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er
ik genoeg van die manifest.atie,
Ik ging met enkele lifierideti een
patatje, eten. Teen we
de
simckbar kwarrien, stond er een
peleteil • mobiele eenheici:
straat, -Door een gliDep:demenstranten' werd stenen. gegooid
naar-de politie."?.VOlgens Marcel
wend` een van de .steriengeOiers
daarop. door eeri., lid Van een a,rtestatie-penheid met . een knup7
pel e.11Ma.ir geslagen:';,Depold.7
tie-agent friakte'dadroPItzit
evenwicht en greepi, haat"-, zijri
hirmerizaki velgeristriik:ora.een
Orit'hein weg
to jagen en hem te 'beletten to
aChietkii, goOide ik een ateeki,'. eeri
ttainkiezel. Hij rends inderdaad
weg, tve.O.roP•ik heM met enkele
anderen -vagde. TOeir hij opnieuW: naat: zijn -.Distoot greeP,
heb ik Weer een steers gegooid.
•Ditect daatop werdMarcel gearresteeict door ee n aantal leden oil*egei
van' een atrestatieeenheid; be, van 'del
staande uit..politieagenteri in Marcel:
btirger,- Volgena Verldatingen
Van de politie lieeft'inj Vetzet alles.:. DC
gebocien bij - zijn;.aanhOuding; mogeliji
waatna geweld gebtn
ikt: incest
worden oin dit veraet to bteken. arrester
Marcel: ,filleen op het:moment niet all
dat ik werd vastgepakt, probeer, ambtsir
de ik rnij even los
lk venagev
kreeg_ prompt time. kiappen met zietizelf
een stokof jets dergelijks op zinjp
... Marcel, feet vrijwel zeker dat hoofd en een knietje in mijn dij- Ala zo'r
zijn afvnAing to ine.ken heeft been, • Uit angSt Voor Meer: kla,p7 monstr
met zijn emoeienis met de rel- pen heb ik me slap 121401 hangen. Iran:: he
, :len na d(ontniimirig van het Aan de haven. Weidik'.een poll- zijn."
Naar at
-kra.akpafi de Grote Wetering. tiebtisje ingesleurd."
in Anisticlain. Een dossier dat Mareel zegt geenazint de bedoe- ten cite
de ontri
zijn naandraagt; ligt nog steeds
gehad te hebben: de:agent te itering;':
in mil v de kasten van het ling
VerWondem,
ktvaa,d en laat.wW
"Paieia:va Justitie aan de Ain- geachrolcicen,De
agent
,die.Met reehere
Prinsengracht.
Tijst.erdarnsieen lhiuppel een: van die demon- klabiati
:dena de ciregelmatigheden
t.-:siOeg,.. rea7 OnCletti
de entruhing van de Grote We- atrant,en. in elkaa
. -tering; 2 December"1980., viert) geerde m•panigkerig:i--Hij • stored sterdar.
gefsiDieerd Van.de an- title. 'r
hij tweeirial een steer' naar een • volkOmen
leclen.V60 de areatatie.ce ntWoX
liolitie-agit. Hem is een paging, dete
tot het toorerigen van zwaar"li, held 1k wos bang dat hij .!ou °Mtge
charnelijketsel ten last,e gelegd. gaan schiet,en. Leverisgevaarlijk een zee
natuurlijk in zo'n situatie. zeek';_:
Zijn proc(sleept zich al enige Da-groin
ik twee keel, met
tijd Voortmaar heeft de laatst,e een steenheb
gegooid,
oin Ziiorderl
i4
mianden en Oprnerkelijke wen7 • hem weg to
jagen."
•
re.Idat
ding gemakt.
Enkele rriaanden na dit,incident, ant:*'PI
kreeg Van det' L. een rlagVo.ar
$teezi
ProtOt
ding: in de btis;. 'Hist repliceerde deel te
Na ,de ontliming van de Grote' doOr bij jtiatitie een klacht to gegton
Wetering tan Marcel deel aan dienen tegen, de Pelitiehien, die &Oil(
een prOtxtmanifestatie tegen Met een Ihnippel
to. rien
het hinsv§tingsbeleid van het steant
elkaai7 geSlagen zou betrok
lansterciaise gemeentebestuut:: hebben.:.Marcel:,

door Rib Mensinga
"AlVISI7RDA1V1— Onla,ngs
kreeg iierkstuclent Mar' cel vat der .L. een brief
van 1;1d nunisterie van
CRM vaarin werd
meld 04 zijn sollicitatie
het, SeheepVaartnin7
*Um liAmsthrdain afgeyezeri *as. Hoewel
door dif, directie van het
inuseun voorgedtagen
was voce; de vadante funs-;
:tie vanna,Chtportier,
wei
.
gerde CR,M hem op grond
van eel antecederit,enoridertoek
.
.
Marcel c5) vermoedt dat er
.:.sprake is 'an een beroepsVerbod.
HondetdproCent zeker js hij
niet; wan zijn pogingen de re= sultaten 'an het antecedenten", onderzoelboven water te halen,
liebben tt • nu toe -Been-effect
-gesorteeriVolgens Marcel is de
niedeWerIng van: CRM'
Zijn baai als nachtportier bij
het. Scliebvaartmuseum, waar
hij al eeter tot voile tevredenheld. werte, kan hij vergeten.
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IN ENLAND
I anderhaif jaar

itstene gö.ier:
erger voorkom
;enoeg van die manifestatie.
:irig met enkeie vrlenden een
atje eten. Toen we uit de
ckbar kwamen, stond er een .
it ,n mobiele < ' eenheid op
tat. Door een'groep demonanten weed` stenen ::,gegooid
Lr depoiitie":Volgens Marcel
'd een van de stenengooiers
:1 Op door een lid van een artatie-eenheid met een knupin' elkaar. geslagen. „De poll
•agent raakte daarop uit zijn
•nwicht en greep. naar zijn
inenzak;:'volgens: mu om een
tool'te pakken. mm hem weg
jagen en hem tie beletten` to
iieten, goo de ikeen steel . een
imkiezel Hij rende inderdaad
g, waarop ik hem met enkele

:deren ` volgde Toen hij ;op;uw r►aar zijn pistool' groep.
b ik weer• een Steen gegooid."
erect daarop werd Marcel gear
steerd`door een. aaital. leden
in een . arrestatie-eenheid; be- .
aande uit politie-agenten, in irger., Volgens verkiaringen
sn de politie heeft hij "verzet;boden bij` zijn; aanhouding,
aarna geweld gebruikt moest
orden om dit verzet to broken.
larcel:. „Aileen op het moment
at ik werd vastgepakt. probeere ik mU even ios to trekken. ik
reeg prompt twee kiappen met .
en stok of lets dergelliks.ml.jn
op mi jn .
:oofd en fen knietje in
dijeen. Uit angst voor meer klapen heb ik me slap la ten hangen.
~an,de haren-,werd ik een polliebusje ingesieurd."
, arcel zegt geens Jns de bedoeing gehad to hebben de agent to
rerwonden :.1k was kwaad en
;eschrokken De agent die met
en knuppei een van die demon;tranten. in eikaar . sloeg. rea;eerde.zo; paniekerig.; Hij stood
~oikomen geisoleerd van de anierz leden.van de arrestatie-oen-Reid.. 1k' was bang Bat hij zou
Haan schieten. Levensgevaarlijk
natuurT! jk in zo'n situatie.
Daarom heb ik twee keen met
yen Steen gegooid, allot n om
hem weg to jagen "
Enkele maanden na dit incident
f.reeg Van der L. fen dagvaarding in do bus. Bij repiiceerde
door.bij justitie een klacht in to
dinnen tegen de politleman, die
met een knuppel een demonctrant in elkaar- geslagen zou

geen oordeel, ultspreken over de
ontvarkelijkleid van het openbaar ministerie:
Marcel ;van der, L , Het open=
baar ministerle:is mede-verant
woordeh k :voor net politie-op=
treaen, die avond:.Het openbaar

niinlsterie:. is.::daarom. niet; de

aanklagende partij; naar een di
reete.belanghebbende. Het heeft
een rol gespeeld: the avond; het
openbaar ministene: heeft:erbe
lang bij het politie-optreden on-

der. tafel to .schtuVen:': Consequent ;,worden :;demonstranten
vervolgd nooit;wordt.door justi
tie opgetreden,tegen dvermatig
politiegeweld:;Volgens mij is dat
geen:`toeval;: maar .een :kwestie:.
van. beleid`'s".'.
Inmidels_ zijn enkele lagere::poli
tiefunctionaiissen door de.rechter-conmisaris als getuigen ge-. .
hoord:.In augustus worden de•.
Onregelmatighenen na en ontruiming in Amsterdam. sij een . politie-offficieren De 'Rhodes.
van de .00nfrontaties tussen politie en demonstranten werd (hoofd mobiele:eenheid) Bernd
Marcel van der L. ge.arresteerd..
sen .(chef arrestatieeenheid) en
Toorenaar (hoofd bureau. Lijn=.
alles.: Deze rechercheur kan on over de waarde van dit' onder- . baansgracht) gehoord: Mr Van
mogeiuk in zijn eentje de jongen`.' "zoek. „B.j het eerste " het beste Bennekom: „We willen zo veel
arresteren. De man handeide . verhoorvan enkele agenten door mogeujk : bouwstenen' .' hebben
niet 'alleen in strijd met de; . de rechter-comrnissraris werd d om eventueel straks: burgemees
anibtsinstructies van de politie eon duidelijke aanwijzing naar ter Polak en hoof dcommissarls
leiding, ht. creeerde oak een le-- de identiteit van de bewuste Valken to hoden: Niet alleen de
vensgevaarlijke situatie voor man gegeven. Wij denken . zijn demonstr3nten hebben vei keen_
zichzelf, en de demonstranten. naam inmiddels to kennen" Het de Bingen gedaan; ookde poitie
Als zo'n man door de groep de- ' Amsterdamse
PPR-raadslid heeft brokken gemaakt Dat be=
monstranten wordt ingesloten, Van` der Horst heeft onlangs left men ook; getuige de: discus
kan het leed niet to overzien hierover vragen gesteld aan bur
sies in het korps na 2 december
gemeester Polak: Vander Horst
zijn•
Naar aanieiding van alle klach- dringt er onder meet op aan dat
ten over het po1itie-optreden na Polak het "openbaar ministerle Marcel van der, L.; ;,Ik" ben ver=
de ont uinth g van de Grote We- verzoekt de rijksrecher ,he het antwoor'delijk voor het gooien
taring, word' een' onderzoek ge- onderzoek`naar de gang van za- van twee stenen. Die' verant
last waarbij onder meer de rljks- ken op 2 december 1980 telaten woordelijkheid`neem ik op me, al
wil ik duidelijk'stePen dat ik"gerecherche werd ingechakeld`De heropenen. .
kiacht'-van Marcel werd in dit
weld -heb moeten gebruiken on
onderzoek ineegenomen De Amerger geweld te•• voorkoen Via'
sterdains2 hoofdofficier van jiffsde7e strafzaak wil ik aantonen
titie. aril: C van Stcenderen, Marcel van der L. heeft inmid- dat 'de' verantwoordelilkheid`
antwoordde tien n aanden na de dels een suceesje geboekt. ATadat voor rile geweld islet op êén kant
onxegelmatigheden Bat na .,na zijn- strafz.cik diverse . malen is mag worden afgeschoven. Het_
een zees arbeidsintensief onder- uitgesteid, moest hij bogie Bit gaat mij er niet zozeer om die ene;
zoek", de identiteit van de he- jaar voor politiereehter me- politieman ter verantwoording
wuste politieman niet meer kon vrouw mr. Groeneveid-Baak to laten roepen. Veel belangrijworden achterhaald. qok nde- verschijnen. Tijdens deze zaak ker is dat het totaie polltiebeieid ,
re klagers kregen een dergelijk verzocht zijn advocaat, mr. Van goad order de loep wordt geno
antwoord; waarin mr:: Van Bennokom, de aanklager, het men. Het. openbaar'ministerie`
Steenderen steide zich geen oor=:: openbaar ministerle, niet ont- voigt'de politie iet kritisch. Ook
de gemeenterad van Amsterdam
deei to kluxmen vormen over de ' vankelijk te. verkiaren. Na am
gegrondheid van ' de klaeht en pal beraad; .besloot de politie- iaat, op dot gebied verstek gaan.
over de naar aanleiding daarvan rechter de zaak terug to verwlj- De rechter heeft de mogelijkheid'
to nemen maatregeien tegen de- zen naar de reehter commisaris; en de verantwoordeiijkheid dat
betrokken .' politiefunctionaris- viaardoor opnieuw met het on- wel tedoen. Het kan een verde e
aseeonnen kon worden. escalatie van geweld tegen .
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