aan de kaak gesteld kunnen warden.

uit het eerste rapport:
/

a. "Er wurdt moet van u geeist een groter risiko te aanvaarden 0
dan uzelf op dat moment verantwoord acht."

)

Het groepsgebeuren is enorm belangrijk, meent Smit. "Je moet een
goede sfeer hebben iride groep. Daarbij hourt oak lol trapper. Na
de rellen in Nijmegen . bijv. zijn weeup de zaal elkaar met kussens
i)
en brandslangen te lijf gegaan. Om of to reageren. Voor een
tenstaander lijkt daemisschien kinderachtig, maar je moe e
1 bui
emOties kwijt. De vulgende ochtend hebben we met zijn dertigen de
troep weer keurig opgeruimd." (bron:VN 16 mei 1981.)

3)

3. Derndsen: "Ik steek mijn hand ervour in het vuur dat gees
enkel lid van mijn a.e. die avund een pistool heeft
getrokken". NRC 17 dec 30 gaat over de Grote Wetering

Wat er nog bij Lost is het volgende:
* uitgebreider over hoe klachten tegengewerkt warden n.a.v.
verbal en die ik daarover de laatste tijd van advukaten gehoord
heb (over klachten die in dit stuk genoemd zijn).

Literatuurlijst.
1. (Evaluatie)Rapporten Aanhoudingseenheden I en II, oktober
1980, april 1981. Hfd.afdeling Algemereienstf Duro Bewapening,
Kledina, Ili trusting en Mobiele Eenheid.
2. Rapport van de Werkgruep aanhoudingen bij ernstige
ungeregeldheden, Rechercheadvieskommissie Ministerie van
Justitie, april 1982.
3. Marjolein Brouwer, Aanhuudingseenheden , duktoraalskriptie,
1982.

* veThaal van koosje (klaagster) die -tit pasfoto's de juiste
stille koos en wiens klacht toch ongegrund verklaard word.
* wat meer aandacht voor intimidatie na arrestatie
* evt. nieuws uit Evaluatie Rapport Landelijke Arrestatieeenheden wat ik waarschijnlijk binnenkort krijg van de politie.
-° bladzijde als "laat je niet pakken" praktiese tips voor bij
arrestatie.

4. Klaagschrift Vondelstraat, Klachtenburo Politie—optreden,
1980.
5. Zwartboek Metrudemonstratie , Klachtenburo Pulitie—optreden,
1730
6. Wyers is Wyzer, Klachtenburo Politie Optreden , 1724
7. Diverse artikelen uit de KRI, het Raroul en de Waarheid.
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mr W. J. van Bennekom
mr 1. F. van Baarsen
mr P. H. Koers
mr G. C. Kruyswijk
mr E. B. van Santen
advocaten en procureurs

Van Bennekom & Van Baarsen
Prinsengracht 677
1017 JT Amsterdam
Telefoon (020) 253627
Telex 15274 ALLAW

Klachten & adviesburo
politie-optreden
t.a.v. Eveline Lubbers,
Rozengracht 105
1016 LV AMSTERDAM.
doss.no. : 16.479
Inzake : info
Onze ref. :
Uw ref. :

vBE/sdg
Amsterdam,

4 november 1987

Ook Hallo!
De zaak waar in "het Parool" van 11 november 1985
verslag van werd gedaan heeft geleid tot een civiele
procedure van mijn client tegen de Gemeente Amsterdam en
de betrokken hoofdagent.
In die zaak zal de Rechtbank medio december vonnis wijzen.
Over de strafrechtelijke nasleep is mij alleen dit bekend
dat de behandelend Officier van Justitie, Mr. Berger, heeft
besloten de tegen mijn client aanhangig gemaakte (onder meer
terzake van mishandeling van de agent) te seponeren,
terwijl hij ook geen termen zag om de hoofdagent te vervolgen.
In hoeverre het incident tot maatregelen van tuchtrechtelijke
aard heeft geleid is mij niet bekend.
Met vriendelijke
Mr. W.J. van Bennekom.

Rekening t.n.v. van Bennekom & Koers bij: Amro-Bank nr. 44.96.83.257, Postgiro nr. 5551069

we

nu- W.'. J. van Bennekom
F. van Baarsen
rn;1. Koers
mr G. C. Krnyswijk
nir E. B. van Santen

fll! .1.

Van Bennekom & Van Baarsen

uchoculen en procureurs

Prinsengracht 677
1017 JT Amsterdam
Telefoon (020) 25 36 27
Telex 15274 ALLAW

Klachtenbureau Politieoptreden
Rozengracht 105
AMSTERDAM
t.a.v. Eveline Lubbers

doss. no. :
hizake

:

Onze ref.:

16.479
Hilhorst/Gem Adam en v.d. Berg
vBE/kvt

Uw ref. :

Amsterdam,

13 november 1987

Beste mensen,

./.

Hierbij op jullie verzoek het tussenvonnis in de zaak-Hilhorst.
De overweging waar het om gaat is to vinden onder 4.2.

Met vriendelijke groet

Mr W.J. van Bennekom

•

33
C 1.0125
ES 40
vonnis 4 november 1987
bij vervroeging

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM, EERSTE KAMER.
Vonnis in de zaak rolnummer H 86.3109 van:
Albert Willem Johannes HILHORST, wonende te Amsterdam,
e i s e r bij dagvaarding van 31 oktober 1986,
procureur mr W.J. van Bennekom,
tegen:
1.DE GEMEENTE AMSTERDAM, gevestigd te Amsterdam,
en
2.Arthur Alfred George VAN DER BERG, hoofdagent van politie,
wonende te Amsterdam,
gedaagden,
procureur mr J. Werner.

Partijen worden hierna Hilhorst, de gemeente en Van der Berg
genoemd.
VERLOOP VAN DE PROCEDURE.
Bij naar de dagvaarding verwijzende conclusie van eis heeft
Hilhorst gevorderd de hoofdelijke veroordeling van de gemeente en Van der Berg tot vergoeding van de door hem ten
gevolge van onrechtmatig handelen van Van der Berg geleden
imateriele schade tot een bedrag van f. 25.000,-- met rente
en kosten.
Bij conclusie van antwoord met produkties hebben de gemeente
en Van der Berg de vordering bestreden en geconcludeerd tot
afwijzing daarvan, met verwijzing van eiser in de kosten van
het geding.
Bij conclusies van repliek met produkties en dupliek hebben
partijen hun standpunten nader toegelicht en gehandhaafd.

- 2 -

rolnummer H 86.3109

Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd ter verkrijging van vonnis.
Hieronder bevindt zich een extract uit de notulen van de Gemeenteraad van Amsterdam, houdende het besluit van 27 mei
1987 om in deze procedure verweer te voeren.
GRONDEN VAN DE BESLISSING.
1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet
of niet voldoende weersproken en op grond van de in zoverre
niet bestreden inhoud van de overgelegde bewijsstukken staat
in dit gelling het volgende vast:
a. Hilhorst is op 6 oktober 1985 om circa 16.45 uur in de
Prinses Marijkestraat te Amsterdam in zijn rechterhand
getroffen door een pistoolschot gelost door Van der Berg.
b. Hilhorst, toen 30 of 31 jaar oud en destijds (rechten)student bezoekt op zondag 6 oktober 1985 de in het Olympisch
Stadion te Amsterdam gehouden voetbalwedstrijd AjaxFeijenoord.
c.Na afloop van die wedstrijd (des namiddags te 16.15 uur)
deden zich in en om het Olympisch Stadion ongeregeldheden
voor tussen groepen Ajax-supporters en groepen Feijenoordsupporters.
Hilhorst is daarbij door Feijenoord-supporters geslagen en
vervolgens met een groep Ajax-supporters van circa 50-60
man in de richting van het station Zuid/WTC getrokken.
d.Van der Berg, hoofdagent van gemeentepolitie begeleidde
als lid van Aanhoudingseenheid I van de gemeentepolitie
Amsterdam een groep Feijenoord-supporters in de richting
van datzelfde station. Voor deze laatsten zouden treinen
klaar staan.
e.Van der Berg was in burger gekleed.

mr W. J. van Bennekom
mr f. F. van Baarsen
mr F. H. Koers
mr G. C. Kruyswijk
mr E. B. van Santen
advocaten en procureurs

Van Bennekom & Van Baarsen
Prinsengracht 677
1017 JT Amsterdam
Telefoon (020) 253627
Telex 15274 ALLAW

Klachten & adviesburo
politie-optreden
t.a.v. Eveline Lubbers,
Rozengracht 105
1016 LV AMSTERDAM.
doss.no. : 16.479
Inzake : info
Onze ref. : vBE/sdg
Uw ref. :

Amsterdam,

4 november 1987

Ook Hallo!

De zaak waar in "het Parool" van 11 november 1985
verslag van werd gedaan heeft geleid tot een civiele
procedure van mijn client tegen de Gemeente Amsterdam en
de betrokken hoofdagent.
In die zaak zal de Rechtbank medio december vonnis wijzen.
Over de strafrechtelijke nasleep is mij alleen dit bekend
dat de behandelend Officier van Justitie, Mr. Berger, heeft
besloten de tegen mijn client aanhangig gemaakte (onder meer
terzake van mishandeling van de agent) te seponeren,
terwijl hij ook geen termen zag om de hoofdagent te vervolgen.
In hoeverre het incident tot maatregelen van tuchtrechtelijke
aard heeft geleid is mij niet bekend.
Met vriendelijke

Mr. W.J. van Bennekom.

Rekening t.n.v. van Bennekom & Koers bij: Amro-Bank nr. 44.96.83.257, Postgiro nr. 5551069
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1017 JT Amsterdam
Telefoon (020) 253627
Telex 15274 ALLAW
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AMSTERDAM
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Amsterdam,

13 november 1987

Beste mensen,

Hierbij op jullie verzoek het tussenvonnis in de zaak—Hilhorst.
De overweging waar het om gaat is to vinden onder 4.2.

Met vriendelijke groet

Mr W.J. van Bennekom
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33
C 1.0125
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vonnis 4 november 1987
bij vervroeging

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM, EERSTE KAMER.
Vonnis in de zaak rolnummer H 86.3109 van:
Albert Willem Johannes HILHORST, wonende te Amsterdam,
e i s e r bij dagvaarding van 31 oktober 1986,
procureur mr W.J. van Bennekom,
tegen:
1.DE GEMEENTE AMSTERDAM, gevestigd te Amsterdam,
en
2.Arthur Alfred George VAN DER BERG, hoofdagent van politie,
wonende te Amsterdam,
gedaagden,
procureur mr J. Werner.

Partijen worden hierna Hilhorst, de gemeente en Van der Berg
genoemd.
VERLOOP VAN DE PROCEDURE.
Bij naar de dagvaarding verwijzende conclusie van eis heeft
Hilhorst gevorderd de hoofdelijke veroordeling van de gemeente en Van der Berg tot vergoeding van de door hem ten
gevolge van onrechtmatig handelen van Van der Berg geleden
immateriele schade tot een bedrag van f. 25.000,-- met rente
en kosten.
Bij conclusie van antwoord met produkties hebben de gemeente
en Van der Berg de vordering bestreden en geconcludeerd tot
afwijzing daarvan, net verwijzing van eiser in de kosten van
het geding.
Bij conclusies van repliek met produkties en dupliek hebben
partijen hun standpunten nader toegelicht en gehandhaafd.

- 2 -

rolnummer H 86.3109

Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd ter verkrijging van vonnis.
Hieronder bevindt zich een extract uit de notulen van de Gemeenteraad van Amsterdam, houdende het besluit van 27 mei
1987 am in deze procedure verweer te voeren.
GRONDEN VAN DE BESLISSING.
1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet
of niet voldoende weersproken en op grond van de in zoverre
niet bestreden inhoud van de overgelegde bewijsstukken staat
in dit gelling het volgende vast:
a.Hilhorst is op 6 oktober 1985 om circa 16.45 uur in de
Prinses Marijkestraat te Amsterdam in zijn rechterhand
getroffen door een pistoolschot gelost door Van der Berg.
b. Hilhorst, toen 30 of 31 jaar oud en destijds (rechten)student bezoekt op zondag 6 oktober 1985 de in het Olympisch
Stadion te Amsterdam gehouden voetbalwedstrijd AjaxFeijenoord.
c.Na afloop van die wedstrijd (des namiddags te 16.15 uur)
deden zich in en am het Olympisch Stadion ongeregeldheden
voor tussen groepen Ajax-supporters en groepen Feijenoordsupporters.
Hilhorst is daarbij door Feijenoord-supporters geslagen en
vervolgens met een groep Ajax-supporters van circa 50-60
man in de richting van het station Zuid/WTC getrokken.
d.Van der Berg, hoofdagent van gemeentepolitie begeleidde
als lid van Aanhoudingseenheid I van de gemeentepolitie
Amsterdam een groep Feijenoord-supporters in de richting
van datzelfde station. Voor deze laatsten zouden treinen
klaar staan.
e.Van der Berg was in burger gekleed.
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rolnummer H 86.3109

f.Op de Minervalaan, in de omgeving van het station ZuidANTC
komt het tot een confrontatie tussen beide groepen.
g.Hilhorst komt daarbij op de kruising Minervalaan/Prinses
Marijkestraat in een positie tussen beide groepen en gooit
een steen naar op hem afkomende personen, naar hij meent
Feijenoord-supporters.
h.Kart daarvoor was Van der Berg door een collega meegedeeld dat via het mobilofoonverkeer het bericht was verspreid dat er een supporter rondliep die in het bezit zou
zijn van een pistool.
i.Drie Feijenoord-supporters kwamen vervolgens in de
Minervalaan bij Van der Berg en een collega melding doen ,
dat zij onder de groep Ajax-supporters in diezelfde 1aan
een man herkenden die hen met een pistool had bedreigd.
j.Van der Berg is daarop met enkele collega's en een van die
drie Feijenoord-supporters in de richtirg van de groep Ajaxsupporters gelopen en deze Feijenoord-supporter heeft
Hilhorst aangewezen als zijnde de man met het pistool.
k.Vervolgens vlucht hij met andere'Ajax-supporters. Van der
Berg achtervolgt hen. Van der Berg wordt daarbij niet gevolgd door andere leden van zijn eenheid.
1. In de Prinses Marijkestraat, nog achter Hilhorst lopend,
trekt Van der Berg zijn pistool en richt dit op Hilhorst.
Hilhorst bemerkt dit.
m.Er ontstaat een vechtpartij waarbij Van der Berg in de
voortuin van perceel nummer 9 belandt en letsel oploopt
(blauw oog, blauwe plekken, schaafwonden).
n.Terwijl hij zich nog in die tuin bevindt lost Van der Berg
een schot.

- 4 -

rolnummer H 86.3109

o. Hilhorst blijkt door zijn rechterhand geschoten. De bij
conclusie van antwoord overgelegde brief d.d. 6 oktober
1986 van J. Kappers, arts te Amsterdam vermeldt daarover
voorzover thans van belang het volgende:
Anamnese:
Inschot: palmzijde,duimmuis, uitschot handrug in het le spatium
interosseum.
De gang van zaken is u bekend.
Getroffene werd op de E.H.B.O. van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis gezien.
Er bleek niets te zijn gebroken en er waren geen functiestoornissen van betekenis. Hij heeft 2 a 3 weken met een mitella gelopen en is nog 3x op de
chirurgische polikliniek bij verschillende assistenten terug geweest.
Daarna bleek de hand te zijn genezen.
Hij heeft aan het ongeval 2 klachten overgehouden, nl. bij bepaalde inspannende bewegingen steekt de inschotwond (echte scheuten) en distaal van de
uitschotopening is er een reepje gevoelloze huid. Hij kan overigens alles
met de hand doen en heeft geen andere ongevallen van de hand gehad.
Bij onderzoek: een reele, gezonde jongeman, die behoorlijk gespierd is.
Hij is rechtshandig en de rechterarm is iets beter ontwikkeld
dan de linker.
BECORDELING:
Een bijzonder goed afgelopen doorschotverwonding van de le straal van de
rechterhand, zonder bot- of peesletsel en met slechts een minieme sensibele
uitval.
De beweeglijkheid en kracht van de rechterhand hebben niet geleden.
Er is door het ongeval geen meetbare functionele invaliditeit ontstaan.

p.Naar 'de toedracht is een onderzoek ingesteld door de gemeente politie Amsterdam vastgelegd in proces-verbaal
R5-16722-85 afgesloten op 7 november 1985 en door de
Rijksrecherche tcegevcegd aan de procureur-generaal bij
het gerechtshof te Amsterdam vastgelegd in de processenverbaal respectievelijk genumerd: 4-3-85, 4-3-85 A,
4-3-85 B en 4-3-85 C afgesloten op respectievelijk 5 november 1985, 22 november 1985, 27 november 1985 en 29 januari 1986.
q.Op grond van deze onderzoeken heeft het Openbaar Ministerie geoordeeld dat de hoofdagent Van der Berg terzake niet
strafrechtelijk aansprakelijk moet worden gesteld en dat
de strafzaak tegen Hilhorst terzake van openlijke geweldpleging c.q. poging tot zuivere mishandeling en overtreding van de Vuurwanenwet wordt sesepcneerd.
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2. Hilhorst baseert zijn vordering voor (immateriele) schade
groot f. 25.000,— vermeerderAmet rente en kosten rechtens,
op onrechtmatig handelen van Van der Berg, in de werkzaamheden waartoe de gemeente Amsterdam hem gebruikte.
Hilhorst stelt daartoe dat hij op 6 oktober 1985 in de Prinses Marijkestraat te Amsterdam door een man die hij aanzag
voor een Feijenoord-supporter is bedreigd met een pistool,
- dat hij getracht heeft dat pistool van die man of te pakken;
- dat hij bij de daarop volgende worsteling met zijn belager
-naar hij thans weet Van der Berg- over een tuinmuurtje of
-hekje is gevallen;
dat hij bij een poging het pistool weer vast te grijpen en
naar de grond te duwen met zijn handpalm de loop heeft omr.
klemd waarop Van der Berg zonder enige noodzaak de trekker
heeft overgehaald en Hilhorst door zijn hand werd geschoten;
- dat Van der Berg zich op geen enkel moment voor of tijdens
het litigieuze incident als politieman heeft bekend gemaakt
en dat hij -Hilhorst- pas hulp heeft gekregen van een onbekend gebleven man in een bruin jasje, nadat het schot al
was gevallen.
Van der Berg en de gemeente stellen dat Van der Berg in noodweer heeft gehandeld en dat de verwonding aan de eigen schuld
van Hilhorst is te wijten, daartoe onder meer aanvoerend dat
Van der Berg -geisoleerd van zijn collega's en in de overtuiging dat Hilhorst in het bezit was van een vuurwapen- heeft
getracht Hilhorst aan te houden, daarbij zijn dienstpistool
heeft getrokken en op een afstand van 7 a 8 meter met luide
stem naar Hilhorst heeft geroepen: "Halt, politie, U bent
aangehouden." en dat Hilhorst hierop heeft stilgehouden en
zich heeft omgedraaid, en dat hij een waarschuwingsschot
heeft gelost nadat hij door meerdere personen, waaronder
Hilhorst, was aangevallen en zich niet meer in staat achtte
zich op andere wijze tegen hen te verdedigen.
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Subsidiair hebben de gemeente en Van der Berg de gestelde
schade-omvang betwist.
3. Uit het hiervoor onder 2.p genoemde op ambtsbelofte opgemaakte proces-verbaal van de Rijksrecherche nummer 4-3-85
blijkt dat Hilhorst op 14 oktober 1985 tegenover de verbalisant onder meer heeft verklaard:
"Ik trachtte de man dat pistool uit de handen te trekken.
Samen zijn wij toen worstelend over een muurtje in een tuin
gevallen. Onderwijl riep ik in het algemeen om hulp. Een
van de omstanders kwam mij te hulp. Wat hij gedaan heeft
weet ik niet. Ik was helemaal gefixeerd op dat pistool.
Ik had met beide handen het pistool en de arm van
de man vast en ik liet dat voor geen prijs los. Of de andere man hem wel geslagen heeft weet ik niet. ... Die man die
mij te hulp kwam, droeg een bruin jasje."
"Met betrekking tot het moment dat het schot viel, was het
zo dat de politieman ruggelings op de grond in die tuin
lag. Zelf hing ik half over dat hek. ... Half hangend over
dat hek hield ik dat pistool vast."
Op 5 november 1985 verklaart Hilhorst tegenover de gemeentepolitie van Amsterdam (ambtsedig proces-verbaal nummer
R5-16722-85 d.d. 5 november 1985):
"Ik had het daarstraks over de hulp die ik kreeg van een enkele omstander. Deze hulp kreeg ik omdat ik verschillende
keren om hulp had geroepen."
"De hulp van die man kwam pas op het moment, dat ik met die
politieman in de tuin lag, over het muurtje heen."
"Volgens mij heeft die man A4et(geslagen of gestompt, mar
waar hij de politieman heeft geraakt, weet ik niet, want
mijn aandacht was gericht op het pistool. Op het moment,
dat het schot viel, lag de politieman op de grond in de
tuin van de Prinses Marijkestraat. Ik hing op dat moment
over het muurtje heen."
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Het hiervoor genoeude ambtsedige proces-verbaal van de Rijks7
recherche nummer 4-3-1985-C vermeldt als verklaring van
Th.P.J. Janssen afgelegd op 23 december 1985 onder meer:
"Ik ben Ajax-supporter. Ik ga nagenoeg altijd naar de wedstrijden van Ajax. Zo ook op zondag 6 oktober 1985."
"De wedstrijd werd beslist in het voordeel van Feijenoord."
Na een beschrijving van gebeurtenissen na de wedstrijd waarbij hij vlucht voor een groep Feijenoord-supporters in de omgeving van het Station-Zuid, verklaart hij:
"Ik rende een straat in

met aan beide zijden tuin-

tjes."...
"In die straat zag ik een man met een pistool in zijn hand,
op een ander richten. ... De jongen op wie het pistool gericht was, trachtte weg te draaien en probeerde het pistool
omhoog te duwen."...
"Een andere vrij grote jongen hielp de, zoals ik hem noemde
Ajax-supporter, am dat pistool weg te drukken. Ik zag, dat
de man, die het pistool vasthad achterover tegen een hekje
werd gedrukt.

Ik ben snel voorbij gerend en ik liep de

hoek am."...
"Toen ik de hoek van de straat om was, hoorde ik een harde
knal "
"De jongen op wie het pistool was gericht had kort geknipt
haar."
"Na een kwartiertje zag ik die jongen it het korte haar."
"Hij riep dat hij door zijn hand was geschoten."
En voorts als verklaring van L. van Eerde afgelegd op 10 januari 1986 onder neer:
"Op zondag 6 oktober 1985 ging ik met mijn vrienden Martin
van de Grind en Onno Witem naar de wedstrijd Ajax-Feijenoord te Amsterdam."

- 8 -

rolnummer H 86.3109

Na verklaard to hebben dat hij na de wedstrijd naar later
bleek Bert Hilhorst die hij nog nooit eerder had gezien, tegenkwam, en dat hij in de omgeving van het Station Zuid in
Amsterdam op de vlucht sloeg voor een groep Feijenoord-supporters, verklaart hij onder meer:
"Wij maakten dat we wegkwamen en wij renden de straten in en
door van die woonwijk. Martin, Onno en ik bleven bij
elkaar. Gezien mijn looprichting liep ik links in de straat
in de richting van het kanaal Aan de ander kant van de
straat zag ik twee mannen met elkaar vechten. Aan het uiterlijk en de kleding van e'en van de mannen kon ik zien dat
het Bert was. Gezien het uiterlijk van de andere man kon ik
zien dat het een politie-agent was. Hij was wel in bruger
maar ik schatte hem zo in. ... Ik zag dat die "stille" een
pistool in zijn hand had. Die "stille" hield dat pistool
met twee handen vast en ik zag dat Bert zijn handen ook bij
dat pistool had. Ze waren duidelijk aan het vechten om dat
pistool."....
"Na het zien van het pistool dock iedereen letterlijk en figuurlijk achter auto's en in tuintjes weg. Ik hoorde dat
Bert riep: "Help, help me." Niemand durfde kennelijk. Zij
Ik stond op een afbleven worstelen om het pistool.
stand van ongeveer 5 meter van hen verwijderd. Ik zag een
voor mij onbekende jongen naar die twee toelopen. Ik zag
hem op zijn rug. Hij was ongeveer 1.70 meter groot. Hij
droeg een Ajax-pet en een bril. Toen die jongen daar naar
toe rende, vielen Bert en die "stille" al vechtend over
een tuinhekje in de tuin van een woning. Ik zag die andere
jongen oak over dat hekje springen de tuin in. Ik kon niet
goed zien wat er gebeurde. Ik kon wel duidelijk worstelingen zien."....
Ik hoorde later wel van Onno Witem dat de jongen die er
later heenrende die "stille" tegen of in de buurt van zijn
hoofd had geschopt.
Enkele seconden nadat ze in dat
tuintje lagen, hoorde ik een harde knal. Dat geluid kwam
uit de richting van genceffd tuintje. Ook hoorde ik "Au"
roepen."
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En ten slotte als verklaring van M.A. van de Grind, afgelegd
op 24 januari 1986 onder neer:
"Op zondag 6 oktober 1985 ben ik met vrienden naar de wedstrijd Ajax-Feijenoord te Amsterdam geweest. Ik ging daar
onder andere heen met Onno Witem en Laurens van Eeerde.
Na het einde van de wedstrijd gingen wij naar buiten."
Ook hij verklaart over het wegrennen voor een groep Feijenoord-supporters, en vervolgens:
"We kwamen in een straat uit en toen zag ik aldaar twee mannen met elkaar worstelen. Ze stonden beiden en ik zag dat
ze de armen en handen op schouder-, gezidhthoogte hadden.
Ik hoorde dat iemand riep: "Hij heeft een
"Een van de vechtenden was in ieder geval gekleed in een
witte jas. Ik herkende hem als Ajax-supporter. Ik had hem
namelijk reeds in het begin van de gang naar het station
Hij heet Bert. ...Wie de andere man was, wist
ontmoet.
ik niet. Nu wel. Het bleek een politie-agent in burger te
zijn."...
Ik hoorde
"Bert en die andere man bleven doorvechten.
Bert "help, help" roepen. ... Op het hulpgeroep van Bert
rende een jongen, die een roodachtig gekleurde bomber-jas
aan had en een bril droeg, naar de twee vechtenden toe.
Hij begon direct te vechten. Ik meen dat die jongen
eerst sloeg en daarna die politie-agent schopte. Die
"stille" stond toen nog toen hij die schop in zijn gezidht kreeg van die jongen. Het was een soort karatetrap,
die gegeven werd, want hij schopte vrij hoog."....
"Na die trap vochten ze verder en vielen toen in dat tuintje."....
"Ik kon toen niet goed zien wat er gebeurde, mar ik denk
dat ik na ongeveer 5 seconden een harde knal hoorde. Ik
dacht direct aan een pistoolschot."....
Nadat we
"Na het schot rende iedereen weg en ook ik.
Toen
weggerend waren, kwam de groep weer bij elkaar.
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zag ik dat Bert daar ook liep. Ik hoorde van hem dat hij
door zijn hand was geschoten. Ik zag de wond, naar ik meen,
in zijn rechterhand."
4.1 Het thans ten processe door Hilhorst ingenomen standpunt
dat hij pas hulp kreeg na het schot, blijkt dus niet uit
zijn eigen eerdere verklaringen en is in strijd met de
verklaringen van ooggetuigen zoals hiervoor weergegeven.
Nu Hilhorst geen nadere motivering geeft voor zijn huidige lezing op dit punt, zal de rechtbank daaraan voorbij
gaan, en dient het er in rechte voor te worden gehouden
dat Van der Berg heeft geschoten nadat hij ook door een
tweede man was aangevallen. Voorts kan op grond van de
vaststaande feiten in sub 1.d, g, h, i en j, worden- vastgesteld dat Van der Berg voldoende gronden had Hilhorst
aan te houden en dat onder de gegeven omstandigheden het
daarbij trekken van zijn vuurwapen was gerechtvaardigd.
4.2 Uit voormelde verklaringen van ooggetuigen, van Hilhorst
zelf en uit de ten processe vaststaande feiten zijn voldoende gronden voor het aannemen van noodweer aan de kant
van Van der Berg gebleken, ook als hij zoals Hilhorst
stelt, het schot zou hebben gelost op een moment dat deze
laatste de loop omklemd hield, ware het echter niet dat
Hilhorst uitdrukkelijk stelt dat hij Van der Berg aanzag
voor een Feijenoord-supporter en dat Van der Berg zich op
geen enkel moment voor of tijdens het litigieuze incident
als agent van politie bekend heeft gemaakt.
Daarmee zou immers Hilhorst in noodweer hebben gehandeld
en zou het wederrechtelijke karakter aan de aanval van
Hilhorst en de door hem te hulp geroepen derde komen te
ontbreken.
Bedoelde stelling van Hilhorst is niet van enige grond
ontbloot nu vaststAat dat Van der Berg, in burger gekleed
en zonder assistentie van zijn collega's optrad in een
door ongeregeldheden tussen voetbal-supporters gespannen
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en gewelddadige sfeer tegen een persoon die alle reden
had agressie te vrezen van supporters van de tegenpartij.
In dergelijke omstandigheden dient een niet als zodanig
herkenbare agent van politie er nog neer dan anders voor
te zorgen dat over zijn bevoegdheid an op te treden met
een vuurwapen geen misverstand kan ontstaan.
4.3 Tegenover de ontkenning van HiIhorst dienen gedaagden dan
ook overeenkomstig hun daartoe strekkende aanbod te bewijzen dat Van der Berg, toen hij HiIhorst op een afstand
van 7-8 meter was genaderd met luide stem naar Hilhorst
heeft geroepen: "Halt, politie, U bent aangehouden", en
dat HiIhorst hierop heeft stilgehouden en zich naar Van
der Berg heeft gedraaid.
Met aanhouding van iedere verdere beslissing dient derhalve
thans te worden beslist als volgt.
BESLISSING.
De rechtbank:
- laat de gemeente en Van der Berg toe tot het bewijs als
hiervoor onder 4.3 vermeld;
- bepaalt dat getuigen kunnen worden gehoord door
mr U.W. Bentinck, lid van deze rechtbank en kamer, en daartoe bij deze tot rechter-commissaris benoemd;
- bepaalt dat de zaak op de rol van de tweede enkelvoudige
16 december 1987
kamer (eerste kamerzaken) van
1987 zal worden afgeroepen, opdat de gemeente en Van der
Berg alsdan kunnen doen mededelen of zij van de gelegenheid
tot bewijslevering door getuigen, en zo ja door wie, gebruik maken, waarna een dag voor getuigenverhoor zal worden
bepaald, dan wel voortgeprocedeerd;

-

idere verdere beslissing aan.
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Gewezen door mrs U.W. Bentinck, M.Y.C. Poelmann en
C. von Meyenfeldt, leden van genoemde }caner en uitgesproken
ter openbare terechtzitting van 4 NOVEMBER
1 9 8 7 , in tegenwoordigheid van de griffier.

