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Voorwoord  

December 1980. Aktievoerend Amsterdam staat Op haar kop 

vanwege het groffe en niets ontziende optreden van de stillen 

bij de ontruiming van de Grote Wetering. 

Wat ztjn dit voor mensen, wie geeft ze de opdracht tot derge-

lijke akties ? 

Kwaad word ik als ik na de belofte van de verantwoordelijke 

autoriteiten naF;r een diepgaand onderzoek genoegen moet nemen 

met een verslag van enkele kantjes, waarin het optreden van 

de stillen als incidenteel wordt afgedaan en er geen 

strafrechtelijke reperkussies volFen. 

Helemaal kwaad word ik als blijkt dat er wel aktievoerders 

voor de strafrechter dienen te verschijnen teneinde zich te 

verantwoorden voor hun optreden tegen stillen. 

Oktober 1981. Aktievoerend Nederland staat op haar kop 

vanwege het brute en weer niets ontziende optreden van stillen 

tegen de deelnemersters aan de blokkade bij de Dodewaardse 

kerncentrale. Wat zijn dit voor mensen, wie is verantwcordelijk 

voor hun optreden ? 

Kwaad word ik als door 'kenners' wordt beweerd dat deze 

stillen behoren tot een arrestatieteam dat alleen tegen 
1 vuurgevaarlijke kriminelen' mag worden ingezet. 

Helemaal woedend word ik als ik bemerk hoe de autoriteiten 

zich er doer allerlei gekonkel uit proberen te redden. 

En zo mogelijk nog kwader als een twintigtal aktievoerders 

zich voor de strafrechter moeten verantwoorden voor openbare 

geweldpleging etc terwijl degenen die het grofste geweld 

gebruikten en ook hun superieuren vrijuit gaan. 

V6Or deze botsingen tussen burgers en overheid leek het er 

even op dat de in de zestiger jaren op gang gekomen en manifest 

gemaakte konflikten tussen burgers en overheid door de 

subtiele tolerantie van de jaren zeventig waren opgelost. 

Schijn, want begin 1980 barsten dezelfde soort konflikten 

zij het in gewijzigde vorm weer los. 
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Opnieuw zijn er groepen burgers die de legitimiteit van 

de 'demokratiese rechtsstaat' in twijfel trekken, dit maal 

dor een keer op keer falend cverheidsbeleid inzake betaelbere 

woningen, kernenergie, militarisme en een schoon milieu, kortom 

een vocr iedereen leefbare samenleving. 

De taktieken die de overheid in de zeventiger jaren introdu-

ceerde om sociaal protest te kanaliseren zoals inspraak, 

demokratisering en een tot op zekere hoogte gedogen van burger-

lijke ongehoorzaaTeheid blijken een wassen news. Want eigenlijk 

is er niets veranderd en wordt er weer niet geluisterd naar 

signalen van verontruste burgers en blijft de overheid haarzelf 

in bescherming nemen. 

Als de konflikten begin 1980 in alle hevigbeid opnieuw losbreken 

laten de autoriteiten duidelijk blijken niet meer het door 

henzelf geintroduceerde spelletje van overleg te willen spelen. 

Door een keiharde konfrontatie met een inmiddels volledig op 

rellen getrainde politie- en zelfs legermacht laten ze zien 

wie er nu eigenlijk de baas is. 

Er blijkt hard te zijn gesleuteld aan het arparaat dat als 

vanouds de bete kolen uit het vuur dat de overheid zelf heeft 

aangestoken moet halen. 

Maar al snel hlijkt dat de aktievoerders ook van een ander 

kaliber zijn dan waare2ee ze in de zestirer jaren werd gekonfron-

teerd zodat naarstig naar andere bestrijdingsmiddelen wordt 

Eezccht. Stillen due o.a. 

Zo zitten we weer bij het onderwerp van mijn verontwaardiging. 

Ik besloct me wat meer in de problematiek te gaan verdiepen 

om zo mogelijk 	skriptie eraan te kunnen gaan wijden. 

Aanvankelijk was mijn vraagstelling niet meer dan wie nu die 

stillen waren er wie verantwoordelijk gesteld konden worden 

vocr hun ortreden. 

Toen ik aan de slag ging met het verzamelen van de overigens 

zeer spaarzame informatie over deze stillen, stuitte ik al snel 

op namen van andere groepen stillen. Ik besloot deze bij m'n 

verhaal te tetrekken. 
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Enerzijd omdat ik de indruk kreeg dat de oprichting en 

inzet van al deze Eroepen stillen op een zelfde gehefmzinnige, 

liefst aan het demokraties cog onttrokken en daarmee in bijzon-

dere korte tijd te realiseren wijze geschiedde. 

Arderzijds omdat ik al snel het vermceden kreeg dat de ogen-

schijnlijk zo nauwkevrig omschreven taakopdrachten en funkties 

niet een belemmering vormden om tegen andere doelgroepen 

als waarvoor oorspronkelijk opgericht, te worden ingezet. 

Nearmate ik bij de ordening van het materfaal steeds weer opnieuw 

met dergelijke leurenachtige opatellingen van met name de overheid 

werd gekonfronteerd, ging ik me steeds meer afvragen wat voor 

een verweer wij eigenlijk als burgers daartegen hebben, hoeveel 

verhasl wij Uberhaupt tegen politie-en overheidsoptreden hebben 

of omgekeerd hoeveel kontrolemogelfkheden er bestaan op dit 

optreden en in welke mate deze geEffektveerd worden. 

Deze vragen resulteerden uiteindelijk in mijn probleemstelling. 

Werkmethode  

Bij het doorlezen van de literatuurlijst zal het de lezer wel 

opvallen dat ik me naast enkele theoretiese standaardwerken en 

parlementaire stukken overwegend door persartikelen heb laten 

informeren. 

Dit is het gevolg van de nagenoeg niet te verkrijgen informatie 

over stillen die zich, zoals ik in .het voorwoord al stelde 

juist kenmerken door run ondoorzichtbaarheid. 

Dan wordt de signaleringsfunktie van de pers heel duidelijk 

die gebrand zijn op dergelijke kwesties uteraard door hun doel 

van zo ve :.l mogelijk nieuws te willen brengen. 
Wel heb ik voorzover deze waren te achterhalen, zoveel)nogelijk 

geprobeerd tevens de originele bronnen erbij te gebruiken. 
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Indelirg  

In hocfdstuk I zal ik een radere inleiding geven op de 

verhouding burgers-overheid,overleid-politie en politie-burgers. 

In hoofdstuk II wil ik proLeren een sccrt overzicht to geven 

van de verschillende groepen stillen hier in Nederland. 

Ik wil hier vast uitdrukkelijk stellen dat ik niet de pretentie 

heb alle groepen te hebben weergegeven. Er zullen vast wel 

zulke grcepen bestasn die zo Stil zijn dat ze echt niet 

te achterhaler zijn. 

Vervclgens zal in het IiIe hocfdstuk een van die groepen, 

de Amsterdamse aanhoudirgseenheden worden beschreven, met aan 

het eind enkele konklusies en 	definitieve probleemstelling. 

Dan volgt in hocfdstuk IV een uitwerking van die probleem-

stelling dwz een toetsing van het optreden van de aanhoudings-

eenheden aan de bestaarde kontrolevormen op politiegeweld. 

iloofdstuk V tenslotte zal enige konklusies bevatten die ik 

denk te kunnen trekken op Frond van het voorafgaande. 
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Algemene inleiding, (1) 

1. Over de overheid 

De overheid die haarzelf tot teak h.eft gesteld zonder al te veel 

konflikten het maatschappelijk bestel soepel te doen verlopen, effektueer 

dit normaliter door burgerlijke gehoorzaamheid af te dwingen dmv een 

open en demokraties bestuur. 

Naarmate onze samenleving komplekser is geworden door steeds meer en 

mondiger burgers, steeds m er belangenrroeren en steeds meer regels, 

procederes en wetten, is de aard van de overheid veranderd en daarmee 

oak het bestuur. Dit laatste werd steeds onoverzichtelijker en minder 

open voor de gewone burgers.(2) Deze moecten andere ingangen zoeken 

om hun meningen en standpunten te laten horen. Zo ontstonden o,m. 

buitenparlementaire belangen- en aktiegroepen die steeds krachtiger 

vormen aannamen naarmate de overheid faFlde in een ren7-t.vaardig en 

doorzichtig bestuur. 

Dit stelde de overheid voor beheersingsproblemen; zij moet immers 

elk facet van de samenleving onder kontrole hebben en behoorlijk 

besturen om zodoende al te ingrijpende legitimiteitsvragen te voorkomen. 

1.1. Het geweldeeonopolie van de overheid 

Cm het hcofd te kunnen bieden aan deze beheersingsproblemen beschikt 

de overheid over het geweldsmonopolie, dwz dat zij alleen en geen 

andere organisatie het recht heeft om decnoode met gev:eld gehoorzaam-

heid van de burgers of te dwingen. 

Dit monopolie kan ze op tweegrlei wijze handhaven: 

1- Doer het bewerkstelligen of handhaven van het vertrouwen in macht 

dwz op politick en bestuurlijk nivo. 

2- Door het bewerkstelligen of handhaven van het feitelijk gewelds-

overwicht dwz op politigel en militair nivo. 

1.1.1. Op politiek en bestuurlijk nivo 

Het handhaven van de macht op dit nivo wordt cok wel de gezagsrol 

van de overheid genoemd, port samengevat in de vreag 	hoe houd ik de 

bevolking rustig?' 

1- Dit hoofdstuk is voor een groat gedeelte gebasderd op het boek 

'Overheidsgeweld' van van Reenen. 

• 2- Ondanks reddingspogingen van de overheid zelf ale de instellinr 

van een ombudsman en het aannamen van de wet openbaarheid van beetuur. 
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ertoe staan de overheid enkele legitimeringsstrategian open die 

er gericht zijn op betrokken derden dan op diegenen die de legiti- 

teit van de overheid in twijfel trekken en die de overheid eigenlijk 

1 bestrijden. 

verschillende technieken die de overheid heeft uitgedacht om 

ar eigen positie veilig te stelien zijn de volgende: 

n eerste kan ze akties van tegenstanders depolitiseren dwz de politieke 

levantie wegnemen van de problemen die de protesterende groep aan 

kaak stelt. Dit kan op twee manieren worden bereikt n1 door 

iminalisering,- by akties als gewone misdaden afdoen en ook zo 

handelen en door individualisering- by akties afdoen als incidenten 

de aktievoerders als afwijkende individuen bestempelen. 

tweede kan de overheid de aktievoerende groep marginaliseren oftewel 

it de rand van de samenleving duwen zodat niemand meet wat met die 

%se en gevaarlijke asocialen te maken wil hebben. 

derde mogelijkhied kan de overheid de taktiek van mobilisering  

.1,,assen dwz een extra beroep doen op de wel loyale bevolking om 

ioende hoofd te kunnen bieden aan het protesterende deel van de 

rolking. 

laatste methode kan de overheid de_verzoeningsstrategie  ixzetten 

de politieke motieven van de tegenstanders erkennen en proberen 

hen tot een vergelijk te komen. 

.2. Op politigel en militair nivo 

i Reenen stelt dat de handhaving van het geweldsmonopolie begint 

het geweldloos bestuur van overheden; als dat onvoldoende is, 

.dt handhaving van het geweldsmonopolie een zaak van politie en justitie 

,deze tijd kunLen we spreken van een kompleks geweldsmonopolie dwz 

L kombinatie van geweldloos bestuur en een konstante geweldsdreiging 

. de kant van politie en justitie. Deze dredging is effektief omdat 

af en toe plaatsmaakt voor feitAjjk geweld. Daarnaast uit ze.zich 

r een toenemende uitbreiding van het geweldspotentigel. 

geweldsdreiging tav de binnenlandse bevolking vindt grotendeels 

ats door 's overheids repressieve apparaat bij uitstek: de politie. 
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1.1.2.1. Funktie van de politie 

Fijnaut heeft in zijn omvangrijke studie near de geschiedenis van de 

politie (3) beschreven hoe door de jaren been de centrale overheden de 

kontrole over de politie- van oorsprong een min of meer partikuliere 

bewakingsdienst- van de lokale besturen en private personen hebben 

overgenomen en daarmee het apparaat hebben genationaliseerd om het 

vervolgens op hun eigen territoor en ter bescherming van hun eigen 

belangen in te kunnen zetten. 

Deze centralistiese ontwikkeling vond in verschillende fasen plaats 

met als voornaamste breukvlakken binnenlandse politieke en sociaal-

ekonomiese krisissen. 

De taak van de politie werd meer en meer op de handhaving van de openbare 

orde gericht dwz op de verdediging van de politieke en sociaal-ekonomiese 

orde en op de bestrijding van de opposjtie tegen deze orde. 

Dus enkel en alleen door hun taak te verrichten ondersteunde en onder-

steunt het politieapparaat het politieke regiem. 

1.1.2.2. Militarisering van het politieapraraat 

De reorganisatie van het politieapparaat ging gepaard met een milita-

risering van het apparaat dat o.m. z'n hoogtepunt vond in de politiestaat 

van nazi-Duitsland. 

Cok nu neemt de militarisering van het politieapparaat toe; weer onder 

druk van binnenlandse onrust. 

Sinds het begin van de jaren zeventig is het politiel geweldspotentieel 

versterkt met diverse gespecialiseerde eenheden(4)ter bestrijding van 

1- de zware kriminaliteit n1 de arrestatieteams bij rijks- en 

gemeentepolitie 

2- terroristiese aktiviteiten n1 de LBT, de BZC en de BBE van de rijks-

politie 

3- rellen en ordeverstoringen n1 de Mobiele Eenheden en de aanhoudings-

eenheden 

Naast deze versterking van het politiel geweldspotentAel is ook 

het militair geweldspotentiel uitgebredd met speciale eenheden ter 

assistentie van de politie bij de bestrijding van binnenlandse onrusten. 

3- Opdat de macht een toevlucht zij 

4- Het merendeel van deze eenheden wait tevens onder de kategorie 

'stillen' die ik in het volgende hoofdstuk zal bespreken 
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• 

Het betreft de volgende eenheden: 

1- De BSB voor de beteugeling van woelingen van zeer ernstige aard 

2- De BBE van de krijgsmacht en de mariniers bij terroristiese 

aktivite iten 

Over al deze eenheden kom ik uitgebreider in het volgende hocfdstuk 

te spreken. Hier wil ik echter iets dieper ingaan op de ME en de aanhou-

dingseenheden met name de verschuiving van de ene naar de andere 

specialisatie. 

1.1.2.2.1. Verschuiving in het politieoptreden tegen ordeverstoringen 

Toen in de zestiLer jaren ordeverstoringen van enige omvang plaatsvonden 

werden de al in 1953 opgerichte Mobiele Eenheden in alleriji ingescha-

keld.Zij bleken echter niet altijd even adekwaat te kunnen reageren 

op de ongeregeldheden ondanks het titproberen van taktieken als politie 

in burger, hondenbrigades en zelfs gericht schieten met het dienst-

pistool.(5) 
Tegelijkertijd vond er een intense herorigntering op relbestrijding 

plaats. Daarbij werd hard gesleuteld aan een systematiese opleiding van 

de ME zodat vanaf '69 respektievelijk '71 de ME-opleiding voor rijks- en 

gemeentepolitie een verplicht onderdeel van de politieopleiding werd. 

Omdat het komplekse geweldsmonopolie funktioneert bij de gratie van 

beheersbaarheid en beheersing van het geweldsapparaat dwz dat zoveel 

mogelijk risikoos als eigenrichting en buitenproportioneel geweld 

voorkomen moeten zien te worden, werd de uit militaire kringen afkomstige 

taktiek van instrumenteel geweld ontwikkeld. Dit houdt o.m. in 

geweld uitoefenen op grote afstand om direkt kontakt met de tegenstander 

te vermijden en gebruik van wapens wasrvan de gevolgen niet meteen 

zichtbaar zijn zoals by traangas. 

Zo kunnen individuele ontsporingen die makkelijk tengevolge van stress 

kunnen ontstaan worden voorkomen en wordt daErmee het vertrouwen 

in het apparaat Eehandhafd. 
In de opleiding van de ME werd verder steeds meer aandacht gevestigd 

op zelfbeheersing nl dcor bij de opleiding realistiese situaties 

na te boctsen en op de handhaving van het groepsverband wat onontbeerlijk 

is voor een zekere mate van beheersing. 

5- zie blz 30 van de kolonne eenmaal in beweging 
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Naast de toepassing van instrumenteel Eeweld werd meer en meer de 

nadruk gelegd op geweidsdreiging door met een groot potentieel en 

met veel machtsvertoon de tegenstander te intimideren en of en toe 

korte charges uit te voeren om de zaak geloofwaardig te 

Zo veranderde de YE van een aanvallend tot een defensief orgaan, 

echter in 1980 de ME op grote schaal worden ingezet om ordever-

storingen te beteugelen, blijken ock doze taktieken niet altijd goed 

te voldcen. 

Zo blijken deteEenstanders harder Eeweld uit te oeferen dan werd 

verwacht, voldoet de defensieve uitrusting van rieten schilden en 

beenbeschermers niet met het gevolg dat de ME een aanzienlijk aantal 

gewonden moeten inkasseren. 

Iet de ME alleen hebben de autoriteiten de situatie niet in die mate 

onder kontrole als wenselijk. 

Als dan ock nog eens blijkt dat er op grote schaal strafbare feiten 

als het ingocien van ruiten en plunderen kunnen gebeuren, wordt de 

roep om justitieel optreden steeds groter. 

Dan wordt na veel gedenk en gepieker een al eerder beproefde taktiek 

toegepast nl de inzet van stille aanhoudingseenheden. 
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II Een globale inventarisatie en beschrijving van 'stillen' in Nederland  

1. Definiring van het begrip 'stifle' 

Onder een stille versta ik een ambtenaar van politie, legermacht of 

marechaussee die aan edn of meer van de volgende kriteria voldoet: 

- hij/zij treedt op in burger en is als zodanig niet herkenbaar 

als ambtenaar van de dienst die hij/zij vertegenwoordigt 

- hij/zij hoeft geen proces-verbaal te maken dan wel niet te 

ondertekenen met zijn of haar naam 

- zijn of haar inzet en optreden wordt in het grootste geheim 

voorbereid 

- zijn of haar inzet en optreden wordt niet publiekelijk bekend 

gemaakt 

2. Stillen op inlichtingennivo 

Inherent aan de taak van de politie is het verzamelen van inlichtingen 

over die groepen, personen en bewegingen die de bestaande politieke 

orde welke zij-immers verdedigt, op wat voor wijze dan ook bedreigen.(1) 

Zohder dit inlichtingenwerk zou de politie nauwelijks kunnen funktioneren. 

Het is opvallend dat met de reorganisaties van het politieapparaat ten 

tijde van politieke onrust zoals by in de tachtiger jaren van de vorige 

eeuw, met name dit deel van het apparaat steeds verfijnder en gecen-

traliseerder werd. 

Overigens vonden hierbij direkt al interessante vermengingen plaats, 

zoals de instelling van het ambt van rijksveldwachter-rechercheur in 

1897. Dit geschiedde onder het mom als zouden misdrijven niet goed meer 

worden opgelost bij gebrek aan bekwame politieambtenaren; de nieuwe 

rijksrechercheurs zouden deze taak overnemen. Al dadelijk vond men een 

luchtje aan dit ambt hangen. Omdat de rechercheurs direkt onder het bevel 

van de PG's werden gesteld die destijds ook direkteuren van politie 

waren en niet zoals logieser zou zijn onder het gezag van de OvJ werd 

al snel de veronderstelling uitgesproken dat het politieke speurders 

betrof.(2) 

Eerst in 1931 wordt de identiteit van de rechercheurs duidelijk als er 

een overigens geheime instruktie aan hen wordt uitgereikt (3) waarin staat 

1- Weliswaar valt er een onderscheid aan te brengen in 'kriminele' of 

'politieke' akties, mar op zich zijn beide soorten bedreigend. 

2- Fijnaut(1979) blz 964 t/m 966 

3- idem blz 1057 
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dat de rijksrechercheurs hoofdzakelijk belast zijn met de opsporing 

van belangrijke misdrijven maar dat ze alleen doer of vanwege de Yin. 

van Justitie of de PC met bepaalde werkzaamheden kunnen worden belast. 

Daarbij krijgen ze de zorg opgedragen dat zij niet als rijksrechercheur 

bekend zouden worden en de.opdracht om zich zoveel mogelijk op de hoogte 

te stellen. van personen, toectanden en gebeurtenissen waarvarl de kennis 

voor politie of justitie van belang kan zijn.(4) 

2.1. Traditione.el: de recherche 

Het speurwerk is vanouds de taak van de recherche die belast is 

met onderzcek naar en naspeuring van misdrijven cq vermoedelijke 

misdrijven. 

2.2. Observatieenheden 

De observatieeenheden hebben tot task van misdaden verdachte personen 

op te sporen, hun doen en lateri na te gaan en deze informatie door te 

spelen aan andere pclitieambtenaren,teneinde deze in staat te stellen 

de daders van het misdrijf tijdens het plegen daarvan of kort daarna 

aan te houden, dan wel het misdrijf te vocrkomen.(5) De observatie-

eenheden verrichten dus nocif zelf arrestaties. 

Ze zijn oprericht in ravolging van een initiatief uit de vijftiger 

jaren in de gemeentelijke politiekorrsen van Amsterdam en Rotterdam. 

Yomenteel beschikken de 9 grootste gemeentelijke.Tolitiekorpsen 

alsmede het korps rijkpolitie over derg.elijke ei,nheder. (6) 

r -ie teams behoren tot de distriktsrecherchediensten en onereren volgens 

sommigen (7) in zo'n vols-trekte anonimiteit dat zelfs binnen het eigen. 

korps niet bekend is van individuele leden dat zij tot een observatie-

eenheid behoren. 

2.3. CRI 

Deze dienst bestaat al tientallen jaren maar fungeert sinds 1972 onder 

de naam Centrale Recherche Informatiedienst, tevens burn 

Zij heeft tot taak assistentie te verlenen bij de opsporing van 

strafbare feiten en bij de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke 

uitspraken.(8) 

4- Fijnaut (1979) biz 1058 

5- APE nr 11,26 5 79 

6- idem 

7- zoals de samenstellers van 'Diender of kommando' 

8- RijksbeFroting 79, zitting 78/79 15 300 hfst VI&VII nr 13 blz 3 
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)e CRI ressorteert onder de MvJ. 

lij Naar dienst is een speciale afdeling ondergebracht die o.a. inlich-

';ingen verzamelt om terroristiese akties te voorkomen nl de 

Enformatie Centrale Bijzondere Zaken. 

LBT 

Ta de Zuidmolukse akties in Beilen en in Amsterdam werd bij gemeen- 

.chappelijke beschikking van de MvJ en de MvBiZa de landelijke 

-3ijstandsgroep Terreurbestrijding opgericht; een team van politier'ensen 

Ait verschillende politiekcrpsen met als taak aan de hand van gegevens 

)ver georganiseerde misdrijven van terroristiese aard zich tijdig 

;e beraden op maatregelen ter opsporing daarvan.(9) 

)it geschiedde op advies van de Recherche Advies Commissie dat een 

)ijzondere voorziening aanraadde daar terroristiese misdrijven 

in den regel niet werden vccrbereid in de kriminele milieus waarop 

ie aandacht van de politie zich placht te richten.(10) 

yet team dat ressorteert onder de MvJ staat olv een waarnemend OvJ 

ever alle arrondissementen de zg terreurofficier. 

)e gegevens die de LBT verzamelt dienen onverwijld ter kennis te 

vorden gcbracht aan de Informatie Centrale Bijzondere Zaken van de CRI. 

!.5. BZC 

'Ands april 81 zijn de LBT en de ICBZ in de Bijzondere Zaken Centrale 

rerenigd. Deze centrale Vormt nu een spil in het inlichtingenwerk 

rocr binnen- en buitenland voor de bestrijding van georganiseerde 

niedrijven van bijzondere aard. Een nieuwe politieke inlichtingen-

iienst.(11) 

)e dienst valt onder de CRI dat ressorteert onder de MvJ, zodat 

?r gec:n bemceienis van de MvBila meer is.(12) 

)e BZC bestaat uit een Assistentiegroep en een Informatiegrcep. 

)e informatiegroep fungeert als inlichtingendienst; de assistentiegroep 

eeft tot teak om aan de hand van gegevens over terroristiese mis-

irijven zich tijdig te beraden op maatregelen ter opsporing darrvan.(13) 

)- gem. beschikkingMvBila &MvJ 1 5/26 1 76 staatscourant 17 2 76 nr 33 

0- Hans Smits van VN stelt dat ze is opgericht omdat de BVD faalde 

in deze spcciale taak zie VN 20 6 81 

1- VN 20 6 81 

2- zoals noE wel gebeurde bij de LBT 

3- dit is de oude tak van de LET 
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De leden van de Assistentiegroep onthouden zich van het maken van 

ecn pvb; dit laten ze aan de plaatselijke politie over. 

hocfd van de BZC ziet erop toe dat er geen ongewenste vermenging 

optreedt tussen de beide taken. Periodiek wcrdt er een overzicht 

gemaakt van de belangrijkste werkzaamheden omtrent de ontwikkelingen 

op het terrein van terroristiese ektiviteiten.(14) 

De BZC wordt op diverse manieren begeleid en ondersteund: naast de 

CvJ die aanwijzingen geeft bestaat er nog een Commissie van Advies 

en pen Comrdssie van Eegeleiding en cverleg.(15) 

Het heeft er alle schijn van dat de BZC hetzelfde terrein als de 

BVD bestaat. Als dat, zo is betekent dit een verschuiving van de 

politieke inlichtinEendienst (onder verantwcordelijkheid van de 

IivBila) naar de politieke inlichtingendienst.(onder verantwoordelijk- 

held van de YvJ) 

Dit past 12,:emaal in het kader van het Europees Verdrag tot bestrijding 

van het terrorisme (16) dat terrorisme riet als politiek maar als 

krimineel delikt omschrijft. 

Overigens werden de leden van de vaste kamerkommissies van J&BiZa 

pas op het allerlaatste moment op de hocgte P:ebracht van de beclissing 

de BZC op te richten. Hun voorstel cm in deze een schorsing aan te 

brengen in afwachting van de nieuwe politiewet en de bekrachtiging 

door het ederlands parlernent van het Europees Verdrag werd niet 

gchonoreerd.(17) 

2.6. ?VD 

De birmenTh.rdse vcilEheid:,dierist  die ressorteert onder de MvBila 

heeft een tweeledige taak ni de inlichtingentaak en de beveiligings-

taak. Hier zal ik alleen inraan op de inlichtingentaak. 

Dee bestaat ult het verzamelen van informatie over personen en 

groeperingen waarvan ' ernstige vermoedens bestaan dat zij een gevaar 

vormen vocr het voortbestaan van de dernokratiese rechtsorde of dat 

van hen schade te duchten is voor de veiligheid en andere gewichtige 

belangen van de staat'.(1E) 

Haar informatie krijgt de BVD deels via de politie, deels via de 

14- VI' 20 6 81 

15- idem 

ir- Verdrag van Etraatsburg van 27 janu.ari 77 
7- VN 20 6 81 

18- KB 5 8 72 in : Etaatsblad 1972 nr 437 
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'vrije nieuwsvergaring' en deels via het verzamelen en analyseren 

van diverse publikaties. Verder natuurlijk ook via het afluisteren 

van telefoonLesprekken. (19) 

De informatievergaring via de politie is op tweerlei wijze mogelijk: 

Ten eerste hebben de ambtenaren van rijks- en gemeentepolitie en 

marechaussee opdracht om 'onverwijld mededeling te doen aan de 

betrokken inlichtingen- en veiliaheidsdiensten van alle te hunner 

kennis komende gegevens, welke voor die dienst van belang kunnen 

zijn'. By het docrEeven van het rapport van de wachtkommandant 

als plakkers of kalkers van een politieke groepering gepakt worden. 

Ten tweede kunnen de MvJ en de MvBila middels de burgemeester ambte-

naren van rijks- respektievelijk gemeentepolitie aanwijzen voor het 

' in nauw en voortdurend overleg met het r•oofd van de BVD verrichten 

van werkzaamheden ten behoeve van deze dienst'. (20) 

In de praktijk komt het erop neer dat in de verschillehde korpsen een 

aantal politiemensen al dan niet permanent bezig zijn met BVD-akti-

vieteiten; de zg inlichtingendienst ofwel Sektie Ftiekum. 

2.7. Verkenningseenheden en waarnemers 

Deze worden als er by en ordeverstoring plaatsvindt ter plekke 

ingezet voor 'een voortdurende aktuele informatie als absolute vereiste 

ten behoeve van het beleid en het operationele optreden'.(21) 

In zijn verslag over de ontruiming van de Grote Wetering (22) doet 

Valken de aanbeveling ' meer ervaren waarnemers op straat te hebben 

die ogen en oren kunnen vormen voor de verantwoordelijke ME kommandant. 

Naast de thans al fungerende verkenners zouden als waarnemer/adviseur 

andere politiefunktionarissen moeten optreden, bij voorkeur oud 

ME kommandanten'. 

Bij de bespreking van het grootschalig politieoptreden na 1980 

geeft de studiegroep Viarnsveld de wens-te kennen dergelijke waarnemers 

in kombinatie met aanhoudingseenheden op te laten treden. Deze 

'observatieenheden' zouden dan ook onder kommando van en in onder-

geschiktheid aan de ter plaatse opererende ME kommandant opereren.(23) 

19- De Groene Amsterdammer 19 2 75 

20- art. III 3 KB 15 8 72 

21- Rapport grootschalig politieoptreden na 1980 

22- Rapport Valken 12 3 81 

23- Rapport grootschalig politieoptreden 



2.8. Overige inlichtinEendiensten 

Naast alle Eenoemde diensten bestaan er nog een viertal andere 

inlichtingendiensten.(24) 

- De inlichtingendienst buitenland. Deze wint vegevens in ten 

dienste van de buitenlandse politiek van de regering. 

- inlichtingendienst 

- Landmacht inlichtingendienst 

- Luchtmacht inlichtingendienst 

Deze laatste drie diensten. hebben naast hun militaire inlichtingentaak 

ook tot tank gegevens in te winnen ' ter voorkoming van aktiviteiten 

die ten doel hebben de veiligheid of paraatheid van de krijgsmacht 

te schaden'. 

3. Stillen op aktienivo 
Naast genoemd inlichtingen werk is de pclitie en in mindere mate 

de krijgsmacht natuurlijk bezig met direkte akties. Op zich zijn deze 

twee nivoos niet altijd strikt te scheiden; zo is de recherchedienst 

dikwijls aktief handelend bezig by als ze een te plegen misdrijf 

op het spoor zijn gaan ze tevens tot aanhouding over indien de 

situatie daar naar is. In dit kader bespreek ik echter groepen die 

overwe:Tend op aktienivo aan het werk zijn. 

3.1. Traditioneel : de burgerpot(25) 
De burgerpot is een onderdeel van de zg uniformdienst, dwz het meest 

reguliere onderdeel van het politieapTaraat waar wij als burgers 

dagelijks mee te maken hebben. De leden van de burgerpot zijn 

dood:rone agenten zonder specdalistiese cpleiding die zich van de 

andere leden van de uniformdienst ondersc,-,eiden doordat ze in hun dienst 

tijd niet het kiassieke politieuniform dragen, maar hun eigen burger-

kleding. Dit als takties middel daar ze vnl worden ingezet bij de aan-

houding van kriminelen en bij de surveillance in als krimineel bekend 

Etaande buurten en ze ciaarbij beter niet direkt als politie herkend 

moeten worden. 

24- KB 15 8 72 

25- oorspronkelijk is deze term afkomstig van het buro Warmoesstreat 

in Amsterdam en werd ook-alleen in dat rayon deze wijze van 

politiesurveillance toegepast. Het begrip burgerpot wordt nu bier 

in Amsterdam steeds vaker prIbruikt cm politie in burger van welke 

dienst cok afkomstig aan te duiden. 
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5.2. Arrestatieteams 

Dit zijn teams die efficiL>el in 1979 zowel bij rijks- als gemeentepolitie 

zijn opgericht om te worden ingezet ' bij akties t.a.v. gevaarlijke-

kriminelen, met name van hen, van wie kan worden verTP.,71-It dat zij bij 

arrestatie verzet met vuurwapens zulien plegen en voor incidentele 

beveiligingsopdrachten'.(26) 

VOOr deze officiele oprichting opereerden echter al talloze teams 

gedurende een groot aantal jaren. Ik zal hier iets dieper op ingaan 

omdat deze gang van zaken kenmerkend is voor deze stille teams. 

3.2.1. Geschiedenis voorafgaande aan de officiele oprichting 

Het 	erop dat arrestatieteams zijn ontstaan in het klimaat dat 

ontstond na de gijzelingsakties in de Franse ambassade in Den Haag en 

in de ScheVeningse strafgevangenis en de akties van de Zuidmoltkse 

jongeren. Echter, al ver voor die tijd blijken mensen bezig te zijn 

geweest met de oprichting van arrestatieteams zoals dhr Rehorst, oud 

Algemeen Inspekteur van het korps rijkspolitie, die al in 1968 van oordeel 

was dat een aantal politiemensen zich diende te bekwamen in het arresteren 

van vuurgevaarlijke verdachten, dit n.a.v. de eskalatie van de ontwikke-

ling van de harde kriminaliteit en de onervarenheid van de individuele 

politieman daarmee. 

Op 1 februari 1973 gaat dan ook, zij het experimenteel en zonder 

officieel medeweten van de minister, het eerste arrestatieteam ter grootte 

van 12 man van start in het distrikt Den Haag met als taak het arres-

teren van gevaLirlijke verdachten.(27) 

De ervaringen die met dit team worden opgedaan dienen als basis voor 

de aanbevelingen die de Kommissie arrestatieeenheden van het korps 

rijkspolitie in 1976 doen voor de distriktsgewijze vorming van arrestatie-

teams. De taak van de leden van het arrestatieteam die afkomstig zouden 

zijn uit diverse diensten, zou zijn OfIzelfstandig of in samenwerking 

met het plaatselijke politiekorps arrestaties te verrichten, echter 

alleen als ze te waken zouden hebben met een of meerdere zware kriminelen, 

evt te verwachten gewapend verzet of een moeilijk te benaderen objekt.(28) 

1Naast het Haagse arrestatieteam wordt ook in het distrikt Amsterdam 

,eind 1975 een arrestatieploeg van 12 mensen opgericht.(29) 

26- Brief minister over observatie- en arrestatieteams rijkspolitie in: 

APB nr 6, 17 3 79 

27- Breen: Arrestatieteam als onderdeel van de politieorganisatie 

28- Rapport van den Ban 

29- Diender of kommando hoofdstuk 3 noot 1 



Ondanks dit feiteli.k opereren van deze min of me. r illegale 

arrestatieteams brengt de Recherche Advies Comrnissie in 1977 een 

advies aan ae regering uit over de oprichting van arrestatieteams.(30) 

De teams zouden moeten worden belast met het op meest doelmatige 

en verantwoorde wijze arresteren van als gevaarlijk bekend staande 

of zich als zodanig gedragende verdachten. 

zouden zij moeten optreden bij aanhoudingen in relsituaties 

en bij voorzienbare ongeregeldheden en geweldplegingen. 

Volgens de kommissie zouden de arrestatieteams voorlopig het beste 

als extra groep bij de ME ingedeeld kunnen worden, die immers gericht 

zijn op het beheersen van rellen van grote omvang.(31) 

De MvJ en de MvBila nemen de aanbevelingen over ' gelet op de 

voortgaande verruwing van de kriminaliteit en het wijdverbreide 

illegale vuurwapenbezit' en treffen hun manTtregelen. 

Op 23 maart 78 stuurt de MvBila een brief aan de kommissarissen der 

koningin waarin hij zijn ideen1 weergeeft over de opzet en het 

funktioneren van arrestatieteams bij gemeentelijke politiekorpsen. 

Tevens wint hij daer adviezen over in. 

In zijn brief van 27 februari 79 aan de Algemeen Inspekteur van het 

korps rijkspolitie geeft de MvJ blijk van zijn instemming met de 

oprichting van een arrestatieteam in ieder ressort van de PG, zij ,  

het rnct een tamelijk gewijzigde taakstelling.(32) 

Breukelen en Polsbroek 

De officiL'le toestemming voor de oprichting van arrestatieteams bij 

de rijkspolitie komt dus pas in februari 79 terwijl zes maanden ervoor 

:ederland al wordt gekonfronteerd met het bestarn van arrestatieteams 

als in Breukelen bij een poging vier Zuddmolukkers verdacht van het 

ga&n pleieren van een bankoverval aan te houden, 4en van hen dodelijk 

wordt Fetroffen door automatics eweervuur van de zijde van politic. 

In hetzelfde weekend warden twee bankrovert,;e LTelende jongens in 

Polsbroek versleten voor profeseionele inbrekers en als zodanig 

benaderd door zwaar bewapende politiemannen die zelfs de opdracht 

1-ladden gekire,7en onmidd:ellijk met scherp te achieten als de twee fnbreker 

iresignalerd zouden worden.(33) 

.APB 26 5 79 en T=andelingen 2e Kamer 78-79 15 300 VI&VII nr 36 

VN 21 1fl 78 

'3-.)2 hierover meer onder 2.2.2. 

`VTronIT-  lr 	7? 
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clanks dit feitelik opereren van deze min of mer illegale 

restatieteams brengt de Recherche Advies Commissie in 1977 een 

vies aan de regering uit over de oprichting van arrestatieteams.(30) 

teams zouden moeten worden belast met het op meest doelmatige 

verantwoorde wijze arresteren van als gevaarlijk bekend staande 

zich als zodanig gedragende verdachten. 

zouden zij rioeten optreden bij aanhoudingen in relsituaties 

bij voorzienbare ongeregeldbeden en geweldplegingen. 

lgens de kommissie zouden de arrestatieteams voorlopig het beste 

s extra groep bij de ME ingedeeld kunnen worden, die immers gericht 

jn op het beheersen van rellen van grote omvang.(31) 

MvJ en de MvBiZa nemen de aanbevelinFen over ' gelet op de 

ortgaande verruwing van de kriminaliteit en het wijdverbreide 

Legale vuurwapenbezit' en treffen hun maEtregelen. 

23 maart 78 stuurt de MvBila een brief aan de kommissarissen der 

aingin waarin hij zijn ideeen weergeeft over de opzet en het 

7ktioneren van arrestatieteams bij gemeentelijke politiekorpsen. 

tens wint hij dar adviezen over in. 

zijn brief van 27 februari 79 aan de Algemeen Inspekteur van het 

7ps rijkspolitie geeft de MvJ blijk van zijn instemming met de 

ichting van een arrestatieteam in ieder ressort van de PG, zij 

met een tamelijk gewijzigde taskstelling.(32) 

.1.1. Breukelen en Polsbroek 

officie:le toestemming voor de oprichting van arrestatieteams bij 

rijkspoiitie komt dus pas in februari 79 terwijl zes maanden ervoor 

Lerland al word gekonfronteerd met het bestaan van arrestatieteams 

in Breukelen bij een poging vier Zuidmolukkers verdacht van het 

,n plegen van een bankoverval aan te houden, een van hen dodelijk 

'dt getroffen door automaties geweervuur van de zijde van politie. 

hetzeifde weekend worden twee bankrovertje spelende jongens in 

.sbroek versleten voor professionele inbrekers en als zodanig 

.aderd door zwaar bewapende politiemannen die zelfs de opdracht 

den Fekreen onmiddellijk met scherp te schieten als de twee inbrekers 

ignaleerd zouden worden.(33) 

APB 26 5 79 en Mandelingen 2e Kamer 78-79 15 300 VI&VII nr 36 
VN 21 10 78 

hierover meer onder 2.2.2. 

Tronw 
4 



-14- 

;02.1.2. Reakties in de pers na deze gebeurtenissen 

Da een hocfdredaktioneel artikel konkludeert het Algemeen Dagblad(34) 

lat met deze twee optredens van de arrestatieteams toch wel is aange-

;oond hoe gevaarlijk het is als een overheidscrgaan achter de rug 

ran burgers en parlement om nieuwe methodes gaat hanteren die de 

)urgers rechtstreeks raker. 

!rouw (35) meldt dat de rijkspolitie ontkent dat er sprake is van 

!en nieuwe beleidsli:n bij het opsporen en eenhouden van verdachte 

)ersonen. 

'oor de rest wordt er in de pers nogal wat aandacht geschonken 

an de geheime instruktie benaderingstechniek gevaarlijke personen 

lie op dat moment niet orenbaar is, maar waarop de optredens in 

Ireukelen en Polsbroek lijken to zijn gebaseerd.(36) 

)ok wordt er ruime aandacht geschonken aan het gebruik van automatiese  

iaT,ens. Tot die tijd was nl buiten politiekl'ing niet tekend dat de 

pantie over automatiese wapens kon beschikken. 

.2.1.3. Reakties van de verantwoordelijke eutoriteiten 
alverwege oktober 78 onthult het kamerlid Stoffelen dat bij de 

ijkspolitie al sinds 1973 in een viertal distrikten arrestatieeenheden 

ijn opgericht.(37) 

n dezelfde tijd verklaren de ministers van J & Bila dat er enkele 

rrestatieploegen in_op_richtina zijn voor de aanhouding van personen 

aarbij de politie kan rekenen op gewapend verzet.(38) 

ok in de begroting van de MvJ wordt slechts melding gemaakt dat 

e oprichting van arrestatieteams in vcc;rbereiding is.(39) 

at betreft het gebruik van automatiese wapens bij het politieoptreden 

n Breukelen wordt achteraf bekend dat de ministers van J & Bila 

1 geruime tijd daarvoor toestemmirg hadden verleend voor de aanschaf 

rvan.(40) 

it zonder medeweten van de 2e kamer die nota bene al jaren in 

iskussie was over vuurwapens en politie. 

AD 19 9 78 

3- Trouw 19 9 78 

5- Vrije Volk 21 9 78, Trouw 27 9 78, VN 30 9 78 

7- Trouw 19 10 78 

3- VN 21 10 78 

3- Trouw 19 10 78 

)- Trouw 30 10 78 
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Bij de beantwoerding van de kamervragen nav het politieoptreden 

in Polsbroek wordt de inset var een arrestatieteam van het korps 

rijkspolitie Eemeld.(41) 

In antwoord op de kamervragen nav het politieoptreden in Breukelen 

wordt gesproken van de inzet van een arrestatieeenheid van het 

distrikt Utrecht van het korps rijkspolitie. Daarbij wordt aanpepeven 

dat wat betreft de wapenuitrusting van de arrestatieeeriheid deze 

niet tot stand is gekomen volgens de door de minister aengepeven 

procedure.(42) De arrestatieteams van de rijkspolitie mogen hun 

automatiese wapens gebruiken slechts 	na toestemming van de OvJ, 

die vooraf toestemming moet vragen aan de minister'.(43) 

In het geval van Breukelen was het echter misgelopen door onduide-

lijkheid omtrent de op dit stuk te volgen procedure.(44) 

3.2.1.4. Bnige opnerkingen 

Het deze beschrijving van de gebeurtenissen rondom Breukelen en 

Polsbroek heb ik het eindeloze om de hete brij draaien van de verant-

woordelijke autoriteiten willen,aankaarten: enerzijds de ontkenning 

dat er arrestatieteams bestaan, anderzijds het toch moeten toegeven 

dat er arrestatieteams aan het werk zijn geweest. Dit ailes tegen 

het Licht van de beslissing in februari 79( dus pas enkele maarden 

erne) dat er arrestatieteams opgericht gaan worden. 

3.2.2. Oprichting arrestatieteams bij het korps rijkspolitie 

Cndanks de aanhoudende kritiek or de plarren om zowel bij rijks- als 

bij Eemeentepolitie arrestatieteams op te richten,(45) bereiRen of 

23 f'ebruari 79 de politiebonden ETB en ACP in het georganiseerd 

overleg pelitieambtenaren afdeling rijkspolitie overeenstemming over 

de task en de organisa.tie van de 5 arrestatieteams van het korrs 

rijkspolitie.(46) 

Darvoor al hadden de beide bonden zich op het standpunt pesteld 

dat de arrestatieteams in ieder feval niets te zoeken hadden bij de 

handhaving van de openbare orde op sportvelden, in treinen en bussen 

en in relsituaties.(47) 

K.vraEen nr 375 

K. vragen nr 667 

trouw 2 11 	78 

zie noot 42 

zie 	o. m. 	VA 	27 	1 

parcel 24 2 79 

Trouw 17 	1 	79 

18 

18 

79 

9 78 (Wessel-Tuinstra en Brinnorst)antw.24 11 	78 

9 78 & 7 11 	78 	(Rcethof en 2toffelen)antw. 	9 2 79 

en A3 28 12 78 

41-  

42-  

43-  

44-  

45-  

46-  

47-  
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zie noot 42 

- zie o. m. VN 27 1 79 en AD 28 12 78 

- Parool 24 2 79 

- Trouw 17 1 79 

K.vragen nr 375 18 9 78 (Wessel-Tuinstra en Brinhhorst)antw.24 11 78 

K.vragen nr 667 18 9 78 & 7 11 	78 (Roethof en Stoffelen)antw. 	9 2 79 
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,j de beantwocrding van de kamervragen nav het politieoptreden 

. Polsbroek wordt de inzet var een arrestatieteam van het korps 

.jkspolitie gemeld.(41) 

antwoord op de kamervragen nav bet politieoptreden in Breukelen 

rdt gesproken van de inzet van een arrestatieeenheid van het 

strikt Utrecht van het korps rijkspolitie. Daerbij wordt aangegeven 

t wat betreft de wapenuitrusting van de arrestatieeenheid deze 

et tot stand is gekomen volgens de door de minister aengegeven 

'ocedure.(42) De arrestatieteams van de rijkspolitie mogen hun 

tomatiese wapens gebruiken slechts 	na toestemming van de OvJ, 

e vooraf toestemming moet vragen aan de minister'.(43) 

.het geval van Breukelen was het echter misgelopen door onduide-

jkheid omtrent de op dit stuk te volgen procedure.(44) 

Enige opmerkingen 

t deze beschrijving van de pebeurtenissen rondom Breukelen en 

lsbroek heb ik het eindeloze om de hete brij draaien van de verant-

ordelijke autoriteiten willen aankaarten: enerzijds de ontkenning 

t er arrestatieteams bestaan, anderzijds het toch moeten toegeven 

t er arrestatieteams aan het werk zijn geweest. Dit alles tegen 

t Licht van de beslissing in februari 79( dus pas enkele maanden 

na) dat er arrestatieteams opgericht gaan worden. 

2.2. Oprichting arrestatieteams bij het korps rijkspolitie 

Banks de aanhoudende kritiek op de plarren om zowel bij rijks- als 

j gemeentepolitie arrestatieteams op to richten,(45) bereilten op 

februari 79 de politiebonden NPB en ACP in het georganiseerd 

erieg politieambtenaren afdeling rijkspolitie overeenstemming over 

taak en de organisatie van de 5 arrestatieteams van het korps 

jkspolitie.(46) 

:trvoor al hadden de beide bonden zich op het standpunt gesteld 

t de arrestatieteams in ieder Leval niets te zoeken hadden bij de 

ndhaving van de openbare orde op sportvelden, in treinen en bussen 

in reisituaties.(47) 
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het overleg wordt de taak van de arrestatieteams dan ook nadrukke-

jk beperkt tot de inzet bij 

akties tav vuurEevaarlijke kriminelen met name van hen, van wie 

kan warden verwacht dat zij.bij hun aanhouding verzet met vuurwapens 

zullen plegen 

incidentele beveiligingsopdrachten(48) 

1 wordt vastgehouden aan de oorspronkelijke idee van een arrestatie-

am in ieaer ressort van de. PG, zodat wordt bepaald dat er 5 teams 

gericht zuilen warden, ieder weer onderverdeeld in een aantal sekties. 

t levert in totaal 18 sekties van zeven man op. 

fangs nog deelde de MvJ mee dat de teams nu voor cirka 70 % op 

erkte zijn.(49) 

rder wordt op het overleg afge:proken dat het werk van de arrestatiey 

ams gen volledige dagtaak zal zin zodat de leden van de teams 

s regel hun normale politietaak kunnen blijven verrichten. 

vens wcrdt vastgelegd dat de teams na toestemming van de MvJ in 

er uitzonderlijke gevallen gebruik kunen maken van automatiese 

bens.(50) 

2.2.1. Dodewaard 81 

n lange tijd blijft het stil random de arrestatieteams van de 

jkspolitie. Totdat bij de Dodewaardblokkade van 1951 na aanvan-

lijke ontkenning wordt toegegoven dat er toch leden van een arresta-

eteam rijkspolitie tegen aktievoerders zijn ingezet.(51) 

Mv Bila schrijft hierover in een brief aan de 2e kamer dat dit 

odzakelijk bleek toen een aanhoudingseenheid van de Amsterdamse 

litie geen bijstand kon verlenen in Dodewaard.(52) 

inzet lijkt in tegenspraak met de afspraak die destijds tussen de 

litiebonden en parlament was gemaakt over schrapping van. de 

ventaak van inzet van arrestatieteams in relsituaties. 

ze lastige kwestie weten de autoriteiten echter to omzeilen door 

r..preken over de inzet van enkele leden van een arrestatieteam en 

et over een arrestatieteam als een geheel. Oftewel: hierop is de 

ak Melling van de arrestatieteams niet toepasbaar omdat het hier 

mers individuele leden van een team betreft. 

- Kri april 79 

- Kri maart 82 

parool 24 2 79 

- Volkskrant 21 9 81 

- Parool 15 12 81 



Al vocrdat de kamer in 79 al,.kcord ging met de oprichting van de 

arrestatieteams liet de rvJ He leiding van het korps rijkspolitie 

weten, dat hij zich orstandigheden kon vocrstellen waarbij ' in verband 

met hun bijzondere vaLrdigheden, naast de inzet van ander politie7  

personeel, ook een beroep wordt gedaan op individuele leden van een 

arrestatieteam'.(53) 

In ieder geval demonstreren de arrestatieteamleden in Lodewaard 

hoe hen is Leleerd met arrestanten om to gaan. 

' Een stile had bij twee verdachten na hun arrestatie een hand in 

hun mond gestoken en hen zo achter de ME-linies gesleurd'.(54) 

' De stillen ontpopten zich als knckkers die met hurt knuppels en 

andere at+ributen zoals het traangasspuitbusje meedogenloos toesloegen'. 

' ten arrestant vertelt hoe een dokter na zijn arrestatie door drie 

stillen konstateerde dat een stukje bot van zijn ellebooggewricht 

a±gesplinterd was, banden beschadigd waren en er bloed in het gewricht 

zat, dit terwijl hij op zijn buik op de grond lag en zich totaal niet 

verzettel.(55) 

53- Kri maart 82 

54- Kri maart 82 

Kri november 81 



'oordat de kamer in 79 akkoord Bing met de oprichting van de 

!statieteams liet de rvJ 	leiding van het korps rijkspolitie 

)n, dat hij zich omstandigheden kon voorstellen waarbij 	in verhand 

hun bijzondere vaL:rdigheden, haast de inzet van ander politie-.- 

oneel, ook een beroep wordt gedaan op individuele leden van een 

statieteam 1 .(53) 

ieder geval demonstreren de arrestatieteamleden in Dodewaard 

hen is geleerd met arrestanten om to gaan. 

en stille had bij twee verdachten na hun arrestatie een hand in 

mond gestoken en hen zo achter de ME-linies gesieurd'.(54) 

e stillen ontpopten zich als knckkers die met hun knuppels en 

ere at-t:ributen zoals het traangasspuitbusje meedogenloos toesloegen'. 

en arrestant vertelt hoe een dokter na zijn arrestatie door drie 

lien konstateerde dat een stukje bat van zijn ellebooggewricht 

esplinterd was, banden beschadigd waren en er bloed in het gewricht 

, dit terwiji hij op zijn buik op de grand lag en zich totaal niet 

zette!.(55) 

Kri maart 82 

Kri maart 82 

Kri november 81 
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3.2.2.2. Nieuwe taak voor de arrestatieteams? 

Daar de MvJ onlangs niet de toezegging kon doen dat de inzet van 

leden van arrestatieteams tegen aktievoerders in de toekomst niet 

weer zou gebeuren(56) lijken de gebeurtenissen in Dodewaard niet 

als een incident te kunnen worden afgedaan. Het ziet er naar uit 

dat de aanbevelingen die de RAC destijds deed inzake de inzet van 

arrestatieteams in relsituaties maar die door toedoen van het 

georganiseerd overleg politieambtenaren rijkspolitie geschrapt 

werden, alsnog via een achterdeurtje binnengehaald zijn. 

7.2.3. Oprichting arrestatieteams bij de gemeentepolitie 

Naast de instelling van arrestatieteams bij de rijkspolitie 

werd in 79 ook besloten tot de oprichting van gemeentelijke arres- 

tatieteams bij een aantal gemeenten. 

-)eze kwestie is echter wat minder spepel verlopen, enerzijds 

omdat het verschillende politiekorpsen betreft en deze de centra- 

listiese tendens van de rijkspolitie missen, anderzijds omdat de 

gemeenteraden enige invloed kunnen uitoefenen en daarmee de zaak 

kunnen vertragen. 

In een brief aan de komnissarissen der koningin (57) stelt de 

MvBila de teak en de organisatie van de gemeentelijke arrestatie- 

teams voor. 

1')e ta k is gelijk aan die van de arrestatieteams van de rijkspolitie. 

'De inzet is slechts dan verantwcord en passend indien het gaat om 

situaties waarin verwacht mag worden dat vuurwapengeweld tegen de 

politie of anderen zal worden cebruikt'. Ook bij deze teams ligt 

het niet in de bedoeling er een volledige dagtaak van te waken. 

OmdatIde frekwentie van de inzet Bering zal zijn, stimuleert de 

minister sheen de oprichting dan wel instandhouding van een team 

bij de gemeentelijke politiekorpsen van Amsterdam, Den Haag, 

Rotterdam, Utrecht en Arnhem en evt in Groningen en Enschede. 

Hierbij neemt hij het felt in overweging dat er al toestemming 

door de rvJ verleend is om in elk ressort van de PG een arrestatie- 

team van de rijkspolitie op te richten. 

Het optreden zal in de meeste gevallen vallen onder -het gezag van 

het OM, maar daar.het verrichten van aanhoudingen implikaties 

heeft vcor de openbare orde is de burgemeester medeverantwoordelijk. 

56- tijdens de verEadering van de vaste kamerkommissies van 

J do Bi Za op 17 feb 82 

57- vindplaats: Rontakt 28 6 79 



7,en:gemeentelijk arrestatieteam zal vier eenheden bevatten, die 

zullen bestaan uit drie (hoofd)agenten en een brigadier. 

3.2.3.1 .Aparte bespreking van enkele gemeenten 

Ik wil hierbij iets dieper ingadn op de gemeente Amsterdam waar 

enigzins sprake is van een re- mende werking van de geme(nteraad 

en op de geTeenten hotterdam en Arnhem waar al vanaf 77 resp.69 

Pen arrestatieteam funkticneerde, zodat ook bier weer sprake is 

van een leg.aliseren van een al Leotaande illerale situatie. 

3.2.3.1.1. Amsterdam 

Aanvald:elijk ziet het er niet naar uit dat Amsterdam akkoord zal 

gaan met de oprichting van een arrestatieteam. De gemeente kan 

immers bij de aanhouding van als gevaarlijk bekend staande figuren 

beroep doen op het arrestatieteam van de rjkspolitie. 

7-e-ieggen echter bun bijstandsfunktie op als blijkt dat de MvBiZa 

r een gemeentelijk arrestatieteam wil bevorderen.(58) 

1;aar aanleiding daarvan zeEt de burgemeester in principe toe akkoord 

\\\
te gadn met de oprichting van een arrestatieteam biz, de gemeente-

politie.Als het rijk dan cok nog eens extra geld beschikbaar stelt 

voor de vcrming van een dergelijk team, lijken alle bezwaren 

uit de weg genomen to zijn(59) en willen B&W van Amsterdam nor in 

het voorjaar van 62 het team operationeel maken. 

1-Toewel er eerst sprake van is dat de FvdA een motie zal indienen 

wairin de gemeenteraad verzocht wordt de vorming van een gemeente-

ijk arrestatieteam of te wijzen,(60) wordt later deze motie 

eer ingetrokken, waarschijnlijk omdat al duidelijk was dat het 

oorstel niet gesteund zou warden. 

Interessant in deze kwestie is de verhouding centrale en lokale 

overheid. 2iEenlijk kan de gemeente Amsterdam in deze niet anders 

beslissen dan tot oprichting van een arrestatie+eam omdat alterna-

tieven als de inzet van een arrestatieteam van de rijkspolitie door 

de minister worden werfenomen. 
R P.- A T 

3.2.3.1.2. Rotterdam 

In deze gemeente is in november 77 bet Buro Eijzondere Cpdrachten 

opgericht nay terrcristiese daden.(61) :nkele maanden da&rna 

valt in politick Ben Haag al de eerste vraag over deze in het 

58- gemeentebiad afd 2A blz 699 31 1 80 

59- Volkskrant 8 2 82 

60- idem 
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geheim opgerichte groep te beluisteren.(62) Op deze vraag naar 

taakomschrijving, verantwocrdelijke personen en richtlijnen van deze 

groep, volstaat de MvBila met het simpele antwoord dat de vragenstel-

, ler hiervoor bij de burgemeester ' van deze fraaie stad' moet zijn. 

3.2.1.1.3. Arnhem 

In deze gemeente is al in 1969 de Groep Bijzondere Cpdrachten 

opgericht ter bestrijding van de onrust in de rosse buurt aldaar. 

Als in de loop van de jaren de rust daar weerkeert en het GBO stille-i 

tjesaan met gebrek aon werk te kampen krijgt, wordt hun taak-

omschrijving breder. De groep dient zich mede te gaan richten op 

de bestrijding van excessieve verstoringen var de openbare orde.(63) 

Na;ar het grote publiek toe blijven ze echter afgeschilderd als 

de bestrijders van vuurgevaarlijke kriminelen. 

In een interview met VN (64) vertelt een ex-GBO'er o.a. over de 

bewapening van het team.'... +•le reden voortdurend met schietvesten 

om en karabinen binnen handbereik... benaderingstechniek gevaar-

lijke personen...pe angst voor de RAF werd omgezet in et.n fanatieke 

manier van aahhouden... Er kwamen ook gepantserde autcos voor ons 

en we leerden om met een hand snelvuur te geven... We gebruikten 

luchtdrukbommen die officieel niet bi onze uitrusting horen'. 

Omdat er niet altijd spektakulaire klussen te doen waren werden 

ze ook wel ingezet tegen krakers en voetbalsupporters. De ex-GBO'er 

die uiteindelijk ontslag bij de politie nam omdat hij er niet tegen 

kon een beroepsknokker te zijn, vertelt verder dat hij door de 

lichamelijke afmatting niet meer in staat was serieus na te denken 

over de dingen waar hij mee bezig 	 dan wordt ingezet 

tegen mensen die niets met zware misdaad of terrorisme te maken 

Tebben, dan blijf je nog optreden alsof dat wel zo is. Het wordt 

je natuur'. 

Nav een anti-militaristiese demonstratie in Arnhem op 25 november 80 

die o.a. door de GBO hard}-andig uit elkaar gealagen wordt, besluit 

een groepje mensen een zwartboek over de GBO uit te brengen.(65) 

Dit zwartboek staat tientallen paginaas vol van de methoden waarmee 

de GBO m.n. aktievocrers intimideert, provoceert en afstraft. 

62- in: begrotingsbehandeling over .justitie blz 1503, vragen van 

van de Spek 8 3 78 

63- Tien jaar CB0 in Arnhem blz 2 

64- VN 31 1 81 

65- Tien jaar GBO in Arnhem:' Arnlem nu eer. veilige stad' 
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Wat in het bijzonder opvalt is de onduidelijkheid over met wie men 

te maken heeft. Crndat de leden van de GBO zich niet plegen te legi-

timeren, op een .stencil van een manifestatie in Arnhem staat zelfs 

dat ze dat in Feen Leval hoeven,(66) denken mensen ofwel met een 

ordinaire knokploeg te maken te hebben (67) ofw(.1 ret een stel 

mensen die rotzoci willen trappen.(68) Als desbetreffende mensen 

dan. niet reageren aloof ze met de politic te maken hebhen ofwel 

zich verzetten tegen fysier. geweld, lijkt dit een legitimatie vocr 

de G30 om hard op te treden. Pas als mensen mee in de politieauto 

moeten of in de handboeien worden geslagen wOrdt hun meestal pas 

duidelijk met wie ze in werkelijkbeid te maken hadden. 

De GBO beperkt zich niet alleen tot akties in Arnhem, zo zijn ze 

by ook aktief bij de blckkades tegen het munitiatransport 

in Deventer.(69) 

66- uitgadeeld op de manifestatie van de -,odewaardprocessen op 10 12 

67- Tien jar CEO blz 16 

6E- idem blz 27 & 24 

9r! 1 Pi 
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3. • De BOB 

De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten die onderdeel uitmaakt 

van de Koninklijke Yarechausse heeft als taak om ' bij ordever- 

storingen of woelingen van zeer ernstige acrd de politie te assis- 

teren met snelvuurwapen'.(70) 

Ze lestaat uit een permanent parate eenheid van 34 marechaussees 

stuk vocr stuk bekviaam in het ongewapend gevecht, pistool- en revolver' 

schieten en karate. Opgeleid en voortdurend in training om terroristen 

en zware kriminelen te lijf te gaan en vips te bewaken, mear ook 

om gekraakte panden binnen te dringen.(71) 

Zo is de BOB in augustus 1980 ingezet bij de ontruiming van de luxe- 

appartementen aan de Amsterdamse PE-kade en in februari 1981 bij de 

ontruiming.van de Piersonstraat in Nijmegen. 

In Amsterdam werd ze ingezet omdat er Tgelet op de situatie van 

het zwaar gebarrikadeerde pand, personeel benodigd was met speciale 

vaardigheden teneinde het pand te kunnen binnendringen'.(72) 

Bij de ontruiming van de Piersonstraat vielen ze kompleet met gra- 

naten die de luchtdruk verpla=1.tsen het gebouw binnen vanwaaruit radio 

Aate.plan haar radiouitzendingen verzorgde, en sloegen er de boel 

kort en klein. Ze waren daarbij gekleed in zwarte overalls met bivak- 

mutsen op en slechts als politieman te herkennen aan een riem 

met het wocrd 'politie'.(73) 

De BOB kan bijstand aan de politie verlenen op basis van de 

artt 44 e.v. van de Politiewet. 

3.4- De BBE 

De Bijzondere Bijstandseenheden bestaan uit: 

- BEE rijkspolitie - scherpschutters 

- BBB krijgsmacht - scherpschutters 

- BBL mariniers 	- close combat fighters 

- een afzettingseenbeid van de Koninklijke .Landmacht 

- de bijzondere techniese bijsterdseenheid van het korps rijks 

politie (74) 

70- Politie september 77 

71- Volkskrant 4 4 81 

72- K.vragen van van de Epek 17 8 80, antw. 7 10 80 

73- Waarheid 23 3 81 In ditzelfde artikel wordt gesteld dat het 

evengoed een aktie van de GBO of rechercheurs in burger kan zijn 

geweest; dit is echter niet te achterhalen vanwege 

politieoptreden. 

74- APE 26 5 79 



Hun teak is bijstand to verlenen aan de politie bij de bestrijding 

van terroristiese akties. Ze zijn als zodanig geformeerd toen de 

voormalige minister-president in zijn brief van 22 februari 73, 
de zg terreurbrief (75) de kader to kenren Eaf dat het bestaande 

politieapparaat niet vcldoende was uitcerust voor de bentrijdillE 

\an terroristiese akties. 

De scherpschutters rijkspolitie zijn inzetbaar_op basis van art 50 

Politiewet. 

Daar de bestrijding van terreurakties niet alp een openbare orde 

3.5. Stille LE'ers 
In het kader van de verschuiving var het politieoptreden bij orde-

verstoringen naar een mecr doelcericht aanhoudingsbeleid, worden in 

den lande op verschillende plaatsen ME'ers getraind om in burger 

probleem maar als strafrechtelijk probleem wordt aangemerkt-•het 

zou gaan om voltooide en rcg voortdurende misdrijVen- zijn de 

militaire BBL niet inzettaar op basis van de artt 47 & 	Politiewet. 

Voor deze bijstandsverlening heeft men een andere cplosing gevonden 

in art 146 Ev waLrin staat geregeld dat ambtenaren belast met de 

opsporing van strafbare feiten de hulp kunnen inroepen van o.m. 

de Eewapende macht. Deze reEeling is in de kamer terecht als een 

Eelegeheidstrouvaille gekwalificeerd daar dit artikel is bedoeld 

voor ad hoc situaties. 

De bestrijding van terreurakties wordt zoals ik al zei als 

strafrehtelijk probleem aangemerkt zodat de MvJ verantwoordelijk 

. is voor de inzet van de BBE. 

Over de daadwerkelijke inzet beslist hij in nauw overleg met de 

minister-president, de YvBila en de minister van defensie. 

Daar de MvJ in hin-archie boven de OvJ staat kan hij deze de 

„reven op baois van art 146 Ev bijstand van de militaire BBE 

aan te vragen. 

Het Eevaar van deze konstruktie is dat de Einister buiten de testaande;:: 

bijstandsregelingen om zoalp neergelegd in de Politiewet, te 

pas en te onpas de militaire macht kan inschakelen. Daarbij wordt 

dan aan de burgemeester een stuk bevoegdheid ontnomen , terwijl 

deze desonderks wat betreft de handhaving van de openbare orde 

verantwocrding schuldig is aan de gemeenteraad.(76) 

75- HanCelingen 2e kader 72-73 nr 12 000 VI 11 

76-'enderhandelen of bestormen Klijnsma & Tuperus 
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binnen de ME-organisatie to gL,.an optreden.(77) In Rotterdam by 

krijr:-.e van elk ME-peloton van 45 personen, 10 personen een 

specialisatie in deze taak.(78) 

3.6. De aanhoudingseenheden 
Zo a,_nhoudingseenheLen zouden wel de Amsterdamse variant op de 

stille ME'ers genoemd kunnen worden zij het dat dit in het licht 

van de tijd bezien niet helemaal klopt daar de Amsterdamse aanhou-

dingseenheden waarschijnlijk eerder zijn oprericht dan de stille 

M'ers. 

Ik spreek met opzet van de Amsterdamse variant omdat ik de 

aanhoudingseenheden in Amsterdam min of meer als koplopers beschouw 

in het meer doelgerichte aanhoudingsbeleid, die bovendien als 

voorbeeld dienen voor andere (op te richten) aanhoudingseenheden.(79) 

In mei 81 merkte Cp de Rhocdes op dat men in het gehele land bezig 

is met de oprichting van anhoudingseenheden.(80) In hoeverre 

deze e nheden nu. de Amsterdamse variant dwz een speciaal voor dit 

doel geselekteerde groep politiemensen of de Rotterdamse variant 

dwz een groep ME'ers met specialisatie betreffen, is niet duidelijk 

dear behalve genoemde opmerking van de Rhoodes dergelijke niet-

Amsterdamse anhoudingseenheden niet meer in de publiciteit hebben 

gestan. 

3.6.1. De voorgeschiedenis van de opgeleide Amsterdamse aanhou-

dingseenheden 

Al in 1971 wordt binnen het Amsterdamse korps een werkgroep 

aanhoudingseenheden opgericht teneinde de mogelijkheid van het 

verrichten van arrestaties onder vernielzuchtige betogers te 

betuderen, dit als nieuwe taktiek on ordeverstoringen tegen te 

gaan.(81) 

Op koninginnedag dat jaar wordt een aanhoudingseenheid ingezet 

om vervolgens een kwijnend bestaan te gaan leiden tengevolge van 

de gezapigheid van de zeventiger jaren. 

77- Kri maart 82 

78- Kri november 81 

79- In het raprort 	eenh II stat by dat bij de opleiding van 

de 2e aanh eenh diverse instrukteurs van andere politiekorpsen 

aanwezig waren on onderricM te krijgen in deze :nieuwe taktiek. 

80- in de vergadering van de komrnissie A.Z.op 6 5 81, NRC 7 5 81 
81- VN 16 1 81, Volkskrant 16 5 81 
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Incidenteel wordt er nog wel eens een aanhoudingseenheid ingezet 

bij ordeverstoringen zoals in 1975 bij de Nieuwmarktontruimingen, 

waar de ingezette rechercheurs grappig genoeg juist de opdracht 

krijgen om in uniform aanhoudinEen te verrichten.en in 1978 

'knokploeg' van buro 7:armoesstraat betrckken is bij de 

ontruiming van e-n --ekraFIkt pared. (82) 

icrden echter steeds vaker 'stillen' al of,fiet met officiele 

opdracht bij ordeverstoringen ingezet. Zo worden agenten in burger 

van buro Warmoesstraat die op ,igen houtje demonstranten die na 

de Vondelstraatontruiming in de stad prikakties houden welt s mores 

willen leren en aaartoe kompleet met boksbeugels en pIoertendoders 

bewapend enkele mensen in elkaar beuken, achteraf wel door de 

verantwoordelijke overheidsfunktionarissen gedekt, hoewel het die 

dag helemaal niet de bedoeling was om mensen te arresteren- het mom 

waaronder de stillen zich op pad begaven.(83) 

Op koninginnedag daarentegen wordt uit divers politiepersoneel 

een officieel aanhoudingsteam geformeerd. Deze boeken echter geen 

al te groot resultaat: 40 arrestanten waarvan een aannerkelijk 

aantal al weer spoedig op vrije voeten r:oet worden gesteld.(84) 

Volgens de evaluatienota over 30april (8 )_is dit het gevolg van 

het feit dat de politie over te weinig aanhoudingseenheden beschikte; 

het felt dat de ingezette aanhoudingseenheid niet optimaal funktio-

neerde kwam doordat het optreden van de eenheid en de ME niet altijd 

goed op elkaar afgestemd was. 

In dezelfde nota wordt dan de wenselijkheid uitgesproken om goed 

opgeleide en speciaal daarvoor getrainde aanhoudingseenheden in 

te zetten bij grote ordeverstoringen. 

Daarbij pleit men voor aanhoudingseenheden in burger omdat ' de 

aanstichters, daders en hocfddaders te professioneel zijn om zich 

te laten aanhouden door gefiniformeerde eenLeden. Indien men besluit 

om in uniform te opereren, zal men moeten aksepteren dat men slechts 

meelopers achterhaalt'. 

Ook de stuaiegroep Warnsveld (86) is van mening dat er aanhoudings-

eenheden moeten worden Eeformeerd: ' Door het individualiseren 

vaL daders kunnen deze persoonlijk voor h:n daden verantwcordelijk 

82r zie de Nieuwe Revue 28 3 80 

83- de 4roene 12 3 80, de Nieuwe Revue 28 3 80, Haagse Post 14 3 81 

84- brief MvJ en Bila over 30 april verstuurd op 13 6 80 EA 80 U 1842 

85- evaluatienota 30 april 80, augustus 80 

86- Rapport grootschalig politieoptreden na 1980, asnuari 81 
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worden gesteld en kan hun anonimiteit doorbroken worden. Enerzijds 

wordt het niet langer verantwoord geacht dat bedoelde daders justi - 

tieel buiten de aandachtLsfeer blijven en anderzijds wordt het 

verrichten van aanhoudingen noodzakelijk geacht als takties beginsel 

van ME-optreden' maar, voegt de studiegroep daaraan toe ' de justi-

tine komponent van het politieoptreden door het verrichten van aan-

houdingen kan slechts gestalte krijgen indien een daarop gericht 

beleid van het OM tevoren wordt vastgesteld. Het beleid en de eisen 

van het OM moeten uitvoerbaar zijn en mogen de geloofwLardigheid 

van dit politieoptreden niet in de weg staan'. 

Middels zijn OvJ mr 4Lesschaert spreekt het OM zich ook uit voor 

de wijziging van de overheidstaktiek bij ordeverstoringen in die . 

zin.(87) 

Tenslotte wordt op landelijk politiek nivo bij de bespreking van 

de gebeurtenissen op 30 april het te wijzigen arrestatiebeleid 

door de MvJ en de MvBiZa onderschreven: '..uit algemeen preventieve 

overwegingen is een rationeel justitieel beleid, ook al zal dat 

noodzakelijkerwijs een selektief karakter dragen, geboden. 

Dit betekent derhalve niet dat voortaan bij de beteugeling:van ernsti-

ge ongeregeldheden de politie de opdracht zou moeten krijgen - zoveel 

mogelijk daders van strafbare feiten op te sporen en aan te houden. 

Een dergelijk beleid is onverenigbaar met de 

doelstellingen en de mogelijkheden van.onze strafrechtspleging, 

ons strafrecht en ons gevangeniswezen'.(88) 

3.6.2. De oprichting van de Amsterdamse aanhoudingseenheden 

Tenslotte besluit de Amsterdamse korpsleiding daadwerkelijk een 

aanhoudingseenheid van + 30 man op te richten en te trainen, De op-

leiding van de eerste aanhoudingseenheid gaat op 13 oktober 1980 

van start. 

Na de drieweekse opleiding van deze eenheid vertelt Hip Berndsen, 

op dat moment chef van de ME en uiteindelijk verantwoordelijk voor 

het optreden van de aanhoudingseenheid:' De bedoeling is om zo 

massaal optreden van de ME to voLrkomen. De aanhoudingseenheid wordt 

getraind om door goede observatie van een verdachte de bewijslast 

rond te krijgen.... De eenheid bestaat uit streng geselekteerde, 

goed getrainde politiemensen die vrijwillig zijn geworVent. 

Op de vraag van de verslaggever of je door deze selektie van keiharde 

jongens geen politieknokploegen schept, antwoordt Berndsen dat 

87- de Telegraaf 10 9 80 

88- brief MvJ en MvBila 13 juni 1980 
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dat gevaar er misschien wel is, maar dat de jongens of het hart 

gebonden is dat iemand die buiten de pot piest er onmiddellijk 

uitvliegt. ' We zullen de aanhoudingseenheid verschril_kelijk 

streng bewaken. We kunnen er genoeg politiemensen voor vinden, 

dus het vervangen van iemand is geen prcbleem'.(89) 

Parool 10 11 80 



III De Amsterdamse aanhoudingseenheden 

1. Inleiding 

Hoewel het de corspronkelijke opzet was om zes aanhoudingseenheden 

op te richten (1) neemt de Amsterdamse politieleiding al snel gas 

terug als ze besluit om het aantal eenheden tot Brie te ceperken.(2) 

Na de werving van het personeel van de tw ede eenheid in maart 81 

maart de politieleiding echter bekend dat 	voorlopig is afgezien 

van het formeren van een derde aanhoudingseenheid.Dit besluit is 

voortgevloeid zowel uit praktiese als uit personeelsoverwegingen'.(3) 

De moeilijkheden die bestonden bij de formering van de tweede 

aanhoudingseenheid zullen hier niet vreemd aan zijn. Die keer 

was er na niet op basis van vrijwilligheid geworNmn zoals wel was 

gebeurd bij de samenstelling van de eerste aanhoudingseenheid. 

Schregardus, kommandant van de tweede aanhoudingseenheid hierover: 

' Mensen die heel graag wilden had ik er liever niet bij. Ik had 

geen behoefte aan rauwdauers. Een vent die minder trek heeft, denkt 

misschien en stuk genuanceerder en is dus veel geschikter'.(4) 

De werving geschiedt vervolgens op voordracht van personeelsofficieren., 

Deze manier blijkt echter niet zo'n sukses. Zo blijken by slechts 6 

van de 23 door de personeelsofficier recherchedienst opgegeven 

personen ervoor te voelen om deel te nemen aan een aanhoudingseenheid . 

De rest heeft overwegende cq ernstige bezwaren en is in het geheel 

niet gemotiveerd.(5) 

Om de eenheid toch vol te krijgen worden uiteindelijk redelijk 

gemotiveerde rechercheurs aangesteld en zelfs den onder zwaar protest. 

Bij de evaluatie van de tweede aanhoudingseenheid stelt Schregardus 

bij zijn konklusies en aanbevelingen: 

' Hoewel de selektie en werving niet geheel op basis van vrijwillig- 

heid dient te geschieden is het n.m.m. wel ernstig te betwijfelen 

of bepaalde personeelsleden volledig tegen hun wil bij de aanhoudings- 

eenheid moeten worden ingedeeld. Een zeer geringe motivatie die 

d&armee samengaat kan n.m.m. het groepsmoreel niet positief beinvloe- 

den. Derhalve lijkt de motivatie die toch met yrijwiLligheid samen- 

1- Parool 10 11 80 

2- Rapport earth eenh II april 81 

3- in de dienstkommissie dwz het reorganiseerd overleg tussen politie-

leiding en politievakbonden van 14 4 81 

4- Volkskrant 16 5 81 

5- evaluatienota aanh eenh II juli 81 blz 

I 
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hangt een noodzakelijke voorwaarde bij de selektie en aanwijzing 

van het personeel voor een aanhoudingseenheid'.(6) 

 

Inmiddels moeten kandidaten die een opleiding tot rechercheur 

willen volgen bereid zijn een opleiding te volgen voor deelna 	aai‘ 

een aanhoudingseenheid.(7) 	 10 

1.1. Doel 

Behalve het officiele doel van aanhouding van een verdachte van 

duidelijk bewijsbare en voldoende zware misdrijven, vallen er 

meer doelstellingen te onderscheiden.(8) 

Ten eerste dat onder de ordeverstoorders onrust en onzekerheid 

zal ontstaan. 

Ten tweede een goede pers en gunstige reakties v@ia de bevolking. 

derde doelstelling betreft het politieapilaraat zelf dat zich 

versterkt zal zien in haar zelfvertrouwen en tengevolge daarvan 

met meer effekt zal optreden dan wanneer ordeverstoorders een 

langdurig kat- en muisspelletje met haar spelen. 

Het vierde doel tenslotte betreft het aanhouden van verdachten 

van geringen overtredingen, datalleer_zal geschieden als dit voor 

e,n beLaald doel wenselilk of moLeliik is. 

' By den van de ergste ordeverstoorders kan niet voor een misdrijf 

worden aangehouden, maar toch is het uit takties ()count wenselijk 

hem voor enige tijd van het toneel te laten verdwij,nen, of we 

willen de aanhouding dienstbaar maken om aan de identiteit van 

de verdachte te komen'.(9) 

1.2. Opbouw en organisatie 

Een aanhoudingseenheid bestaat uit vier groepen van zes (hoofd)- 

agenten elk olv een groepskomrandant. 

Deze staan onder het gezag van de komrnandant aanhoudingseenheden 

die optreedt als arrestatieofficier, kontakt onderhoudt met 

de ME-kommandant en de staf aan het Hoofdburo, het werkelijk tijdstip 

van daadwerkelijk optreden bepaalt en voor+s de nazorg heeft over 

de administratieve afwikkeling en de evaluatie van het optreden. 

Hij wordt daarbij bijgestaan door een brigadfer die als verbindings- 

man kan optreden maar die ook een groepskorrmandant kan vervangen 

6- Evaluatienota aanh eenh II juli 81 

7- wededeling V 48 dd 4 6 81 

8- Rapport aanh eenh II april 81 

9- idem blz 1 
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als deze uitvalt. 

In schema uitgebeeld is de organisatie dus: (10) 

Kommandant aanhoudingseenheid 

Inspekteur + brigadier toegevoegd 

ahoudingsgroep Aanhoudingsgroep Aanhoudingsgroep Aanhoudingsgroep 

1 bp. gr. cdt 	1 bp. gr. cdt 	1 bp. gr. cdt 	1 bp. gr. cdt 

6 (H)ap's 	6 (H)ap's 	6 (H)ap's 	6 (H)ap's 

De eerste aanhoudingseenheid met insp. Smit als kommandant 

bestaat uit 5 brigadiers, 6 rechercheurs en 19 (hoofd)agenten. 

De tweede aanhoudingseenheid met insp. Schregardus als kommandant 

is opgebouwd uit 5 brigadiers en 24 (hoofd)agenten, afkomstig uit 

zowel de Uniform- de Recherche- ais de Verkeersdienst. 

1.3. Taktiek 

Deze is om de aanhouding door twee vaste personen te laten geschieden 

terwijl de anderen deze aanhouding moeten afschermen, het transportt 

dekken en zonodig assisteren. ' Hierbij dient rekening gehouden 

gehouden te worden met provokateurs, die zich opzettelijk laten 

aanhouden. Deze provokateurs hebben van tevoren afspraken gemaakt 

met leden van hun groep, dat, wanneer zij door mensen in burger 

worden vastgepakt, andere groepsleden deze aanhouding zullen 

trachten te voorkomen en de aanhouders of te straffen'.(11) 

1.4. Richtlijnen 

Ik zal deze in hun geheel weergeven met de daarbij behorende 

verklarende opmerkingen.(12) 

10- Rapport aanh eenh II april 81 blz 3 

11- idem blz 4 

12- idem blz 9 t/m 17 
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1. Een aanhoudingsgroep dient zoveel mogelijk bij elkaar te blijven. 

2. Binnen de aanhoudingsgroep dient een duidelijke taakverdeling 
te zijn. 

3. Een aanhoudingseenheid dient zich zo onopvallend mogelijk te 
gedragen en zich aan te passen aan de situatie waarbinnen 
zij werkt. 

De leden van de aanhoudingseenheid dienen onderling kontakt 
wat duidelijk zichtbaar is voor de tegenpartij zoveel mogelijk 
te vermijden. De kieding van de aanhoudingseenheid dient zodanig 
te zijn dat men binnen de groep waarbinnen men opereert niet 
opvalt. Dit laatste dient zorgvuldig te gebeuren omdat tijdens 
een van de ol_tredens is gebleken dat enige van de leden van de 
aanhoudingseenheid zich zodanig onopvallend hadden gekleed 
dat ze juist opvielen bij de tegenpartij.(de wijze van kleden 
was net lets te overdreven vergeleken bij de kieding van de 
tegenpartij). Tevens' moet een aanhoudingseenheid in staat zijn 
om tijdens een daadwerkelijke inzet van kieding te wisselen. 
Hiertoe kunnen vele manieren ontwikkeld worden, zoals het 
dragen van jassen over alkaar, het omdraaien van jassen, 
wel of geen bril, sjaals enz. 

4. Een aanhoudingsgroep dient geen groter risiko te aanvaarden 
dan zij op dat moment Verantwoord acht, 

De leden van de aanhoudingseenheid dienen zich terdege van 
het risiko van optreden bewust te zijn. Er wordt van hen geen 
groter risiko gevraagd te nemen dan zij op dat moment verant-
woord achten. leder lid van de aanhoudingseenheid bepaalt dit 
te nemen risiko zeif en laat zich niet beinvloeden door derden, 
die geen zicht hebben op de situatie ter plaatse. De leden 
moeten beseffen dat het belangrijkste is om weer 'heel' terug 
te keren naar de uitgangsstelling. 
Het is niet de bedoeling dat er ten koste van alles arrestanten 
gemaakt moeten worden. 

5. Een aanhoudingseenheid dient slechts daadwerkelijk op te treden 
als de ordeverstoring daar is en de JYfl  optreedt. 

Tijdens de afgelopen ordeverstoringen is gebleken dat het maken 
van een arrestant altijd dient te geschieden als de W  in de 
direkte omgeving is, zodat de aanhouding afgeschermd kan worden. 
Tevens is gebleken dat de meeste strafbare feiten (stenen gooien 
molotovcocktails) juist gepleegd worden op die plaatsen 
waar de ME optreedt. Op die plaatsen zullen zich voor een 
aanhoudingseenheid situaties voordoen, waarbij goede aanhoudingen 
verricht kunnen worden. 

6. In principe treedt een aanhoudingseenheid niet in kontakt met 
getiniformeerde kollegaas, tenzij de situatie vereist dat enders 
handelen niet mogelijk is. 
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Teneinde het stukgaan te voorkomen dient rechtstreeks kontakt 
met gellniformeerd politiepersoneel vermeden te warden. Slechts 
wanneer een getiniformeerde kollega in dusdanige nood komt te 
zitten dat optreden een vereiste is, kan van dit principe worden 
afgeweken. 

7. Een aanhoudingse,nheid treedt alleen op tegen strafbare feiten 
die voldoende zwaar zijn. 

In principe treedt de aanhoudingseenheid alleen op tegen orde-
verstoorders van strafbare feiten waar inverzekeringstelling voor 
mogelijk is. Te denken valt hierbij in relsituaties aan openbare 
geweldpleging, mishandeling onder verzwarende omstandigheden en 
de Wapenwet(m.n.molotovcocktails). Tegen kleine feiten zoals by 
het omtrekken van een verkeersbord wordt in principe niet opge- - 
treden, tenzij men met de aanhouding wil bereiken dat de identiteit 
van een bepaalde verdachte wordt vastgesteld. 
Ook kan de mogelijkheid zich voordoen dat iemand wordt aangehouden 
die een klein strafbaar felt pleegt met de bedoeling dat hij voor 
enige tijd uit de roulatie is. 
Te denken valt hierbij aan die verdachten, die op zichzelf 
geen ernstige strafbare feiten plegen, doch binnen de groep een 
leidersrol vervullen c.q. de zaak opruien ( het strafbare feit 
opruiing zal meestal zeer moeilijk te bewijzen zijn). 

8. Een aanhoudingseenheid maakt de arrestant duidelijk. dat hji 
te maken heeft met politieambtenaren, door middel van tonen 
van legitimatiebewijs en/of duidelijk zeggen dat de arrestant 
te doen heeft met,politie. 

Een aanhoudingseenheid maakt de gemaakte arrestant duidelijk 
dat hij of zij met de politie te maken heeft. Het risiko bestaat 
nl dat gezien de wijze van kleden de arrestant denkt dat hij niet 
met de politie te maken heeft doch met een andere groepering 
die het niet eens is met zijn denkbeelden en eigenhandig optreedt 
( is tijdens een van de laatste ordeverstoringen voorgekomen). 
Wanneer een arrestant weet dat hij met politieambtenaren te doen 
heeft, zal zijn verzet waarschijnlijk minder zijn dan wanneer hij 
het idee heeft met anderen te maken te hebben. 

9. Waarnemingen die een aanhoudingseenheid doet, of gesprekken 
die zij opvangt, waaruit informatie te halen is, worden zo 
snel en duidelijk mogelijk doorgegeven aan Naar hoogste 
kommandant. 

Tijdens een van de laatste ordeverstoringen is gebleken dat 
leden van de aanhoudingseenheid waarnemingen deden en delen van 
gesprekken tussen demonstranten opvingen die voor anderen van 
belang waren, met name de staven aan het hoofdburo en de ME-komman-
danten. Zo werd by vrij snel ontdekt hoe rookbommen vervoerd 
werden en wat het doel van de optocht was. Van belang is dat deze 
informatie zo snel mogelijk op die pleats terechtkomt, waar het 
thuishoort. 

10.Een aanhoudingseenheid draagt er zorg voor dat er achteraf 
na de aanhouding van een verdachte een duidelijk proces-verbaal 
komt met een sluitend bewijs. 
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In het verleden is het meermalen voorgekomen dat een arrestant 
werd afgeleverd op een bepaald verzamelpunt en dat achteraf niet 
vastgesteld kon worden wie de verbalisant was, c.q. er grote 
moeite voor gedaan moest worden om de verbalisant vast te stellen. 
Tevens kwam het voor dat de verbalisant achteraf niet wist mede 
te delen welke strafbare feiten hij van zijn binnengebrachte 
arrestant had gezien. 
Het is natuurlijk een zaak van belang dat de verbalisant(.en) de 
eerste gegevens over een verdachte korrekt vastleggen op een 
arrestatiekaart en daarbij voldoende aantekeningen maken, die 
achteraf de basis zijn voor een sluitend proces-verbaal van 
aanhouding met de gekonstateerde feiten. 

11. Een aanhoudingseenheid dient na elk optreden een goede 
evaluatie te houden waarbij de ervaringen, die op dat moment 
nog vers zijn, worden uitgewisseld. 

Een evaluatie kort na het optreden is van belang, daar de plaats-
gevonden.feiten nog vers in het geheugen liggen van de leden 
van de eenneid. In ten eerste reaktie kunnen taken vastgelegd 
worden die aanpassing van het optreden behoeven c.q. van belang 
zijn voor het doen van een nadere studie. Een vast gegeven daarbij 
zal tech zijn dat prakties iedere ordeverstoring anders van 
karakter zal zijn en een steeds wisselende aanpak zal vergen. 

12. Een aanhoudingseenheid maakt geen gebruik van een vuurwapen, 
anders dan ter noodzakelijke verdediging, zoals bedoeld 
in artikel 41 van het wetboek van strafrecht (noodweer). 
Vuurwapengebruik is dus uitsluitend defensief, nimmer offensief. 

Het gebruik van het vuurwapen, anders dan in geval van noodweer 
is uitgesloten. Op het moment dat een lid van een eenneid zijn 
vuurwapen trekt om een ander doel te bereiken dan noodweer, zal 
slechts tot resultaat hebben, dat hij 'stukt is. 
Door de aanhoudingseenheid meet de discipline opgebracht kunnen 
worden om liever terug te.treden dan het vuurwapen - te trekker 
uiteraard met uitzondering van gevallen van duldelijke noodweer 
(art 41 wetboek van strafrecht) 

13. Een anhoudingseenheid die een arrestant in zijn macht heeft, 
behandelt deze korrekt. 

Een arrestant die resoluut, doch korrekt wordt aangepakt zal meer 
recpekt hebben voor het optreden van aanhoudingseenheden dan de 
arrestant die op allerlei mogelijke manieren met geweld wordt 
meegenomen. Het optreden van een aanhoudingseenheid dient doel-
gericht en resoluut te zijn en moet niet gepaard gaan met veel 
geweld om het doel te bereiken. De tegenpartij meet het idee 
krijgen, dat wanneer men in de macht is van een aanhoudingseenheid 
er geen weg meer terug is. 
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14. Len aangehouden verdachte wcrdt zo snel mogelijk achter 
de ME-linies gebracht. Pas achter deze linies worden hem 
eventueel boeien om gedaan. 

Tijdens een oefenperiode is gebleken dat het veel tijd kost 
om een verdachte, ook al verzet deze zich nauwelijks, de handboeien 
om te doen. Voor de aanhoudingseenheid bestaat unaniem de mening 
dat de verdachte zo snel mogelijk achter de ME-linies wordt 
gebracht, zodat de leden van de aanhoudingseenheid veilig zijn 
voor de overige demonstranten. Pas achter de linies bestaat 
de gelegenheid om de arrestant evt. de handboeien om te doen. 

15. Een aangehouden verdachte wordt zo snel mogelijk naar een 
plaats van opvang afgevoerd. 

Een eenheid brengt de aangehouden verdachte zo snel mogelijk 
naar een plaats van opvang en vult daar de arrestatiekaart in. 
De eenheid dient zich zo snel mogelijk weer naar de plaats van 
de ordeverstoring te begeven en opnieuw voor inzet beschikbaar 
te zijn. Om verwarring te voorkomen brengt iedere eenheid zijn 
arrestanten zelf naar de plaats van opvang. 

16. De aanhoudingseenheid zorgt ervoor, dat bij een aangehouden 
verdachte altijd een arrestatiekaart aanwezig is die zo 
duidelijk mogelijk is ingevuld, zodat de desbetreffende 
arrestant doLr kollegaas administratief zo goed mogelijk 
afgehandeld kan worden. 

Er mag Been arrestant worden overgegeven, zonder dat de aanhoudende 
ambtenaar zorgt voor het het verstrekken van de volgende gegevens, 
die op een arrestatiekaart dienen te worden ingevuld: 

1, wie de aanhouding heeft verricht 
2. personalia van de verdachte 
3. plaats, datum en tijd van de aanhouding 
4. of de veldachte-voorlopig- aan de kleding is onderzocht 
5. wat in beslag is genomen en weir dit is 
6. het strafbare feit met een korte bescYrijving daarvan 
7. nodig geachte toevoegingen 

17, Een aanhoudingsefnheid dient attent te zijn op prozokateurs 
van de tegenpartij die zich opzettelijk laten aanhouden. 

Tijdens de afgelopen rellen is gekonstateerd dat de tegenpartij 
zich bedient van de volgende taktiek: 44n van de relschoppers 
pleegt duidelijk strafbare feiten en stelt zich zodanig op 
dat er een grote kans bestaat dat hij wordt aangehouden. 
De relschopper heeft met andere relschoppers een afspraak, dat 
zodra hij door mensen in burger wordt vastgepakt, hij wordt aange-
houden dcor politiemensen. De relschopppers met wie de provokateur 
de afspraak heft, houden hem wat dit laatste betreft scherp in 
de gaten. Indien men ziet dat de provokateur wordt vastgepakt, 
gaan zij en bloc op de aanhouders af, ontzetten de gemaakte 
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arrestant en 'straffen' de aanhouders af. 
Deze taktiek is met name tijdens de ontruiming van de Prins 
Hendrikkade tcegepast en er zijn verschillende rechercheurs 
geweest die ternauwernocd ontsnapt zijn aan een dergelijke afstraf-
fing. Met de aanwezigheid van deze lieden dient een aanhoudings-
eenheid terdege rekening te houden. 

18, Indien een aanhouding niet vlot genoeg verloopt en de 
tegenpartij dit in de gaten krijgt (met een kans op eskalatie) 
dient de aanhoudingseenheid zoveel besef op te hrengen 
dat zij de arrestant laat lopen en evt. een nieuwe kans afwacht. 

Zoals reds eerder is gesteld, moet het voor de a: nhoudings-
eenheid geen principe-zaak zijn om iemand aan te houden. Beter 
is het eskalatie te vcorkomen en terug te treden dan dan kost 
wat kost een verdachte aan te houden. 

19. Als een aanhoudingseenheid op een moment van aanhouding 
gekonfronteerd wordt met stenengooiers, bestaat de mogelijk-
heid de arrestant als schild te gebruiken. 

Het gebruiken van de arrestant als schild is een zaak waarvan 
de leden van de aanhoudingseenheid moeten beseffen dat deze methode 
slechts in uiterste noodzank mag worden gehanteerd. 
Het is dan ook zeer zeker geen zaak deze struktureel in te voeren. 
Alleen wanneer een aanhouding verricht is en er wordt met 
stenen gegooid in de richting van de aanhoudingseenheid en er 
zijn op dat moment geen andere middelen aanwezig om dekking achter 
te zoeken, verdient het aanbeveling de arrestant met behulp van 
aangeleerde technieken als schild te gebruiken. Hierbij zal men 
moeten trachten duidelijk te maken aan de overige relschoppers 
dat er gegooid wordt op een van de leden uit hun groep. 
De duur van deze methode moet ook zo kort mogelijk zijn. 

20. Waardevolle voorwerpen dienen door een aanhoudingseenheid 
thuis gelaten te worden. 

In verband met de grote kans op verzet met verdachten en de 
te verwachten stenengooierij verdient het ernstige aanbeveling 
waardevolle voorwerpen zoals dure horloges thuis te laten. 
Voor wat betreft deze opgerichte e,nheid is het dwingend voor-
geschreven waardevolle voorwerpen thuis te laten dan wel ze 
mee te nemen slechts geheel op eigen risiko. 

21. Indien er sprake is van een rustige situatie dient een aanhou-
dingseenheid niet aanwezig te zijn. Dit werkt slechts provo-
cerend op de tegenpartij die vrij snel in de gaten heeft dat 
er zich tussen hen politiecersoneel bevindt. 

Tijdens een in Amsterdam gehouden demonstratie na de metrorellen 
van 10 oktober jl is deze aanhoudingseenheid gebleken dat hun 
aanwezigheid slechts provocerend werkte. De aanwezigheid van poli-
tiepersoneel werd door de demcnstranten snel onderkend en men 
begon binnen de demonstratie methodes toe te passen om politieper-
soneel te lokalif:,eren (o.a. werden mensen onverwachts van achteren 
vastgepakt om vast te stellen of er schouderiolsters gedragen werden). 
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Wanneer een politieman ontdekt werd gaf dit aanleiding tot 
kleine incidenten, die in feite overbodig waren geweest als 
men zich had beperkt tot het waarnemen op grotere afstand. 

22. Waarnemingen van strafbare feiten door een aanhoudingseenheid 
dienen zoveel mogelijk door twee ambtenaren gekonstateerd 
te worden.(dit ivm de bewijsvoering achteraf) 

Bij justitie is een tendens wear te nemen om niet meer akkoord 
te gaan met de waarnemingen van slechts 44n verbalisant. Alhoewel 
over deze opstelling natuurlijk een uitvoerige diskussie 
mogelijk is, dienen de leden van de aanhoudingseenheid toch 
rekening te houden met een dergelijke cpstelling. Indien mogelijk 
verdient het aanbeveling een proces-verbaal cp te maken waarbij 
de waarnemingen van twee verbalisanten tot uiting komen. 

23. De kommandant van een aanhoudingseenheid dient in de buurt 
van zijn eenheden te zijn en koordinerend op te treden 
met de ME-kommandanten c.q. de staven aan het hoofdburo. 
De kommandant dient zijn eenheden van goede informatie 
te voorzien. 

De kommandant aanhoudingseenheid staat in verbinding met zijn 
groepskommandanten middels een speciale portofoon. Hierdoor is 
zijn aanwezigheid in de onmiddellijke omgeving van het- optreden 
een noodzaak. 

24. De aanhoudingseenheid draagt zorg dat de ter plaatse 
aanwezige ME op de hoogte is van haar aanwezigheid, zodat 
zij daar bij hun optreden rekening mee kunnen houden. 

Dit is zaak die vantevoren tussen de kommandant aanhoudings-
eenheid en de ME-kommandanten goed geregeld moet zijn. 
Kommandant aanhoudingseenheid dient in het bezit te zijn van 
verbindingsapparatuur waarmee hij de operationele ME-kommandanten 
kan bereiken. 

25. De kommandant van een aanhoudingseenheid maakt gebruik van 
een niet als zodanig te herkennen politievoertuig, waarin 
de nodige verbindingen aanwezig zijn. De eenheden maken 
gebruik van busies, waarvan de ruiten in ieder geval 
beschermd zijn (raster) waarin verbindingsapparatuur aanwezig is. 

26. Voor 	aktie stelt een aanhoudingseenheid zich zodanig 
op met de voertuigen, dat men niet opvalt. 

Gebleken is dat een uitgangsstelling van een aanhoudingseenheid 
niet willekeurig gekozen dient te worden. De aanwezigheid van 
enkele busjes, voorzien van rasterwerk, met daarin mensen in 
burger wekt zodanig de nieuwsgierigheid op dat een eenheid al 
'stuk' kan zijn voordat tot daadwerkelijk optreden overgegaan 
wordt. Bij de metrorellen werd nogal eens een ongunstige positie 
ingenomen hetgeen leidde tot de aanwezigheid van een groot aantal 
nieuwsgierigen en het maken van fotoos. De plaats van de uitgangs-
stelling dient zorgvuldig gekozen te worden en bij voorkeur op 
een plaats waar geen of weinig publiek aanwezig is. 
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27. Een aanhoudingseenheid spreekt voor elk optreden een punt 
van hergroepering af, waarbij de groep weer bij elkaar komt, 
indien men elkaar kwijt raAct, hetgeen in relsituaties 
niet ondenkbaar is. 

Tijdens de laatste ordeverstoringen is het de aanhoudingseenheid 
meerdere malen overkomen dat men alkaar in het tumult kwijt 
raakte. Cm te voorkomen dat een eenheid in zijn geheel uit 
elkaar valt is de bindende afspraak ge:aakt dat, zodra de groep 
uiteen gevallen is, men hergroepeert op een vantevoren afgesproken 
punt, waar ook de vervoersmiddelen naar toe komen. Vanuit dit 
punt kan de eenheid dan opnieuw ingezet worden als een geheel. 

28. De bevelvoering binnen een aanhoudingse-nheid dient kort 
en zakelijk te zijn,waarbij niet de situatie mag ontstaan 
dat er gediskusE,ieerd wordt over een gegeven opdracht( menings- 
verschillen dienen besproken te worden in de evaluatie en 
niet op straat). 

Teneinde duidelijk en zakelijk te zijn is afgesproken de bevel-
voering kort en duidelijk te laten zijn. Diskussie over een bekomen 
opdracht is ongewenst. Achteraf, tijdens de evaluatie, kunnen 
bepaalde beslissingen op hun 	 worden besproken. Niet 
tijdens een optreden, daar men veel te afhankelijk is van zijn 
verbindingen en deze niet te lang onnodig bezet moeten zijn. 

29. Een aanhoudingseenheid mag onder geen beding te veAl 
van personeel wisselen. Het elkaar goed kennen'is zeer 
belangrijk gebleken. 

Een van de belangrijkste punten waar vroegere aanhoudingseen- 
heden problemen mee gehad hebben is het punt van elkaar goed kennen. 
Het is belangrijk van elkaar te weten wat je az,n elkaar hebt. 
Men moet op de hoogte zijn van elkaars kapaciteiten. 
Een vortdurende wisseling van personeel op een aanhoudings- 
eenheid komt deze zaak bepaald niet ten godde. Het gevaar ontstaat 
dat men snel weer van elkaar vervreemdt en dat er na een zekere 
tijd geen sprake is van een eenheid, maar slechts van een aantal 
bij elkaar getrommeide mensen, die enige vaardigheid bezitten. 

30. Een aanhoudingseenheid dient fysiek op een behoorlijk peil 
te staan en getraind te zijn in zijn mogelijkheden en vooral 
onmogelijkheden, welke vaardigheden in een oefenprogramma 
bijgehouden dienen te worden. 

Gebleken is dat door een voortdurend gesleep met arrestanten en 
het toch snel per voet verplaatsen van de ene pleats naar de 
andere de nodige fysieke inspanning met zich meebrengt. Het 
vereist enige training om dit peil te bereiken doch de noodzaak 
hiervan is maar al te duidelijk,gebleken. Momenteel heeft de 
groep een bepaald peil, doch er zal de nodige training moeten 
blijven om het peil op dit vivo te houden. 



-38- 

31. Over de wijze van geweldsaanwending dient binnen de groep 
overenstemming te zijn. Het aan te wenden geweld dient tot 
een minimum beperkt te blijven. De eenheid moet fysiek 
zodanig zijn dat een aangehouden perscon snel en zonder 
veel onnodig geweld wordt afgevoerd. 

Binnen de groep is gepraat over het aan te wenden geweld. 
Voorlopig wordt aangehouden dat niet meer geweld gebruikt zal 
worden dan absoluut noodzakelijk is om het beoogde doel te 
bereiken. Een en ander overeenkomstig de bestaande geweldsbepalingen. 

32. Het daadwerkelijk optreden tijdens een gewelddadige demon-
stratie dient bij voorkeur te geschieden op plaatsen waar 
normaliter ook veel publiek komt 

33. De leden van een aanhoudingseenheid dienen voorbereid te 
zijn op een evt. verschijning vocr de rechtbank (juridies/ 
voorlichting). 

Het is in het verleden voorgekomen dat personeelsleden, die 
achteraf voor een rechtbank moesten compareren daar volledig 
tafgingent. De oorzaak hiervan was dikwijls het niet kennen 
van procedures bij een rechtbank of de manier van vragen 
stellen door de advokatuur. 
De leden van een aanhoudingseenheid dienen de procedures goed 
te kennen en het verdient aanbeveling enkele processen bij 
te wonen. Tevens is een OvJ bereid gevonden de groep omtrent di,t 
onderwerp de nodige voorlichting te geven. 

1.5. Wettelijke bepalingen (13) 

De belangrijkste feiten op Frond waarvan mensen tijdens orde-

verstoringen kunnen worden aangehouden zijn: 

- opruiing artt 131 & 132 Sr 

- openbare geweldpleging art 141 Sr 

- opzettelijk brandstichting art 157 Sr 

- brand door schuld art 158 Sr 

- opzettelijke vernieling van eens anders goed art 350 Sr 

- opzettelijke vernieling van een gebouw art 352 Sr 

- ontstaan van brandgevaar artt 429 Sr & 62 APV 

• vernieling of versperring artt 162, 163 & 427 Sr 

_ docdslag art 287 Sr cq poging tot- jo art 42 Sr 

- opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel art 302 Sr 

- toebrengen lichamelijk letsel art 300 Sr 

- wegnemen van eens anders goed art 310 Sr 

- plundering art 311 Sr 

- verstoring van de openbare orde art 424 Sr 

13- gegevens uit het rapport aanh eenh II april 81 
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De aanhoudil:g kan alleen cTeschieden met inachtneming van de 

volgende artikelen uit het wetboek van strafvordering: 

- art 27 wie is een verdachte 

- art 29 zwijgrecht van een verdachte 

- art 128 heterdaad 

- art 52 staande houden 

- artt 53 & 54 aanhouden 

- artt 134 & 95 inbeslagneming 

- art 56 onderzoek aan de kleding 

- artt 152 & 153 proces-verbaal 

1.6. Het oefenprogramma 

Tijdens de opleiding van de tweede aanhoudingseenheid (14) 

werden de volgende zaken behandeld: 

1- Het bepalen van de taktiek van optreden 

2- Lezingen over diverse onderwerpen zoals de rol van justitie, 

de anatomie van een rel, molotovcocktails etc. 
3_ Geweldsbepalingen; hierover staat in de toelichting: 

' Ondanks dat het bier gaat om een 7lat taaie stcf, lijkt 

het zinvol dit onderwerp binnen een opleidingsperiode te 

handhaven, daar de aanhoudingseenheid gckonfronteerd zal 

. worden met geweld tijdens een daadwerkelijke inzet. 

Men dient goed op de hoogte te zijn van het toegestane 

geweld en de middelen die daartoe gebruikt mogen worden'.(15) 

Dit n.m.m. zeer vitale onderdeel van de opleiding kwam echter 

door een kommunikatiefout te vervallen. 

4- Sport 

5- Zelfverdediging 

6- Schieten. Hoewel de aanhoudingseenheid nimmer gebruik mag 

maken van een vuurwapen teneinde haar Joel te bereiken 

werd wel geopteerd vocr een training in met name het 

schieten op korte afstand, omdat dit bruikbaar zou kunnen 

zijn in noodweeriituaties, waarin een aanhoudingseenheid 

immers wel van een vuurwapen gebruik mag maken. 

Bij de evaluatie:' Men spreekt z'n verbazing uit over de 

kwaliteit van de schietopleiding. Unaniem is men vol lof 

over deze opleiding waarbij zeer veel aandacht is besteed 

14- de eerste aanhceenh heeft een scortgelijk programma afgewerkt 
15_ Rapport aanh eenh- II blz 28 
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m.n. aan het noodweerschieten. De opleiding wordt als bijzon-

der goed bij de praktijk aansluitend ervaren. (16) 

7- Praktiese oefeningen. In dit kader werd een oPfening met 

een mE-peloton en tegenstand gehouden teneinae ae ontwikke-

taktiek op verschillende maniei'en te kunnen uitproberen. 

Daarnaast werd met de BSB een soort uitputtingsslag 

gehouden ' teneinde het groepsmoreel te bevorderen'. 

2. Het eerste optreden: de metrodemonstratie 

Als warming-up wordt de eerste aanhoudingseenheid aan de voor-

avond van hun eigenlijke training die op 13 oktober zal beginnen, 

op 10 oktober 1980 bij de metrodemonstratie ingezet. 

Resultaat: 163 arrestanten waarvan er uiteindelijk maar vier 

zullen worden vervolgd voor op die dag gepleegde vernielingen.(17) 

Als later bij kamervragen over deze materie de veronderstelling 

wordt geuit dat genoemd optreden een proefneming was (18)wordt 

hierop ontkennend geantwoord doer de MvJ mede namens de MvBila. 

In de evaluatienota die over de eenheid wordt uitgebracht-(19) 

wordt echter duidelijk gesteld dat de eenheid werd - 

ingezet ' om de groep alvast wat sfeer te laten proeven en 

en ervaringen op te doen welke brilikbaar zouden zijn in het 

komende oefenprogramma'. 

2.1. Toepassing van de richtlijnen 

Teneinde een indruk te geven van deze wijze van massa-arrestatie 

is het misschien aardig in het kort het optreden van de aanhou-

dingseenheden te toetsen aan enkele van hun eigen richtlijnen. 

2.1.1. Sluitend bewijs tegen zware strafbare feiten (richtl. 7&10) 

De bedoeling van deze richtlijn is om mensen verdacht van 

strafbare feiten uit een groep mensen te pikken. Bij de metro-

demonstratie wordt echter de volledige groep demonstranten 

die zich binnen het ME-kordon voor het hoofdburo bevindt 

zonder onderscheids des persoons aangehouden. Het gevolg van 

deze aktie is dan ook dat het overgrote deel van de aangehouden 

personen binnen twee dagen weer op vrije voeten moet worden gesteld 

16- Evaluatierapport aanh eenh II april 81 

17- Zwartboek metrodemonstratie blz 39 

18- K.vragen van de Spek 14 11 80, antw 10 2 81 

19- Evaluatienota aanh eenh november 80 
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Evenwel wordt met deze massale aanhouding bereikt dat de 

identiteit van een groot  aantal aktievoerders kan worden 

vastgesteld. (20) 

2.1.2. Arrestant korrekt behandelen en geweld beperken 

(richtlijnen 13 & 31) 
Bij het lezen van verklarinken van arrestanten over hun aanhouding 

(21) lijkt mishandelen van arrestanten eerder regel dan 

uitzondering. Een greep uit de klachten: 

	 toen er vijf stillen op me of kwamen. Ik stak mijn 

armen in de lucht, als een teken van overgave en riep dat ook. 

Twee van de vijf echter grepen me echter vast en de nadere 

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 min die vroeg wat ik 

mankeerde. Voor ik kon antwoorden had ik een trap en een klap 

te pakken en deze man dreigde me hartstikke docd te zullen 

trappen als ik niet als de sodemieter bij de rest ging staan.(22) 

20- vergelijk de toelichting op richtlijn 7 op blz 32 van 
deze skriptie 

21- zoals weergegeven in het zwartboek dat nav de klachten over 

het politieoptreden bij de metrodemonstratie is opgesteld 

22- ,Twartboek metrodemonstratie blz 51 
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2.1.3. Niet zelf de provokateur worden.(23) 

Een aantal arrestanten verklaren achteraf dat personen waarvan 

later bleek dat zij tot de politie behoorden hadden opgeroepen 

om naar het hocfdburo to gaan. 	Uitlokken van een strafbaar 
felt' stelt de werkgroep sociale advokatuur.(24) 

Verder spoorden als demonstranten vermomde rechercheurs aan 

tot de vernielingen bij de verschillende metrostations (25) 

en zelfs tot mishandeling van voorbijgangers.(26) 
' :en stille met afro-kapsel gooit een toevallige voorbijganger 

van zijn fiets en rent vervolgens hard weg zodat later in de 

krant kan staan dat demonstranten voorbijgangers hebben 

gemolesteerd'. 

gezocht ! 
politie-provokateur 

aangeklaagd wegens 
mishandeling, vernieling e.d 
bij de metro-demonstratie van 
10 oktober in amsterdam. 

Alle informatie naar 
Dostbus 51217 Amsterdam!  

23- deze regel staat wel genoemd in het rapport aanh eenh van 
okt 80 maar niet meer bij het rapport aanh eenh II van april 81 

24- Volkskrant 15 10 80 

25- Zwartboek metrodemonstratie blz 53 
26- idem blz 29 
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2.2. Reakties op het optreden 

2.2.1. De pers 

In eerste instantie is de pers lovend over de nieuwe taktiek. 

'Op verrassende wijze heeft de politie gisteren de harde kern 

van de demonstraten weten te arresteren'.(27) 

Hoewel later de bladen wat moeten intomen omdat blijkt dat de 

arrestatie helemaal niet zo'n sukses was, sommigen spreken 

zelfs van een dieptepunt omdat ' niet de raddraaiers maar 

willekeurige mensen van de strLat blijken te zijn geveegd'(28), 

en zelfs in strijd met de wet, is het publiek redelijk overtuigd 

van de nieuwe taktiek en wordt het belang van de aanhoudings-

heden benadrukt en gelegitimeerd. Het lijkt erop dat alleen 

de scherpe kantjes er vanaf moeten. 

2.2.2. Klachten 

Op het klachtenburo politeioptreden komen 80 klachten binnen 

over mishandeling en/of wederrechtelijke vrijheidsberoving, (29) 

Naar aL,nleiding hiervan wordt besloten deze klachten te bundelen 

en er een zwartboek over te maken.(30) 

2.2.3. Politiek 

Als CPN raadslid Walraven in de gemeenteraad vragen aan de 

burgemeester stelt over het politieoptreden van 10 oktober 

reageert deze met tegenvragen en ontwijkende antwoorden. 

Zo wordt Been antwoord gegeven op de vraag of het optreden bij 

de metrodemonstratie het nieuwe beleid van de politie is en 

waarom de burgemeester deze kwestie niet besproken heeft in de 

kommissie van advies betreffende de openbare orde. 

De burgemeester maakt het zelfs zo bont dat hij op de vraag 

wie de opdracht heeft gegeven tot de arrestatie antwoordt dat 

het is geschied onder verantwoordeli:kheid van het OM maar dat 

hij echter bereid is een toelichting te geven.(31) 

27- Parool 11 10 80 

28- zoals EN 17 1 81 

29- NAP december 60 

30- Resultaat is het boekje ' de metrodemonstratie en hoe 

't Gezag er een rel van maakte' 
31- Gemeenteblad afd 1 1980 blz 2869 en 2870 nr 1185 
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De burgemeester vergeet blijkbaar dat hij evengoed verant-

woordelijk is als hoofd van de politie en op basis van 

art 129 Gemeentewet verantwoording of dient te leggen aan de 

gemeenteraad.(32) 

2.3. Optreden op 11 cktober 

Als de dag na de demonstratie een zwaaidemonstratie voor de 

arrestanten wordt georganiseerd, is de aanhoudingseenheid 

ook weer van de partij. Dit maal worden ze echter snel ontmaskerd 

o.a. door de taktiek om mensen onverwachts van achteren vast 

te pakken om vast te stellen of er schouderholsters gedragen 

worden,(33) en uit de stoet verwijderd. 

In de evaluatienota over de aanhoudingseenheid: 'Een aantal 

leden liepen volledig stuk hetgeen een goede les is geweest 

voor een toekomstig optreden'.(34) 

2.4. Vervolg 

Ziezo, de kop is eraf voor de eerste aanhoudingseenheid. 

Na twee enerverende praktijkdagen kan ze eindelijk serteus 

gaan oefenen. Wat deze training oplevert tonen de gebeurtenissen 

rond de ontruiming van de Grote Wetering. 

2.5. De ontruiming van de Grote Wetering op 2 december 1980 

Bij de ontruiming van de Grote Wetering wordt een groot 

aantal stillen ingezet, vclgens politiezijde drie eenheden van 

zo'n 25 man (35),terwijl de pers het op een veel hoger 

aantal inschat nl 200 man (36) 

32- art 129 Gemeentewet luidt:lid  1-  De leden van het kolege 
van B&W zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan hun raad 

verantwocrding schuldig voor het door het kollege gevoerde 

bestuur en geven te dien aanzien alle door de raad verlangde 

inlichtingen, den en ander voor zover zulks niet strijdig 
is met het openbaar belang. lid 2- Gelijke verplichting 

bestaat voor de burgemeester voor het door hem gevoerde 

bestutr. 

33- Rarr,ort aanh eenh II april 81 blz 15 

34- Evaluatienota aanh eenh nov 80 

35- Rapport Valken 12 3 81 

36- Volkskrant 3 1 81, VN 31 1 81 
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Cndanks dit hoge aantal worden er maar een twintigtal arrestanten 

gemaakt.(37) Blijkbaar hebben de stillen zich met andere zaken 

beziggehouden als met feitelijke aanhoudingen. De talrijke 

klachten ( 12 van de 43 ) m.b.t. het optreden door politie 

in burger bevestigen deze veronderstelling.' Systematies trad 

de politie zo op als aanklager, rechter en beul'.(38) 

De politie hield zich nauwelijks bezig met het aanhouden van 

verdachten van strafbare feiten maar ging over tot provoceren, 

wraaknemen en intimideren. Enkele klachten (39): 

Een toevallige passant zag hoe iemand door een aantal stillen 

werd afgetuigd. Deze jongen probeerde tusenbeide te komen. 

Da&rop werd hij hardhandig sepakt, zijn handen werden met plastik 

kabels afgekneld en vijf minuten lang is er met de handvaten 

van de gummiknuppel8 vooral in zijn gezicht geslagen. Hij is 

daarna naar het politieburo gebracht en pas enkele uren later 

naar het ziekenhuis. Diagnose: gescheurd gehemelte, gescheurde 

lippen, tanden uit zijn mond en diverse kneuzingen. Vrijgelaten 

de volgende dag omdat er geen redenen waren hem in voorarrest te 

houden'. 

37- Uw rechtsorde is de onze niet biz 14 

38- Zwartboek metrodemon2tratie 

39- Deeskalatie 
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Een jongen ziet dat iemand door vier agenten in burger 

op beestachtige wijze aan Karen en benen over straat wordt 

gesleurd. Wordt dan zo ontzettend kwaad, waarop hij een van de 

stillen een schop geeft. Meteen storten de stillen zich op 

deze jongen, trappend en slaand 	 Onder begeleiding van 

opmerkingen als 'ram ze in mekaar' en 'als ik de eerste ben die 

er een schiet ben ik trots' worden ze naar het hoofdburo gebracht. 

De weinige arrestaties die er worden gedaan gaan ook niet 

zonder onnodig geweld gepaard. Opmerkelijk is verder bij deze 

aktie dat de akties van de stillen tot de dag na de ontruiming 

doorgaan, blijkbaar om alsnog mensen te arresteren die ze op 

het moment van de overtreding niet te pakken konden krijgen of 

die ze op basis van fotocs herkennen. 

Ondanks de instruktie dat gebruik van het pistool alleen defensief 

is toegestaan (40) en dat in noodweersituaties liever voor 

terugtrekken dan voor vuurwapengebruik moet worden gekozen, wordt 

met name 's avonds diverse malen met pistolen gezwaaid.(41) 

40- Richtlijn 12 op blz 33 van deze skriptie 

41- Hierbij valt natuurlijk te twisten over wat onder - noodweer-

situaties moet worden verstaan. Het is voor mij by de vraag 

of het trekken van een pistool dour een stille die zichzelf 

in een bedreigende positie heeft gebracht, nog wel zo 
defensief te noemen is. 
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ontruiming van de Grote Weetring, komen de reakties pas na een 

goede twee weken los. Dit n.a.v. de bekendmaking van de klachten, 

het inzetten van de civiel procedure tegen de gemeente Amsterdam, 

de uitlatingen van de sekretaris van de Amsterdamse afdeling van 

de NPB en natuurlijk de algemen beschouwingen in de gemeenteraad. 

Het NRC handelsblad spreekt van 'komrandoraids' ook al had de MvJ, 

de Ruiter in augustus t.a.v. de aanhoudingseenheden verklaard 

dat het niet een wilde jacht zou worden. Dat ontsporingen worden 

afgeschoven op het felt dat het merendeel van de ingezette stillen. 

niet een extra opleiding heeft gehad en dus wel 's rare sprongen 

kan maken doet de schrijver van het artikel de vraag stellen of 

gewone recher•cheurs dan soms niet gebonden zijn aan de orders. 

Het artikel eindigt met de opmerking dat 'ongeregelde straatkom-

mandoos in burger het laatste is waar Amsterdam nu behoefte aan 

heeft' en spreekt de angst uit vcor 'verloedering n.a.v. het 

hanteren van een buitenmodel'.(43) 

De Waarheid n.a.v. het bekend worden van de mishandelingen: 

' Politieknokploegen nu beleid geworden'.(44) 

De Volkskrant tenslotte wijst op een aantal beleidsfouten van 

de poIdtiekommandanten. ' Uit de getuigenissen van arrestanten 

en mishandelden ligt het aksent pp het optereden van de individuele 

agent. Uit verklaringen van politiemensen zelf blijkt echter dat 

deze ontsporingen konden plaatsvinden doordat de aktie slecht 

georganiseerd was en slecht gekoordineerd'.(45) 

3.1.2. De opiniebladen 

Onder de titel 	Worden de lijfstraffen opnieuw ingevoerd?' somt 

de Groene Amsterdammer een aantal vocrdelen op van het standrecht 

dat de stillen bij de ontruiming van de Grote Wetering toepasten. 

' Hij blijft anoniem, begoeft geen assistentie te vragen, geen 

busje te bestellen en geen pvb op te maken. Geen papieren romp-

slomp en geen verantwoording tegenover superieuren of 1echters'.(46) 

In Vrij Nederland noemt Hans Smits (47) de ontruiming van de Grote 

Wetering met z'n hoogwerkers en bulldozers in navolging van van 

Reenen een voorbeeld van ontmenselijkt en beheerst politiegeweld. 

80 43- NRC 	17 12 

44- Waarheid 30 12 80 

45- Volkskrant 3 1 81 

46- de Groene 10 12 {j0 

47_71u 7)1  1 81_ 
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Daartegenover konstatecrt hij het optreden van de stillen die 

absoluut onbeheerst geweld hebben laten zien. 

Verder noemt hij de verrechtsing van het politiekorps met als ge. 

volg o.a. een meLr positieve waardering voor geweld. Deze verreck 

sing zou nog eens gestimuleerd kunien worden door de instelling 

van de aanhoudingsteams die juist de gelegenheid krijgen om op 

hun eigen houtje op te treden. 

Jan Goossensen van Hervormd Nederland (48) stelt dat het onjuist 

is de gebeurtenissen rond de Grote Wetering of te doen als een 

incident o een uit de hand gelopen optreden van enkele individuen 

Vlg hem wijst het politiebeleid van 1981 in den richting. 

De politie moest de openbare orde handhaven maar verstoorde juist 

de orde door willekeurige mensen onder handen te nemen. Dit kon 

o.m. door de inzet van stillen die een heel eigen rol zijn gaan 

spelen bij de ongeregeldheden. 	Ze arresteren niet maar gaan op 

eigen houtje de ME assisteren met het handhaven van de openbare orde 

Hij vindt het overigens wel verklaarbaar dat stillen die het be-

schermende uniform, de helm en de wapenstok missen, zich meer gaan 

bezighouden met het te lijf gaan van demonstranten dan met het 

aanhouden van werdachten. ' Een politieman die geplaagd 

door vermoeidheid en emoties uren later gedetailleerde verhalen 

gaat tikken van 10 arrestanten, moet van goede huize komen wil 

hij niet verstrikt raken in slordigheden. In zulke omstandightden 

is de bereidheid van politiemensen om verdachten daadwerkelijk 

te arresteren niet erg groot'. Als verklaringen voor de verharding 

van de politie noemt hij de emancipatie van de individuele agent, 

het in z'n optreden laten leiden door persoonlijke oordelen 

( krakers zijn tuig ), minder vertrouwen in de overheid en tenslotte 

het polariseren van de tegenstelling politie en Oegenen tegen 

wie ze wordt ingezet. 

3.2. Klachten 

In totaal bereiken 43 klachten meest betreffende mishandeling het 

klachtenburo politieoptreden en de steungroep arrestanten en 

gewonden. Maar, stelt de laatste groep (49): ' Er zijn nog veel 

meer mensen mishandeld. Dit weten wij door getuigenverklaringen 

uit verhalen van mensen die in ziekenhuizen behandeld zijn... 

48- HN 17 1 81 

49- in het voorwoord van Deskalatie? 
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Mensen zijn soms zo geschrokken, zo bang geworden, dat ze pas na 

een tijd of helemaal niets laten horen!. 

Op een gezamenlijke perskonferentie van het klachtenburo, de 

steungroep en enkele advokaten wordt nog eens uitvoerig uit de 

doeken gedaan hoe buitenproportioneel de politie is opgetreden. 

' Er zijn me,r dan 30 mensen in het ziekenhuis beland door mis-

handelingen van de politie. Ribben gebroken, mensen bewusteloos 

geslagen, lippen gescheurd, een gescheurd verhemelte en een man 

in koma'. ' Door getuirenverklaringen is vastgesteld dat de politie 

gebruik heeft emaakt van harde knuppels, geweer- en pistoolkolven 

en stokken met spijkers uit afvalbakken!. ' Uit de binnengekomen 

klachten is duidelijk af te leiden dat de politie tijdens de 

akties kampte met een gebrek aan leiding en nauwelijks op haar 

taak was voorbereid'.(50) 

Als verklaring wordt a.m. aangedragen dat de inzet van recher-

cheurs in burger tot een eskalatie van geweld heeft geleid. Een 

groot probleem is dat zij als politieman niet herkenbaar zijn. 

Doordat zij afgezien van hun pistool onbeschermd zijn, zullen zij 

in moeilijke situaties eerder geneigd zijn hun pistool te trekken. 

Een dergelijk politieoptreden met als doel mensen af te schrikken 

om deel te nemen aan protestakties leidt niet tot voorkoming 

van toekomstige ongeregeldheden'.(51) 

3.2.1. Afhandeling van de klachten 

Op dezelfde perskonferentie wordt verteld dat inmiddels 18 klachten 

doorgestuurd zijn naar de OvJ teneinde via de gebruikelijke procedure 

te worden afgehandeld.(52) 

Nieuw is echter de stap om in zes gevallen van mishandeling de 

gemeente Amsterdam voor de 'komn-erciele centenrechter' te dagvaarden 

terzake van smartegeld en materiele schade van 10 mille per persoon. 

Men besluit het eens over deze boeg te gooien ivm het frustrerende 

resultaat van de klachtenafhandeling tot dan toe.(53) 

50- Parool 23 12 80 

51- Volkskrant 23 12 80 

52- dwz dat de OvJ na het al dan niet horen van klagers beslist 

om wel of geen vervolging in te stellen 

53- na de Grote Wetering wordt het evenwel niet beter, hierover 

zo meer 
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3.2.2. Fotograferen van stillen is verboden 

Naast deze gezamenlijke aktie wordt bij mijn weten de gemeente 

Amsterdam nog in 46n ander geval gedagvaard ivm schadevergoeding 

wegens wederrechtelijke vrijheidsberoVing en gederfde inkomsten.(54) 

Het betreft de zaak van een man die op 2 december vanaf zijn balkon 

fotoos probeert te maken van stillen die een man aftuigen op de 

Overtoom en een dag later door vijf rechercheurs van huis wordt 

gehaald. Beschuldiging: belediging van een ambtenaar in funktie 

in_een onbewaakt ogenblik had hij de stillen voor fascisten 

uitgescholden- en poging tot zware mishandeling van een ambtenaar 

in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening. Plat betreft 

deze laatste beschuldiging: de stillen hadden in een ambtsedig pvb 

een levendige beschrijving gegeven van hoe hij een stuk bout 

naar het hoofd zou hebben gegocid, iets wat vlg verdachte 

absoluut niet was gebeurd. Na verblijf in de cel van een nacht 

wordt hij op vrije voeten gesteld en drie maanden na het gebeurde 

krijgt hij te horen dat de zaak tegen hem is geseponeerd, daar 

het pvb zou zijn opgemaakt door poiitieambtenaren die zelf het 

slachtoffer zouden zijn: een te grote betrokkenheid. 

3.3. Politieke verantwoording 
3.3.1. De gemeenteraad 

In de eerste raadszitting na de ontruiming van de Grote Wetering 

(55) wordt er ruime aandacht geschonken aan en verontwaardiging 

uitgesproken over het optreden van de aanhoudingseenheden. 

Louis Genet (PvdA):' Het inzetten van aanhoudingseenheden in 

burger kan een zinvolle bijdrage zijn tot het reduceren van geweld. 

Goed geinstrueerde en gekontroleerde aanhoudingseenheden zijn 

te prefereren boven politieknokploegen. Helaas heeft men moeten 

konstateren dat een deel van het politiekorps zich niet gedisci-

plineerd gedraagt. Eigenrichting van burgers is te veroordelen, 

eigenrichting van politie is angstwekkend'. Verder betreurt hij 

het dat ' het instellen van de aanhoudingseenheden, hun taak, 

werkwijze en bevoegdheden nimmer zijn besproken in de gemeente-

raad'. (56) 

Vlalraven (CPN) vraagt zich of hoe lang men nog denkt te kunLen 

doorgaan met het inzetten van als demonstranten vermomde agenten 

54- Waarheid 3 7 81 
55- gewijd an de algemene beschouwingen over 1980 
56- Gemeenteblad afd 2 1980 blz 2331 
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die hun wraakzucht botvieren op jonge demonstranten'.(57) 

KOhler (PEP):' Het optreden van deze, wat men zou kun,en noemen 

geheime agenten die niet herkenbaar zijn aan hun uniform, onttrekt 

zich aan alle demokratiese kontrole. Dat lets dergelijks tot 

uitwassen zou leiden, was voorspelbaar'. 

Hij voert als verklaring vcor het gedrag aan dat' waarschijnlijk 

gefrustreerd door hun geringe sukses ( op 10 oktober MB ) de 

stillen zich op 2 december niet langer tot arrestaties beperkten 

maar met bespijkerde stokken insloegen op demonstranten'.(58) 

Enkele weken later vertelt Horn (PvdA) dat hij no de rellen met 

15 verontruste politiefunktionarissen heeft gesproken en is 

geschrckken van de verhalen die hij boorde over excessief gepleegd 

geweld. Hij maakt echter onderscheid tussen de aanhoudingseenheden 

en de overige rechercheurs. ' De overige 160 zijn door de leiding 

met vage opdrachten op straat gestuurd. De excessen zijn een gevolg 

geweest van onvoldoende leiding'.(5') 

3.3.2. Het driehoeksoverleg 

De drie deelnemers aan dit overleg, de burgemeester, de hoofd-

kommissaris van politie en de HOvJ, bepalen gedrieUnlijk het 

beleid en zijn hiervoor dan 6ok gelijkelijk verantwoordelijki 

3.3.2.1. De burgemeester 

Na de niet mis te verstane aantijgingen vanuit de gemeenteraad 

kondigt burgemeester Polak op 17 december 80 een diepgaand 

onderzoek aan. Dit zal worden gebaseerd op een intern politie-

rapport dat begin januari 81 verschijnt en eigenlijk alleen de 

techniese gang van zaken beschrijft.(60) 

De rapportage van het klachtenburo over de gebeurtenissen van 

2 december noemt Polak daarentegen nogal kurieus, o.m. omdat 

de klachten niet zijn ondertekend.(61) 

De burgemeester lijkt in ieder geval zijn koers mec,r te richten 

op de versies van de politie over het gebeuren dan op de verhalen 

die gedupeerde burgers doen. Zo verklaart Polak dat via de 

57- Gemeenteblad afd 2 1980 blz 2359 

58- idem blz 2372 

59- :otulen kommissie A.Z. 14 1 81 

60- Parool 10 1 81 

61- Nieuws van de Dag 
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officiUle klac tenprocedure g:,en klachten over het oliticoptreden — _  
zijn binnengekcmen (62) en dat hem officiel n:ets bekend is over 

mishandelingcn door sae politie.(63) 

' Onofficiele ' berichtgeving in de talloze klachten en pers-

berichten telt blijkbaar niet mee. 

3.3.2.2. De politieleiding 

Plat ik heel kenmerkend vind aan de reakties van politiezijde (64) 

1- het negeren van klachten 

2- het ontkennen van feiten 

3- het afschuiven van verantwoordelijkheid 

4- hrt rommelen met onderzoeken 

1- het negeren van klachten 

Valken over de storm van kritiek die is losgebarsten na 2 december: 

heeft mij erg verbaasd. Ik heb hier nog Been klacht gezien'.(65) 

In hetzelfde interview over stillen:' Ik heb ook aanplakbiljetten 

met fotoos in de stad gezien. Ik betwijfel of dat mensen van de 

aanhoudingseenheden zijn'. 

62- Volkskrant 19 12 80 

63- tijdens de algemen beschouviingen 

64- overigens vind ik dit ook cpgaan vocr de andere partners in 

het driehoeksoverleg 
Dal,nn7 	19 An 

is: 
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2- Het ontkennen van feiten 

Hip Berndsen: 	Als het waar is dat er politiemensen na hun dienst 

op eigen houtje naar de plaatsen van ongeregeldheden zijn gegaan 

om hun kolleegaas bij te staan, ik kan 't me nauwelijks • 

voorstellen, is dat volkomen ontoelaatbaar'.(66) 

Valken over verhalen van politiemensen die slaan met bespijkerde 

stokken: ' Ik ken die verhalen alleen uit de publiciteitsmedia. 

Het lijkt mij onvoorstelbaar en ik wijs die beschuldigingen dan 

ook van de hand'.(67) 

Over de mogelijkheid van een stille zich te verschuilen achter 

zijn burgerkleding:' Voorlopig wijs ik die beschuldiging af'. 

Overigens vertelt hij in hetzelfde interview niet tegen waarne-

mers te zijn ' mits ze objektief zijn ' en ' wij hebben niets 

te verbergen 

Hip Berndsen:' Ik steek mijn hand ervoor in het vuur dat geen 

enkel lid van mijn aanhoudingseenheid die avond een pistool 

getrokken heeft'.(68) 

66- NRC 17 12 80 

67- Parool 30 12 80 

68- NRC 17 12 80 
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3- Het afschuiven van verantwoLrdelijkheid 

Berndsen, bij de ontruiming van de Grote Wetering chef ME: 

' Het optreden van alle politiemannen in burger komt nu op 

mijn nek neer; maar het Eros van de arrestaties gebeurt nog op 

de cude manier door rechercheurs in burger die daarvoor niet 

speciaal zijn opgeleid'.(69) 

Wat betreft het onderzoek naar de gebeurtenissen rond de ontrui-

ming van de Grote Wetering: Valken weet nog niet welk soort 

onderzoek er ingesteld moet worden. Hij wil er eerst met de 

burgemeester over praten.(70) 

Valken in een vergadering van de kommissie A.Z.:' Mogelijke 

ontsporingen bij de rellen op 2 december zijn terug te brengen 

op noodgedwongen onvoldoende instrukties aan onervaren aanhoudings 

eenheden die die avond optraden'.(71) 

4- Rommelen met onderzoeken 

Begin januari valt er in de.krant te lezen dat in het evaluatie-

rapport van de politie de in burger opererende aanhoudingseenheden 

slechts in geringe mate aan de orde zullen komen. De politie-

officieren zouden over te weinig gegevens beschikken over even-

tuele misdragingen om die in hun rapl.ort te vermelden.(72) 

In hetzelfde artikel: ' Hoewel bit:nen het politiekorps wordt 

vermoed dat arrestatnten in politiebusjes zijn mishandeld bestaat 

er grote huiver om, bij gebrek aan bewijzen, het vermoeden in 

een officiele rapportage te verwoorden'. En: ' Bij de politie 

bestaat grote onzekerheid over de vorm van het door Polak 

aangekondigde onderzoek'. Er heeft dan inmiddels wel een bespre-

king plaatsgehad tussen de burgemeester en de hoofdkommissaris 

maar konkrete afspraken zijn er niet gemaakt over het onderzoek. 

Cp dat moment ligt de ontruiming van de Grote Wetering al 

weer vijf weken achter hen. 

3.3.2.2.1. Enige opmerkingen 

Dergelijke reakties wekken de schijn dat koste wat het kost het 

politieapparaat een hand boven het hoofd moet worden gehouden. 

69- NRC 17 12 80 

70- Paroci 30 12 80 

71- NRC 15 1 81 

72- Parool 10 1 81 
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Gelukkig vallen er op dat moment ock andere geluiden bij de politie 

te horen zoals van de sekretaris van de Amsterdamse afdeling van de 

Nederlandse Iolitiebond die begin januari vertelt dat hij mensen 

heeft gesproken die echt ontdaan waren door wat ze kollegaas 

hadden zien doen.(73) 
Over de reaktie van Valken op de vele klachten zegt hij:' De politie-

leiding moet er bij voorbaat niet van uit ga-n dat er niets is 

gebeurd'.(74) 
Typerend voor de houding van de politieleiding is dan wel weer 

een schrijven van Valken aan alle korpsleden waarin hij ' helaas 

moet konstateren dat Amsterdamse politiemensen klabhten hebben 

ingediend bij de NPB en zelfs hun nood hebben geklaagd bij politici'. 

Hij roept ze daarbij op om dergelijke zaken in ieder geval intern 

bespreekbaar te maken.(75) 
Bij mij roept een dergelijk uitlating onwillekeurig de associatie 

op dat de politieleiding in het geheel niet blij is dat zulke berich-

ten niet binnenskamers gehouden kunnen worden, waarschijnlijk uit 

angst voor aantasting van hun imago, terwijl ik als burger juist 

blij ben als er wel eens iets wordt toegegeven met name als de 

feiten er niet om liegen zoals bij het politieoptreden bij de 

ontruiming van de Grote Wetering. 

3.3.2.3.De officier van justitie 
Vijf weken na de ontruiming heeft justitie nog geen begin gemaakt 

met het onderzoeken van de ingediende klachten. Desgevraagd 

verklaart OvJ van de Berge: ' De klagers weten niet wie zij van 

de politie tegenover zich hebben gehad. Daarom wachten wij op het 

rapport van de politie. Wellicht dat dat aanknopingen biedt'.(76) 

De OvJ erkent wel dat onderzoek naar klachten moeilijker wordt naar-

mate daarmee langer wordt gewacht. 

3.4. De nasleep van de Grote Wetering 

3.4.1. Het diepgaande onderzoek 

Na een lange tijd van wachten verschijnt eindelijk begin maart 81 

73- Volkskrant 3 1 81 

74- NRC 17 12 80 

75- mededeling van 22 januari 81 C nr 6 

76- Parool 10 1 81 
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een verslag van amper zes kantjes over de ontruiming van de Grote 

Wetering. (77) 

Ik zal dit rapport weergeven alleen vocr zover het de inzet 

van de aanhoudingseenheden betreft en wel zodanig dat ik tegenover 

de politieversie van het gebeuren de versie van andere betrokkenen 

stel. 

versie van de politie (78) 
	

versie van andere betrokkenen 

Op 2 dec fungeerden in totaal 

3 aanh eenh, ieder ter sterkte 
van plm 25 man. Gekoppeld aan 

de ME werden zij op diverse 

plaatsen en tijdstippen ingezet. 

Vooraf waren zij behoorlijk 	Yogelijke ontsporingen.... zijn 

geinstrueerd, met name voor wat terug te brengen op noodgedwongen 

betreft de geweldsaanwending. 	onvoldoende instrukties aan onervaren 

aanhoudingseenheden.(79) 

Len politieman die deel uitmaakte 

van een aanh eenh verklaarde vocr de 

RC dat hij geen konkrete instrukties 

heeft meegekregen; hem was alleen 

opgedragen zo min mogelijk geweld te 

gebruiken.(80) 

Ten aanzien van hun optreden 	Verzoeker had zich op 2 dec aangeslo- 

kunnen enkele opmerkelijke fei- ten bij een groep mensen die wilden 
ten werden gememoreerd. Aan 	protesteren tegen het woonbeleid in 

het eind van de ochtend volgde Amsterdam in het algemeen en tegen de 

een groep van een van de aanh aanstaande ontruiming dde dag van het 

eenh een 60-tal aktievoerders 	pand Vieteringschans nr 85-89 in het 
die op verschillende plaatsen 	bijzonder. Op die dag om ong.11.45 uur 

op de Overtoom barrikademateri- 's morgens liep deze groep mensen op 

aal op straat wierpen. 	 de Overtoom in de richting van de Stad- 

houderskade. Deze groep was niet uit-

gerust met enig slagwapen en maakte 

totaal geen agressieve indruk.(81) 

77- het zg rapport Valken 

78- Rapport Valken blz 4, 
79- Valken in NRC 15 1 81 

80- Jan Donk in NRC 23 12 80 

81- uit de pleitnotaas van Jan Donk 
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Op de kruising met de Stadhou- 	Toen de eerste mensen van deze groep 

derskade gekomen ontdekten enke- ter hoogte van de eerste etalage 

le relschoppers kenreIijk dat ze van de sportzaak Perry Sport op de 

werden gevolgd. Terstond keerde 	Overtoom (bij de Stadhouderskade) 
driekwart van de groep zich te- 	waren gekomen, werd de groep vol- 
gen de politiemensen, waarbij zij komen onverwachts omsingeld door een 

zich bedienden van meegevoerd,zo- groep politiemensen in burger. Deze 

wel als ter plaatse in een puin- politiemensen- het 2e arrestatie- 

bak aangetroffen slagmateriaal. 	peloton van de ME- begon zonder aan- 

De aanhoudingsgroep verweerde 	wijsbare reden en zonder enige waar- 
zich met hun korte wapenstok. 	schuwing op de groep demonstranten 

in te slaan op een zeer geweiddadigel 

wijze. Len handelwijze buiten propor 

tie en zonder enige aanleiding.(82) 

Ter hoogte van Overtoom 21 lopen 4 

verdachte personen. Ik ga op mijn 

balkon kijken. Ter hcogte van nr 14 

lopen ong. 40 mensen. Ze roepen naar 

elkaar 'bij elkaar blijven en vast-  

houden'. De verdachte personen ste-

ken de straat over en zorgen dat ze 

voor de groep van 40 voorbij de kon-

tainerbak staan op het moment dat 

de groep klem raakt tussen de gevel 

en de bak halen de vier knuppels uit 

hun binnenzak, ineens zijn er meer 

mensen met een knuppel + 25 mensen 

hakken in op de groep. Ik hoor de 

klappen heel goed 

Er ontstond een massale vechtpar- De groep wringt zich langs de bak en 

tij toen burgers de politie kwa- de laatste vier krijgen de meeste 

men 'assisteren' waarbij ook een klappen. Vooral een lange man met 

aantal van hen zich vanuit de 	een lange leren jas aan krijgt er 

puinbak van 'wapens' voorzag.(84) flink van langs. Len van de knuppe- 

laars staat vanuit de kontainerbak 

te meppen.(83) 

82- uit de pleitnotaLsvan Jan Donk 

83- een getuigenverklaring uit de pleitnctaas van Jan Donk 

84- Als dit inderdaad het geval is geweest, wat overigens-, door getui-

genverklaringen wordt tegengesproken, mag het verwondering wekken 

geen van deze 'assisterende' burgers is aangehouden. 
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Door to hulp geroepen ME werd 	Nadat het gevecht enkele minuten had 

een eind aan de vechtpartij 	geduurd en de assistentie van de 

gemaakt. Ter plaatse kon een 	ME was ingeroepen, doch nog niet ter 

aktievoerder worden aangehouden.plaatse was gekomen, verspreidde de 

De overigen vluchtten maz_r van groep zich in alle richtingen. Aan-

hen is er de volgende dag nog houdingen konden door de groep recher- 

een gearresteerd. 	 cheurs evenwel niet worden verricht. 

(85) 

Na de vechtpartij bleek een ak- Verzoeker werd hierdoor totaal ver- 

tievoer:er zo 	 dat rast en heeft op geen enkele wijze 

hij per ambulance moest warden 	verzet geboden en getracht een goed 

afgevoerd. Aan politiezijde had heenkomen to vinden. Dit is verzoeker 

1 man zodanig letsel opgelopen 	niet Felukt,enerzijds door de omsinge- 

dat hij zijn dienst moest staken.lingstaktiek van de politiemensen,an-

Wie in deze gevallen het letsel derzijds doordat er zodanig door de 

hebben toegebracht is niet ach- politiemensen geslagen werd dat ver- 

terhaald. zoeker ten val kwam. Verzoeker is, 

hoewel hij zich aan geen enkel straf-

baar feit had schuldig gemaakt, door 

een politieman in burger in elkaar 

geslagen, welk slaan zelfs werd voort- 

ezet nadat verzoeker op straat in el-

kaar was gezakt en waarschijnlijk op 

dat moment reeds bewustelocs.(86) 

In de avonduren deed zich op het 

Leidseplein een vrij ernstig in-

cident voor. Door niet geheel 

doordacht optreden van enkele le-

den van de zg burgerpot van het 

derde distrikt, die een overigens 

zeer opzichtig werkende stenen 

gooier wilden aanhouden, brachten 

zij zichzelf in gevaar.(87) 

men kollega werd nadat hij tot 

aktie had willen overgaan, onmid-

dellijk door een groep demonstran- 

85- pvb Schregardus, kommandant 2e arrestatiepeloton nr R9921-80 

86- uit de 1-leitnotaE.s van Jan Donk 

87- vergelijk de klacht cp blz 47 deze skriptie 
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stranten vastgegrepen,binnen 	Het goat tever om elle klachten be- 

de groep getrokken en van alle treffende het optreden van stillen 

kanten geschopt en geslagen. 	hier weer te geven. Van de in totaal 

Slechts met de groetste moeite 13 klachten over stillen hebben er 

gelukte het hem weer te ontzet- 5 betrekking op hun optreden op 

ten en de verdachte alsnog aan die avond, waarmee ik wil zeggen 

te houden. Over en weer zijn 	dat Valken een vertekend beeld geeft 

hierbij forse klappen 	 door genoemd optreden als een 

deeld. 	 incident voor te stellen. 

Gezien ook andere voorvallen 	Deze konklusie lijkt mij tamelijk 

van dergelijke aard is wel ge- zwak met name omdat Valken op geen 

bleken dat uitsluitend met 	enkele wijze deze noodzaak onder- 
goed getrainde en behoorlijk 	bouwt met voorbeelden van de wel 

geinstrueerde aanh eenh- gekop- opgeleide eenheid. die zich immers, 

peld aan het ME-kommando- mag/ in de voorstelling van Valken dan, 

kan worden gewerkt. 	 niet aan dergelijke voorvallen zou 

hebben overgegeven. 

Op geen enkele wijze wordt echter 

in het rapport Valken ern onder-

scheid aangebracht tussen de wel en 

de niet opgeleide eenheden. 
Op 2 dec werden doer de aanh 	Zoals ik al eerder stelde duidt 

eenh in totar,1 12 personen aan- dit geringe aantal arrestaties op het 

gehouden viarvan er 10 voor 
	

feit dat standrecht de plaats heeft 
de OvJ werden geleid. 	 ingenomen van de normale juridiese 

gang van zaken nl een op haar recht-

matigheid te toetsen arrestatie. 

Valken besluit het verslag met de opmerking dat daar de politie 

tegenwoordig te maken lijkt te hebben met goed georganiseerde orde-

verstoringen, die zo te zien worden geleid en waarbij men in een zo 

groot mogelijke anonimiteit tracht te opereren de weerslag hiervan 

niet aan het apparaat voorbijgaat: het uit zich in de vorin van 

grote behoedzaamheid, angst, agressie en harder wapengebruik wat 

weer moet worden opgevangen door evaluatiegesprek_en, instrukties e.d. 
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Op basis daarvan trekt Valken de volgeide konklusies.(88) : 

- Selektie, cpleiding en instruktie van aanhoudingseenheden dient 

in 1981 weer vorm te krijgen, terwijl betere kardinatie tussen 

ME (uniformdienst) en de Lanhoudingseenheden"(recherchedienst) 

dient te worden verkregen. 

- Gesteld kan worden dat een aanhoudingseenheid reeds geheel voor 

zijn taak is berekend. Aan de samenstelling van de twee andere 

ecnheden wordt thins gewerkt. 

- Het optreden van burgereenheden buiten ME-verband en zonder 

dat de betrokken bataijonskommandant daarvan op de hoogte is, 

wordt afgekeurd. 

- Het verdient sterke aanbeveling weer ervaren waarnemers op 

straat te hebben die 'open en oren' kunnen vormen voor de ver-

antwoordelijke ME-kommandant (en evt beleidsstaf). 

Naast de thans al fungerendeTverkenners zouden als waarnemer/ 

adviseur andere politiefunktionarissen moeten optreden, bij voor-

keur oud YE-kommandanten. 

3.4.1.1. Reakties in de pers 

Daar Valken in de konklusies van hetzelfda verslag zijn voorstel 

doet om de mogelijkheid te onderzoeken om relschoppers in een 

eerder stadium aan te houden, werpt de pers zich in vele hoofd-

redaktionele artikelen op de vraag van het al dan niet rechtmatige 

karakter van deze suggestie, daL!rbij voorbijgaand aan de rest 

van het rapport. (89) 

Allen het NBC-Handelsilad maakt n.m.m. de juiste terugkoppeling 

door te stellen dat met deze sugr-estie Valken niet de aandacht 

moet afleiden van het werkelijke beleidsprobleem dat o.a. een 

verantwoord arrestatiebeleid, een betere kobrdinatie, een betere 

training van de aanhoudingseenheden en het weren van ongeregelde 

politietroepen ter pla:_tse behelst.(90) 

88- Dit zijn de konklusies c,d,e en f, te vinden in het begelei- 

dend schrijven van Valken aan de burgemeester. 

9- zie o.a. Trouw 21 3 81, Volkskrant 21 3 81, NRC 27 3 81 

en het Binnenhof 27 3 81 

NRC 21 3 81 
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3.4.1.2. Reakties in de gemeenteraad 
Het rapport Valken wordt niet plenair in de rand behandeld, 

maar in de kommissie A.Z.(91) 

De bespreking komt neer op het plaatsen van (aanvullende) opmer- 

kingen zowel van politieke als van politiele zijde en in ieder 

geval niet op een inhoudelijke en principiele diskussie over 

o.a. de inzet van aanhoudingseenheden, wat wel mocht worden 

verwacht gezien de diskussies tijdens de algemene beschouwingen 

van het vorige jaar.(92) Enkele van deze opmerkingen: 

Walraven (CPN) meent in de eerste plaats dat men afmoet van de 

erec'ercheknokploegen' die slechts averechts werken. Verder verge- 

lijkt hij de arrestaties die bij de ontruiming van de Grote Wetering 

gemaakt zijn met die bij de metrodemonstratie, in die zin dat 

ook nu weer geen duidelijkheid bestond over al dan niet gepleegde 

strafbare feiten zodat arrestanten alweer snel op vrije voeten 

moesten worden gesteld. 

Horn (PvdA) spreekt over de wenselijkheid om een onderzoek naar 

de excessen van het onverantwocrd politieoptreden m.n. op de avond 

van de 3e december in te 	 Daarbij merkt hij op dat hij een 

aantal gespecificeerde onderzoekspunten betreffende het feitelijk 

politieoptreden in de raportage mist, zoals het slaan met metalen 

voorwerpen, het slaan op handen en voeten, het optreden van burger-

eenheden buiten dienstverband, het recht in eigen hand nemen 

en vraagt hij of daar konsekwenties aan verbonden zijn geworden. 

Hekstra (PFR) stelt dat burgereenheden eskalerend werken, daar 

de burger goed moet kunnen onderscheiden of hij wel of niet met 

een politievertegenwoordiger te maken•heeft. 

De rechtse partijen tenslotte scharen zich achter het politierapport 

Claassen (VVD): 	Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt en 

dat geldt ook voor het werk van politieambtenaren'. 

Tenslotte wordt van politiezijde meegedeeld dat de aanhoudings-

eenheden, overigens op uitdrukkelijk verzoek van het OM opgericht, 

onontbeerlijk zijn en dat door stringente opdrachtverstrekkingen in 

de toekomst vocrkomen zal worden dat politieagnten op eigen initia-

tief zich in de ongeregeldheden mengen. 

91- op 6 mei 81 

92- zie blz 51 & 52 van dez- skriptie 



3.4.2. Resultaat van de klachten 

3.4.2.1. 18 sepotbeslissingen 

Alle 18 bij de CvJ ingediende klachten betreffende het politieop-

treden bij de ontruiming van de Grote Wetering worden najaar 81 

geseponeerd. ' Hoewel vaststaat dat op 2 december 80 door politie-

ambtenaren geweld is aangewend, is in de meeste gevallen waarover 

geklaagd is, niet vastgesteld kunnen worden welke politieambtenaren 

betrokken zijn geweest bij de in de klacht-brieven beschreven 

voorvallen en om die reden is cok niet vastgesteld kunnen worden 

of werkelijk te hardhandig is orgetreden en indien zulks het geval 

is geweest wat daarvan de reden is geweest'.(93) 

Blijkbaar tellen de gevallen waar wel de identiteit van de politie-

ambtenaren mc.et zijn achterhaald (vgl de meeste gevallen) niet 

mee daar de sepotbeslissing alle 18 klachten betreft. 

3.4.2.2. Artikel 12 Sy 

Tegen deze ietwat onbevredigende maar daarom niet onverwachte 

beslissing besluit men (94) een art 12 Sy procedure in te stellen. 

Art 12 SY geeft belanghebLenden de mogelijkheid beklag te doen 

bij het gerechtshof als een strafbaar felt niet wordt vervolgd 

of de vervolging niet wordt voortgezet. 

3.4.2.3. Schadeklaims wegens mishandeling 

De stand van zaken bij de civiele procedure tegen de gemeente 

Amsterdam ziet er als volgt uit: Na het instellen van de procedure 

trok een klaagster zich terug terug zodat het nog om vijf zaken 

ging waLrvan twee mishandeling door stillen. 

Medic) april 82 is in een van die twee zaken een schadevergoeding 

toegekend nl aan het slachtoffer van de vechtpartij op de hoek 

van de Overtocm en de Etadhouderskade.(96) 

Dit betekent min of meer dat de rechter voldoende bewezen achtte 

dat de mishandeling op rekening van de stillen kon worden geschre-

ven dan wel dat het een gevolg is geweest van het optreden van 

stillen. 

Verder meen ik dat nog een schadeklaim is tcegekend en dat in de 

93- sepotbrief van Hey,' van Steenderen dd 5 10 81 nr 1200/80/109 

94- i.c. Gerard Hamer van het klachtenburo politieoptreden 

E- zie blz 57 56 cc 59 
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overige drie zaken alleen een tussenvonnis is gewezen. 

3.4.2.4. Schadeklaim wegens wederrechtelijke vrijheidsberoving 

Begin juli 81 dient er een zaak ogv art 89 SY, dat de gelegen-

heid geeft om als een zaak zonder straf of maatregel is geeindigd 

een verzoek tot schadevergoeding ten laste van de staat in te 

dienen. 

Een dergelik verzoek dient de man in die fotoos van stillen 

had gemaakt en die de dag daarop ogv een andere b,Jschuldiging 

in verzekering werd gesteld om vervolgens de volgende dag alweer 

te worden vrijgelaten en wiens zaak werd geseponeerd.(97) 

eis tot schadevergoeding wegens wederrechtelijke vrijheids-

beroving bedn.agt f200 als symboliese vergoeding voor het 

aangedane onrecht en f800 voor gederfde inkomsten. Deze wordt 

grotendeels toegekend door de rechtbank. 

3.4.3. Strafzsken 

Het is niet duidelijk of uiteindelijk alle 10 voor de OvJ voor-

geleide arrest anten ook voor de rechthr zijn verschenen, dan 

wel nog moeten verschijnen. Tot nu toe zijn er bij mijn weten 

drie arrestanten veroordeeld voor het gooien van stenen naar 

stillen: een tot twee maanden onvoorwaardelijk, een ander tot 

drie maanden waL,rvan twee voorwaardelijk en de derde tot vijf 

maanden wearvan twee voorwaardelijk. Deze laatste is in hoger 

beroep gegaan. Dan speelt er momenteel nog een zaak voor de 

politierechter waar ik iets uitgebreider op in wil gaan.(98) 

3.4.:1. Niet-ontvankelijVheid van het CM als beleidmaker 

Het betreft de zaak van de jongen verdacht van het gooien van 

stenen naar een stille.(99) Dit had hij gedaan teen hij had 

ontdekt dat deze stille naar z'n pistool greep ' Toen gooide ik 

een steen naar hem om hem of te schrikken. Het was levensgevaar-

lijk wat hij deed, vlak voor zo'n grate groep van mensen die 

over hun toeren waren een pistool te willen trekken'.(100) 

97- zie blz 51 van deze skriptie 

98- de eerste zitting vend plaats op 26 januari 1982 

99- zie blz 47 van deze skriptie 

100- Waarheid 29 1 81 
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Het interessante van deze zaak is dat verdachte en z'n advokaat 

willen proberei. het OM niet-ontvankelijk te verklaren 'als mede-

verantwoordelijke voor een politieoptreden dat geweldddadigheden 

heeft uitgelokt'. Daarmee baseren ze zich of twee arresten van 

de HR over uitlokking (101) die neerkomen op de mogelijhheid 

dat de rechter op grond van onrechtmatig gewelddadig optreden 

van de overheid tot straffeloosheid van een verdachte besluit. 

De OvJ werpt in deze tegen dat het optreden die avond wel recht-

matig was, want er waren ordeverstoringen.(102) 

Nadat de politierechter de zaak drie maanden verdaagd heeft, 

besluit ze bij de eerstvolgende zitting (103) zich nader te willen 

beraden op de al dan niet ontvankelijkheid van het OM, zodat 

verdachte en z'n advokaat een grote verlanglijst met getuigen 

die zij in dat kader graag verhoord willen zien door de RC hebben 

kurinen inleveren.(104) 

4. Verdere optredens 

Bij gebrek aan informatie zal ik een aantal optredens van 

de aanhoudingseenheden niet bespreken; het gaat om een optreden 
op 9 februari 81,de zg 9rinsengrachtontruiming en een optreden 
bij de ontruiming van de Nijmeegse Piersonstraat.(105) 

4.1. Honthorststraat 

Dan volgt de ontruiming van een pand in de Honthorststraat op 
3 april 81. 
Ondanks de ietwat gewijzigde politietaktiek- dit keer motor-

agenten ipv ME- duiken toch ook weer de aanhoudingseenheden op. 

' Opnieuw standrecht in Amsterdam'. Onder deze kop wordt in de 

Groene Amsterdammer het optreden en de taktiek van stillen die 

alweer meer lijken te mishandelen dan te arresteren, besproken. 

In totaal worden er drie personen aangehouden. 

101- te weten: HR 4 12 80 NJ 1980-356 
HR 14 12 76 NJ 1977-174 m.n. Vv 

102- Waarheid 29 1 82 

103- op 20 4 82 
104- op hun lijstje staan o.m. de deelnemers van het driehoeks-

overleg, gemeenteraadsleden, vertegenwoordigers van politie-

vakbonden, klachtenburo politieoptreden en andere Ideskundigen' 

105- deze optredens staan vermeld in de evaluatienota 

aanh eenh II juli 81 
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' Een groene fiat rijdt een jongen aan. De jongen ligt op de 

grond, lijkwit. Een man met een bivakmuts springt uit de auto met 

getrokken pistool. Als er een fotograaf aankomt, stopt hij ijlings 

het pistool weg. Mannen slaan de jongen in elkaar. Dan komt er 

met grote snelheid een rode kever aan. De jongen wordt als een 

beest het volkswagentje ingesleurd."Kidnapping", denken sommigen. 

"Stillen", weten anderen'.(106) 

Ook bij deze gebeurtenissen blijken stillen meermalen hun pistool 

to trekken meest in situaties vergelijkbaar met de Grote Metering 

herkenning en omsingeling door demonstranten.(107) 

106- de Groene Amsterdammer 8 4 81 

107- o.a. Parool 4 4 81 
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Een ander opmerkelijk felt is dat stillen een demonstrant 

z'n portefeuille met identiteitspapieren ontfutselen.(108) 

Enkele dagen daarna wordt deze jongen thuis oprehaald en 

twee dagen op het politieburo vastgehouden op beschuldiging van 

schoppen naar stillen. Hij had nl toen hij zag dat een andere 

demonstrant op een knokploeEachtige wijze dcor 'burgers' werd 

meegevoerd, geprobeerd deze.weer te ontzetten met behulp van 

enkele andere demonstranten. Daarbij werd hem zijn portefeuille 

afhandig gemaakt door diezelfde burgers die stillen bleken te 

zijn. 

April 82 wordt hij nog vocr de rechter gedaagd op aanklacht 

van openbare geweldpleging, subsidiair poging tot zware mishan-

deling van een politieman. De jongen ontkent deze aanklachten en 

bovendien dat hij niet door had dat het stillen waren, maar 

' de OvJ vindt blijkbaar dat je aan iemand zijn neus moet zien 

dat hij een stille is'.(109) 

4.2. Huize Lydia 

Op 8 oktober wordt nadat het tweede gedelte van de Grote Wetering 

op tamelijk rustige wijze is ontruimd, volkomen onverwachts 

het dcor boze pensionbewoners bezette Huize Lydia door de ME 

ontruimd. Hierbij worden ook aanhoudingseenheden ingezet, wat 

enkele malen aanleiding geeft tot gevaarlije situaties. 

' Een groep stillen werd bij. Huize Lydia achterna gezeten door 

weedende jongeren. De agenten zwaaiden toen levensgevaarlijk 

met hun pistolen'.(110) 

ore „stillen neaten met hun pineal in de hand de benert nadat rig door 
monstrenten bij de ontruirning van Nave Lydi: Amstadr zijn 

Ilk  0  
	• 

108- de Groene Amsterdammer 8 4 81 

109- Bluf nr 11 

110- Waarheid 9 10 81 
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Bij de aktie worden overigens wel 7 personen aangehouden. 

Deze blijken achter de ME-linies en in de beslotenheid van de 

politiebusjes vrijwel zonder uitzondering to zijn mishandeld. (111) 

Een 16-jarige arrestant:' In het arrestantenbusje zouden ze 

mij wel even met mijn boeien cm in de gracht gooien of mijn 

kop van m'n romp schoppen'.(112) 

4.2.1. Protestdemonstraties voor het hoofdburo 

Na deze dag volgen verschillende demonstraties voor het hoofdburo 

Tijdens deze demonstraties en ook eromheen wordt door politie 

in burger opgetreden. Uit een ingezonden brief in de Volkskrant: 

Een jongen- komt uit kafe Americain en ziet een bekende in een 

groepje en gaat erop af. Als een jongen naast hem ineens door 

twee mannen in leren jassen wordt vastgepakt en hem wordt gezegd 

dat hij is gearresteerd 'ontstond er een kleine schermutseling 

en zag ik plotseling op twee meter voor mij de loop van een 

pistool'. Daarop krijgt hij een klap en wordt in het water ge-

duwd. ' Tat mij ontstelt is het felt dat de politie van Amsterdam 

blijkbaar straffeloos als een stel wilde aanvallers tekeer kan 

gaan en tegelijkertijd de mond vol heeft over deeskalatie'.(113) 

4.3. Blaaskop 

Inmiddels is het 1982 en na een periode van betrekkelijke rust 

worden er weer stillen gesignaleord na de ontruiming van de 

Blaaskop op 13 januari. 

Als de eigenlijke akties 's ochtends al voorbij zijn, worden in 

de loop van de middag en avond enkele aanhoudingseenhedcn inge-

zet:een arrestatie. (1 14) 
Len optreden haalt de pers nl als 's avonds twee welzijnswerkers 

klem worden gezet en doer een zevental stillen in mekaar geslagen 

warden. Als vervolgens ook de voorruit van hun auto onder handen 

is genomen stappen de leden van de aanhoudingseenheid weer in 

uusje en rijden vol gas weg.(115) 

Het betreft waarschijnlijk een aktie van de tweede aanhoudings- 

111- NRC 17 10 81 

112- idem 

113- Volkskrant 15 10 81 

114- Volkskrant 15 1 82 

115- Volkskrant 20 1 82 
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eenheid (116), :een ME in de buLrt, een autonoom optreden. 

Daags ervoor verklaart Valken in een interview nog eens nadrukkelijk 

dat de aanhoudingseenheden nooit los van de ME kunnen worden 

ingezet.(117) 

De twee welzijnswerkers wordt een intern onderzoek beloofd.(118) 

5. Konklusies en vooronderstellingen 
5.1. De aanhoudingseenhedc:n voldoen niet aan hun eigen taakopdracht 

Bij elke aktie dat, ze worden ingezet wordt een schamel aantal 

arrestanten gemaakt. 

Veel van deze arrestanten worden niet vocr de rechter gedaagd 

omdat een groot aantal zaken door de OvJ worden geseponeerd door 

niet sluitende bewijzen of een te grote betrekkenheid. 

Diverse malen treden de anhoudingseenheden op zonder dat de 

ME aanwezig zijn. 

Te pas en te onpas wordt er gebruik gemaakt van het vuurwapen, 

daarbij dus ook in niet strikt defensieve situaties. 

Arrestanten worden over het algemeen niet korrekt behandeld. 

Er lijkt een onofficiele taakopdracht te bestaan in de zip van 

zoveel mogelijk mensen ter plekke uit te schakelen. 

5.2. Aanhoudingseenheden kunnen ook nauwelijks aan hun taakopdracht 

voldoen 

De leden van met name de tweede aanhoudingseenheid zijn ongemoti-

veerd, maar worden desondanks ingezet omdat de politieleiding nu 

eenmaal de aanhoudingseenheden heeft uitgevonden. 

Het is bijna onmogelijk om in of na een stresssituatie als tijdens 

ordeverstoringen aanhoudingen trachten te verrichten, goede pvb's 

op te stellen zodat het aantrekkelijker wordt om op andere manieren 

van lastige burgers of te komen, by door ze gewoon even uit te 

schakelen. 

De leden van een aanhoudingseenheid staan aan een enorme stress 

bloot omdat ze afgezien van hun dienstpistool cnbewapend zijn en 

de beschermende werking van hun uniform missen. 

116- ylg Volkskrant 20 1 82, later is_er echter sprake van dat 

het toch om de e,,rste aanhoudingeeeneheid ging 

117- interview met Hans Smits VN 16 1 82 

118- Volkskrant 20 1 82 
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De instrukties kunnen op meerdere punten aanleiding geven 

tot het ontstan van verwarring en onduidelijkheden, by wat is 

een defensieve situatie of wanneer is de situatie zo eksplosief 

dat voor terugtrekken moet worden gekozen. 

5.3. Gevolgen hiervan 
Er worden geen arrestaties gemaakt die achteraf op hun rechtmatig-

heid door de rechter kunnen worden getoetst. In de plaats daarvoor 

wordt standrecht toegepast. Dit is een ondermijning van het 

due-process model dwz ieder heeft recht op een eerlijk proces. 

Gedupeerde burgers kunnen zich niet beklagen over dergelijk 

optreden omdat officiUel nooit bekend wordt welke stille over 

de schreef is gegaan. 

De aanhoudingseenheden staan aan veel kritiek bloot, wat heel po-

lariserend kan werken in de zin van wij (politie) zijn de goeien, 

zij (aktievoerders) zijn de slechten, wat weer resulteert in een 

harder optreden- meer kritiek- nog sterker polariserend denken etc. 

Door het tamelijk individualistiese karakter van het stille 

politieoptreden neemt de beheersbaarheid van het politieapparaat af. 

Door de niet aflatende kritiek op het politieoptreden neemt ook 

aan politiezijde het vertrouwen in de overheid af en is ze steeds 

meer geneigd kritiek van die kant niet meer serieus te nemen en 

koste wat het kost haar eigen optreden te verdedigen. 

5.4. De aanhoudingseenheden houden zichzelf in stand 
Al door hun eerste optreden wordt de oprichting van de aanhoudings-

eenheden gerechtvaardigd. De kritiek op de massale arrestatie bij 

de metrodemonstratie geeft de politie de kans te stellen dat derge-

lijke stommiteiten in de toekomst voorkomen kunnen worden door 

een betere training en opleiding van de aanhoudingseenheden. 

Door de gepleegde excessen bij de ontruiming van de Grote Wetering 

die volledig voor rekening van de niet-opgeleide eenheden worden 

gebracht, wordt andermaal het belang van wel-goed getrainde eenheden 

benadrukt. 

Het belang van opkeleide aanhoudingseenheden wordt tevens onder-

streept door de tendentieuze verslaggeving van politiezijde zoals 

by de opmerking dat de politie met steeds beter georganiseerde 

ordeverstoringen te maken heeft. ( Misschien wel onbedoelde ) 

konsekwentie hiervan is dat niet-opgeleide eenheden excessief lijken 

te mogen optreden. 



- 

Overigens ondermijnt m.i. het besluit van de Amsterdamse 

korpsleiding om slechts twee aanhoudingseenheden op te richten 

alle door henzelf aangevoerde belangen van goed- opgeleide 

eenheden. 

5.5. De verantwoordelijke autoriteiten houden de aanhoudings-

eenheden en hard boven het hocfd. 

Klagers over het politieoptreden worden niet serieus genornen: 

- De OvJ seponeert klachten ogv het feit dat klagers niet weten 

wie ze voor zich hebben gehad 

- De burgemeester noemt klachten nogal kurieus 

- De politieleiding gaat bij voorbaat al uit van hear eigen 

versie en lijkt niet anders dan bevooroordeeld tegeover 

versies van kiagende burgers te kun-  en staan. 

6. Samenvatting van de konklusies en vraagstelling 

De "aanhoudingseenheden voldoen niet aan hun eigen taakstelling 

nl het aanhouden van verdachten van duidelijk bewijsbare en 

voldoende zware misdrijven. 

Daarentegen lijken ze een andere taakstelling voor hunzelf 

gekreerd te hebben in de zin van het ter plekke uitschakelen 

van verdachten, waarbij hun optreden tot louter geweld gere- 

duceerd wordt. 

Deze feiten worden bepaald door faktoren als onduidelijke 

taakopdrachten,en stresssituaties maar ook de houding van de 

verantwocrdelijke autoriteiten die het optreden ondanks de 

hoge grand van geweldsuitoefening blijven verdedigen. 

Daarbij nemen ze stelling in tegen de door het politieoptreden 

gedupeerde burgers doordat ze de kanalen waarlangs deze 

burgers hun recht zouden kunnen halen tevens lijken te verstoppen. 
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Op basis van deze konklusies luidt mijn uiteindelijke 

vraagstelling : 

In hoeverre vergemakkelijkt 'stil' politieoptreden zoals dat 

van de aanhoudingseenheden het de autoriteiten om kontrole 

op dit optreden en daarmee op hun beleid to omzeilen ? 

7. Uitwerking 

Voor de uitwerking van de vraagstelling zal ik me beperken 

tot de kontrole op rclitiegeweld. Dit om twearlei reden. 

Ten eerste omdat het feitelijk funktioneren van de politie 

wordt bepaald door de mogelijkheid dat ze geweld gebruikt. 

Ten tweede omdat het optreden van de aanhoudingseenheden 

zich juist kenmerkt doer het gebruik van geweld. 

In het volgende hoofdstuk zal ik de bestaande kontrolemomenten 

op politiegeweld bespreken, waarbij ik zal nagaan in hoeverre 

deze kontrolemomenten ook opgaan voor 'stil' politiegeweld 

zoals dat door de aanhoudingseenheden wordt uitgeoefend. 

I 

■ 
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17 Kontrolemo•eli'kheden o stil olitie•eweld 

1. Inleidende opmerkingen 

Bij de bespreking van dit onderwerp ga ik in grote lijnen uit 

van de kontrolemomenten die van de Vijver bantsert mbt geweld- 

gebruik door de politic in het algemeen.(1) 

Daarbij heb ik somrnige kontrolemomenten lets uitgebreid of veranderd. 

Verder is dit hoofdstuk zo opgebouwd dat ik na de bespreking van 

elk afzonderlijk kontrolemoment direkt aangeef in hoeverre dit 

n.m.m. opgaat of is opgegaan bij de kontrole op de 

aanhoudingseenheden. 

2. Onderscheid 

Kontrolemeeten zijn te onderscheiden in preventieve en repressieve 

kontrole. Dit onderscheid is overigens niet altijd even scherp 

te maken. Zo heeft de repressieve kontrole in belangrijke mate 

preventieve pretenties en ligt daarom als zodanig in het verlengde 

van de preventieve kontrole. 

Gemakshalve baud ik echter wel het onderscheid aan. 

2.1. De preventieve kontrole 

Deze vorm van kontrole die ook wel de beleidsmatige kontrole 

wordt genoemd, is te onderscheiden in drie kontrolemomenten: 

1- Vaststelling van de ambtsinstrukties 

2- Bepaling van het beleid 

3- Rechtstreekse beslissingen tav geweldsgebruik 

drie de kontrolemomenten vinden weer op twee nivocs plaats 

nl de beleidsmatige kontrole plus de kontrole op deze beleidsmatige 

kontrole.(2) 

2.1.1. Vaststelling van de ambtsinstrukties 

De eerste vorm van preventieve kontrole vindt plaats•in de vast-

stelling van de ambtsinstrukties door degenen die de primaire ver-

antwoordelijkheid voor het politieoptreden dragen. Op gemeentelijk 

nivo is dit de burgemeester. De ambtsinstrukties geven o.a. aan 

wanneer de politie geweld client te gebruiken bij hair taakuitoefening. 

1- Geweldgebruik door de politie, 1980 blz 6 t/m 8 

2- Deze kontrolevorm is duidelijk repressief van acrd 



2.1.1.1. Fritelijke toepassirg 

Op het eerste gezicht lijken de richtlijnen die speciaal vocr de 

aanhoudingseenheden zijn opgesteld tamelijk redelijk: by je 

dadelijk als politieman kenbaar maken, geweld tot een minimum 

beperken, niet zelf de provokateur worden, door goede observaties 

de bewijslast rondkrijgen etc. 

Bij nader inzien blijken er echter een groot aantal richtlijnen 

bij te zitten die anleiding geven tot verwarrende situaties en 

ruime interpretatiemogelijneden waordoor de zin van het preventieve 

kontrolemoment verloren gaat. De bedoeling van het uitvaardigen van 

ambtsinstruktfes is immers het tegengaan van een al to ruime be-

leidsvrijheid van de individuele politieman. 

Voorbeelden van deze verwarrende situaties en ruime interpretatie-

mogelijkheden zijn de volgende richtlijnen (3): 

3. Een aanhoudingseenheid dient zich zo onopvallend mogelijk te 

gedragen en zich aan to passer, aan de situatie waarbinnen zij 

opereert. 

kritiek _Een dergelijke regeling stuurt absoluut niet op een moge-

lijke kontrole aan; integendeel, deze wordt juist door dergelijke 

verkleedpartijen eigenlijk onmopelijk. Bovendjen kan de politie 

juist doer dit verkleden bij mogelijke ontsporingen zich daarachter 

'verschuilen: dat waren wij niet, maar burgers. 

4. Zij dent geen groter risiko te aanvaarden dan zij op dat 

moment aanvaordbaar acht. 

kritiek Met een dergelijke richtlijn in de hand wordt- een enorme 

beleidsvrijheid a.ri de aanhoudingseenheid gelaten, zij kan zelf 

bepalen wet wel of niet een risiko Vormt. 

12. Geen vuurwapen gebruiken anders dan ter nocdzakelijke verdediging 

kritiek Hoe valt noodzal:elijke verdediging te definieren. Gaat dit 

nog op voor de situatie zoals ik die al eerder noemde nl de stille 

die zichzelf in een gevarlijke situatie brengt en daarna een 

beroep doet op het feit van de noodzakelijke verdediging. 

3- zie hierbij ook blz 31 t/m 38 van doze skriptie 
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31. Het aan te wenden geweld dient tot een minimum beperkt 

te blijven 

kritiek Wat dient te worden verstaan onder:minimaal geweld? 

Wel slaan en geen schoppen? En als fysiek geweld tot een minimum 

beperkt moet worden, hoe staat het dan met psychies geweld, wat 

niet te bewijzen is maar zo mogelijk nog gemener van karakter. 

Dan is er nog 4n richtlijn die tevens als doelstelling funk- 

tioneert n1 

7. Aileen optreden tegen feiten die voldoende zwaar zijn,tenzij 

men met de aanhouding achter de identiteit- van een verdachte 

wil komen of het uit takties oogpunt wenselijk is die persoon 

van het toneel te laten verdwijnen.(4) 

kritiek Een dergelijke richtlijn of doelstelling is n.m.m. 

regelrecht in strijd met het wetboek van Sv dat nauwkeurig omschrijft 

wie en voor welk feit aangehouden mag worden. De bevoegdheden 	- 

die daarbij aan de politie toegekend worden om by iemand aan te 

houden moeten in het licht bezien worden van de evt procesgang 

daarna. Deze bevoegdheden worden dan ook misbruikt als er gebruik 

van wordt gemaakt vocr andere doeleinden dan waarvoor ze in het 

leven zijn geroepen. Het aanhouden van iemand om hem of haar uit 

takties oogpunt van het toneel te laten verdwijnen is een goed 

voorbeeld van een dergelijk misbruik. 

Het is me overigens niet helemaal duidelijk wie de-  richtlijnen

heeft opgesteld.Ik veronderstel de korpsleiding met een formele 

toestemming van de burgemeester achteraf, die in dit geval immers 

verantwoordelijk is vobr de instrukties. 

2.1.1.2. Kontrole op de vaststelling van de ambtsinstrukties 

De kontrole 	de vaststelling van de ambtsinstrukties is tweerlei. 

Enerzijds is er politieke kontrole mogelijk door de gemeenteraad, 

los van konkreet Eeweldgebruik. 

Anderzijds rechterlijke kontrole die juist wel nav konkreet 
geweldsgebruik geschiedt. De rechter kan nav een konkreet gebeuren 

oordelen dat een ambtsinstruktie geweld voorschrijft in gevallen 

dat dit in strijd is met het recht en op basis daarvan de instruk-

ties onverbindend verklaren. 

4- zie blz 29 van deze skriptie 
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De rechterlijke kontrolevorm zal ik bij de repressieve kontrole-

momenten nader bespreken, zodat ik me nu bij de kontrole op de 

vaststelling van de ambtsinstrukties alleen tot de politieke 

kontrole zal beperken. 

2.1.1.3. Feitelijke toepassing van de politieke kontrole 

Voorwaarde voor deze kontrole op de vaststelling van de richtlij-

nan lijct me in ieder geval dat de richtlijnen openbaar zijn. 

Dit is echter niet het geval: de richtlijnen worden juist gehPir__ 

gehouden om het verrassingseffekt zo groot mogelijk te houden.(5) 

Gok de gemeenteraad is niet op de hoogte van de richtlijnen. 

Dit blijkt wel uit de diverse gemeenteraadsstukken die over 

de aanhoudingseenheden handelen. Vragen van raadsleden ivm de 

aanhoudingseenheden zijn eigenlijk louter informatief van aard 

zoals de vraag naar hoe de instrukties eigenlijk luiden.(6) 

bogies, want als je Uberhaput niet weet hoe de instrukties luiden 

kun je er ook moeilijk kritiek op uitoefeLen. De beantwoording 

van deze vragen is bijzonder summier:' Getracht wordt de grootste 

relschoppers aan te houden'.(7) Daarnaast worden ook veel ont-

wijkende antwoorden gegeven.' De heer Horn wil nadere informatie 
e 

over de aanhoudingseenheden van de politie. Over dit onderwerp 

zijn kamervragen gesteld. Het rap - ort volgt'.(8) Alsof omdat er 

al kamervragen gesteld zijn, geen behocrlijk antwoord meer op 

raadsvragen gegeven hoeft te worden. En, omdat het rapport volgt 

- waarin overigens over de richtlijnen niet gerept wordt- daarmee 

volstan kan worden bij de beantwoording van de vragen. 

Hierbij moet ik echter de rac.dsleden weinig doortastendheid mee-

geven omdat ze zich met dergelijke antwoorden laten wegsturen. 

2.1.1.4. Voorlopige konklusies 

Er zijn richtlijnen die kontrole in de weg stain, by je vermommen 

als aktievoerder. 

Richtlijnen zijn niet openbaar zodat van een redelijke politieke 

kontrole geen sprake kan zijn. 

5- Volkskrant 3 1 81 

6- vraag van Jo Horn tijdens de algemene beschouwingen 17 12 80 

7- notulen kommissie A.Z. 14 1 81 

8- idem 
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2.1.2. Bepaling van het beleid 

Ten tweede vridt preventieve kontrole 	bij de bepaling van 

het beleid by bij ordeverstoringen. It zijn gewoonlijk algemene 

beleidslijnen waarbij een zekere speelruimte en verantwoordelijk- 

heid bij 	uitvoerende nivo wordt gelegd. 

Op gemeentelijk nivo wordt bfj te verwachten ordeyerstoringpn 

het beleid vastgesteld doer de deelnemers aan het driehoeksoverleg 

waarbij ieeer van hen orkomt voor de belangen wa:rvoor hij/zij 

zitting heeft in het driehoekscverleg. Zo komt de burgemeester 

op voor het belang van het handhaven van de rust en veiligheid 

in zijn/hair gemeente, de CvJ ycor de belangen van de rechtseen-

heid en het handhaven van de wet en de politlechef tenslotte 

voor het belang van een juiste takverdelinv van de leden van 

het pclitiekorps. Gezamenlijk dienen ze echter tot besluiten te 

komen waarbij natuurlijk getracht zal worden Been enkel belang 

te schaden.(9) 

Gedrien werken ze dus een socrt draaibcek uit dat afhankelijk 

is van de ingechaite situatie. Zo wordt de ene maal geopteerd 

\focr de inzet van een overweldigende politiemacht zcals bij 

de ontruiming van de Vondelstraat en wordt de andere maal gekozen 

voor de inzet van enkele petten zolas bij de Blaaskopontruiming. 

Vocr welke vorm van optreden wordt gekozen heft denk ik voor 

een belangrijk deel ook te maken met politieke verkoopbaarheid, 

algemene belangen van ordehandhaving, pragmatiese redenen als 

hoeveel geld en hoeveel personeel er beschikbaar is en tenslotte 

belangen van een justitieel beleid dat bepaalde procedureregels, 

als by maximale termijn van inverzekeringstelling,beter niet kan 

ovef-schrijden. Zo moet in verband daarmee by bekeken worden 

hoeveel ruimte er vrij is om arrestanten op te vanFen zodat op 

grond daarvan beslist wordt hoeveel arrestanten gemaakt kunnen 

worden. (10) 

Alle belangen tezamen dienen_om het vertrouwen in de legitimiteit 

van de overheid te handhaven. 

9— werkstuk drfehoeksovrleg 

10- vergelijk hierbij Ealbus' dialectics of legal repression (1973) 
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2.1.2.1. Feitelijke toepassing 

Het is moeilijk grip te krijgen op een materie als beleid, omdat 

het over het algemeen beslissingen betreft die pas openbaar 

worden als het beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

De sporadiese informatie die ik over het beleid en hair makers 

heb kunnen vinden, betreft de houding van de burgeme,ster; ik denk 

omdat zijn gangen voor de burgers nog het gemakkelijkste na te 

gaan zijn in tcgenstelling tot het voor buitenstaanders helemaal 

OntoeEankelijke apf.araat van politie en OM. 

e makers van het zwartboek over de metrodemonstratie hebben een 

aantal Lebeurteni:Jsen op een rijtje gezet waarvan zij menen dat 

de burgemeester dae.,r geen weet van heeft gehad; dit terwijl 

hij als deelnemer aan het driehoeksoverleg toch betrokken moest 

zijn geweest bij de bepaling van het beleid inzake die gebeur7  

tenissen.(11) Ik zal hierbij deze gebeurtenissen opsommen, 

daar ze m.i. illustratief zijn voor de of en toe toch wel wat 

onverantwoordelijke manier van beleidmaken. 

Burgemeester Polak wist niets van: 

- het inzetten van de ME voor de ontruiming van de Vondelstraat 

op zondagochtend 24 februari EC 

- idem op vrijdagavond 21 februari 80 

- het inzetten van de ME op 30 april 80 in de Kinkerstraat nadat 

daar 's ochtends een pand was gekraakt 

- de ontruiming van de Vogelstruys door rechercheurs en ME 

op 3 juli 80 

- de ontruiming van de Huidenstraat op dczelfde dag van de ont-

ruiming van de PH-kade op 19 augustus 80 

- de arrestatie van het advokatenkollektief-Noord op 9 oktober 80 

- de carte-blanche die de aanhoudingseenheden bij de ontruiming 

van de Grote Wetering genomen heben 

2.1.2.2. Kontrole op de bepaling van het beleid 

Cok dez kontrole kan op twee manieren geschieden: politieke 

kontrole door de gemeenteraad en straf-en tuchtrechtelijke kon-

trole op evt geweldsuitoefening door de politie. 

1k zal me ook bier alleen beperken tot de bespreking van de_poli-

tieke kontrole omdat de rechterlijke kontrolevorm zich beter 

leent voor bespreking bij de repressieve kontrolemomenten. 

11- Zviartboek metrodemonstratie blz 59 & 60 
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2.1.2.3. Politieke kontrcle 

De politieke kontrole vindt aohteraf Elaats dwz als er iets is 

gebeurd als gevolg van een slecht uitgestippeld beleid. 

Deze kontrole is dus niet preventief van aard in de zin dat 

het uit te voeren beleid vantevoren besproken wordt in de 

gemeenteraad. Zo was de Amsterdamse gemeenteraad in het geheel 

niet Eeinformeerd over de plannen over de inzet en opleiding 

van aanhoudingseenheden. (12) 

De politieke kontrole manifesteert zich over het algemeen in 

het stellen van raadsvragen of van vragen in de kommissies 

Openbare Orde of Algemene Zaken. Hierin is naarmate de ordever-

storingen toenamen zelfs een bepaulde evolutie te ontdekken: 

werden aanvankelijk nog plenaire debatten in de gemeenteraad 

gehouden nav ordeverstoringen, zcals na de ontruimingen in de 

Nieuwmarkt en de Vondelstraat en de gebeurtenissen op koninginne-

dag 180, zo wordt nu dikwijls volstaan met een besprekirg in 

een van de kommissies. 
Ik ben echter heel zelden vragen mbt de beleidslijnen zelf tegen-

gekomen. De meeste vragen hebben betrekking op (de ontsporingen 

tijdens) de uitvoering van de beleidslijnen. 

Dus wat de aanhoudingseenheden betreft wordt niet de instelling 

bekritiseerd (= uitgedacht beleid) maar de werkwijze en de 

bljna onmogelijke kontrole hierop, waarbij zelfs meermalen wordt 

uitgedacht hoe de verdere inzet geperfektioneerd zou kunnen 

wcrden. (13) 

Liu moet ik eerlijkheidshalve vermelden dat partijen als de 

CPN (14) en de PEP (15) de zaken wel principieler onder de lcep 

nemen als ik heb geschetst. Maar daar deze partijen ver in de 

minderheid vertegenwocrdigd zijn in een raad die vnl de PvdA-

signattur draaEt, is hun kritiese houding niet representatief 

voor de teneur die de Amsterdamse gemeenteraad uitdraagt. 

De weinige keren dat er direkt naar het beleid en wie ervoor 

verantwoordelijk zijn wordt gevraagd (16), weet de burgemeester 

zich er met een jantje van leiden of te maken dour 

12- Algemene beschouwingen over 1980 gemeenteblad afd 2 blz 2331 

13- komm. A.Z.14 1 81, komm. A.Z. 6 5 81, Parool 10 1 81 
14- raadsvragen over de metrodemonstratie door Walraven 

gemeenteblad afd 1 nr 1185 

15- Algemene beschouwingen over 1980 17 12 8C 
16- Raadsvragen over de metrodemonstratie door Walraven. 
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1- De verantwoordelijkheid door te schuiven:' Het OM is verant-

wocrdelijk'(17).'De aanhoudingseenheden zijn opgericht op uit-

drukkelijk verzoek an justitie'(18). 

2- Te verwijzen naar kamervragen (19) 

3- Te verwijzen naar een of nader onderzcek of rapport (20) 

4- Zich te beroepen op het felt da' hij niet op de hoogte was (21) 

Voor mijn gevoel gaat geen van de raadsleden voldoende in op 

dit socrt uitlatingen. Of ze nemen inderdaad vnoegen met alleen al 

het feit dat de kwestie is aLngekaart, of het ontbreekt ze aan 

voldoende kennis en middelen om de kwestie tot in de puntjes 

uit te vechten. 

2.1.2.3.1. Rapport Valken 

Ter illustratie van het boyenstaande zal ik nog eens wat meer 

van de bespreking van het rapport Valken_weergeven;(22) 

Zoals ik al eerder stelde (23) wordt bij de bespreking van het 

rapport eigenlijk alleen ingegaan or de inhcud van het rapport 

dwz op de visie zoals Valken die aLndraagt. 

Een enkele uitzondering vormt de reaktie van Horn die zegt enkele 

onderzoekspunten in de rapportage te missen. Hier wordt verder 

niet op ingegaan en wordt ook niet van de Eelegenheid gebruik 

gemaakt om nog eens wat dieper op bepaalde vocryallen zoals 

aangedragen door klagers en klachtenburo politieoptreden, in te 

gaan en daarover verantwoording op te eisen. 

De kommissieleden tonen zich geen beste lezers. Zo warden er 

zelfs geen vragen gesteld over zaken die echt niet met elkaar 

te rijmen zijn, zoals Valkens konklusie dat er meer aanhoudings-

eenhedcn dienen te komen omdat uit het rapport opgemaakt zou 

kunnen warden dat een aanhoudingseenheid al volledig op zijn 

teak berekend was, terwijl dit juist op geen enkele wijze aan-

nemelijk wordt gemaakt. 

Zo begrijp ik oak niet dat de kommissieleden geen enkel krities 

geluid laten horen bij de versie die Valken geeft over de 

18- kommissie A.Z. 6 5 81 

19- kommissie A.Z. 14 1 81 

20- kcmmissie A.Z. 14 1 81 punt 5, algemene beschouwingen 17 12 so 
21- zoals ik by onder 2.1.2.1. op biz 78 heb geschetst 

22- in kommsissie A.Z. 6 5 81 

23- zie ook blz 62 



\E.  

,r 

vechtpartij bij de Overtoem tussen aanhoudingseonheden en 

demonstranten, nl dat burgers met afval uit een puinbak bewapend 

de politie zouden hebben bijgestaan. In ieder geval waren de raods-

leden geinformeerd over de verie van de klagers nl dat het 

wel leden van een aanhoudingseenheid waren die zich met dat 

afval haAen bewapend (24) en hadden ze nav de verwarring 

over deze twee versies tenminste een principine diskussie 

over het 'stil'zijn van de aanhoudingseenheden kunnen beginnen. 

M..a.r de diskussie wordt niet gevoerd en er wordt zelfs niet 

gevraagd naar vaarom deze 'burgers' die de politie as:isteerden 

niet zijn aangehouden ivm de strafbare feiten die zij dan 

in ieder geval begaan hebben, nl het zodanig inhakken op demon-

stranten dat zelfs een van hen naar het ziekenhuis afgevoerd 

meet worden. 

Afleidingsmanoevre 

Voor mijn gevcel is een dergelijk rapport een mocie afleidings-

manoevre om niet al te diep op prekaire kwesties in te hoeen 

gaan: nav een politieoptreden komen kritiese vragen, hierop 

wordt niet ingega,m maar wordt verwezen naar een onderzoek dat 

hierover zal worden opgesteld. Als dat onderzoek is afgerond en 

hiervan verslag wordt gedaan is er meestal geruime tijd ver-

streken met het gevolg dat de eerste heftige emoties en herin-

neringen al wat zijn weggezakt, waardoor eigenlijk alleen nog 

maar aan de hand van het rapport dat de visie van de beleids-

makers behelst de gebeurtenissen kunlen worden docrgesprcken. 

2.1.2.4. Voorlopige konklusies 

Op het nivo van beleidmaken lcpen de zaken niet altijd als 

wel wenselijk zcu zijn, zoa.ls de vcor het beleid verantwoordelijke 

burgemeester die naar blijkt van een aantal belangrijke gebeur-

tenissen niet op de hocgte is. 

De politieke kontrole richt zich Liner op de uitvoering van het 

beleid als op het uitstipEelen van het beleid, waarschijnlijk 

omdat ze pas achteraf plaatsvindt. 

Kommissieleden weten Nun verantwoordelijkheid niet goed te dragen. 

24- brief klachtenbura aan de kommissieleden A.Z. 	1 5 81 
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Intermezzo  

Dezeeerste twee preventieve kontrolemornenten van vaststelling 

van de ambtsinstrukties en vaststelling van het beleid zijn 

niet strikt te scheiden van de uitvoering ervan et van straf-

rechtelijk vervolgbaar gedrag. 

Van de Vijver (25) noemt het voorbeeld van een beleid waarbij 

de politie opgedragen wordt louter preventief aanwezig te zijn 

maar die door alleen haar sanwezigheid al zoveel agressie oproept 

dat ze ondanks het uitgestippelde beleid toch tot geweld cq 

strafrechtelijk te vervolgen gedrag overgaat. 

1 
 Hierbij wijst van de Vijver op het probleem van de politie als 

uitvocrend orgaan van een bepaald beleid wa rtegen de agressie 

eigenlijk is bedoeld. 

flat betreft de eenhoudingseenhedun zou ik ivm deze diskrepantie 

tussen beleid en de uitvoering ervan willen stellen dat als de 

uitvoering niet korrekt geschiedt dit voor een heel groot gedeelte 

te danken is aan de manier waarop het beleid wordt uitgestippeld 

of hoe de instrukties zijn opgesteld. Geven die laatste aanleiding 

tot verwarring en wordt L een eenheid ook nog eens met een onduide-

lijke opdracht op pad gestuurd-,:Zoals bijna niet anders is voor-

gekcmen met de aanhoudingseenheden, is het heel logies dat er 

zware ontsporingen plaatsvinden die juist door een strikt en 

konsekwent beleid moeten worden vocrkomen. 

Beleidsbepalingen en instrukties zijn juist bedoeld om individuele 

ontsporingen tengevolge van een te grote beleidsvrijheid op het 

uitvoerende nivo te vocrkomen; in deze geven ze echter het 

tegenovergestelde effekt te zien: juist door hun inhoud verruimen 

ze de beleidsvrijheid op het uitvoerende nivo. 

2.1.3. Rechtstreekse beslissingen tav geweldsgebruik 

De derde manier waarop preventieve kontrole plaatsvindt is in 

situaties oaarbij rechtstreeks beslissingen tav geweldsgebruik 

worden genomen. Ik denk hierbij aan de inzet van de scherpschuttters 

bij de ontruiming van de PH-kade die min of meer de volmacht 

hidden om in situaties van publieke noodweer met scherp te schieten. 

De individuele verantwoordelijkheid van het uitvoerende nivo valt 

hierbij weg. 

25- Geweldgebruik door de politie 
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Kontrole op deze beleidsbeslissingen is veelal politiek van 

and hoewel van de Vijver een strafrechtelijke verantwoorde-

lijkbeid en dus ock kontrcle van dien aard niet uitsluit. 

2.1..1. Ieitelijke toepassing 

Daar bij de inzet van een aanhoudingseenheid nimmer sprake is 

van een 	 beslissing zal ik dit kontrolemoment bier 

oak niet verder bespreken. 

2.2. De repressieve kontrole 

De repressieve kontrole ofwel de kontrole achteraf is straf- of 

tuchtrechtelijk van a=,rd. Deze beide kontrolevormen kunnen op 

drie manieren in werking gesteld worden: 
1- eigenerjpeweging 

2- op basis van klachten 

3- near aanleiding van een strafproces waarbij politieoptreden 

ter aiskussie wordt gesteld 

Bij de bespreking van de repressieve kontrole zal ik vnl doorgaan 

op de tweede mogelijkheid nl die van het indienen van klachten. 

Dat doe ik omdat ik met name geInteresseerd ben in de verhouding 

burgers-politie en het klagen van burgers over politieoptreden 

resultaat is van deze verhouding. 

Hiermee wil ik echter niet beweren dat ik de mogelijkheid 

van straf- of tuchtrechtelijke kontrole nav initiatief uit het 

korps zelf minder belangrijk zou vinden, integendeel. 

Overigens is er tussen de straf- en tuchtrechtelijke kontrole 

een zeker spanningsveld to ontdekken, dwz dat zaken die'eigenlijk 

strafrechtelijk afgehandeld zouden moeten worden tuchtrechtelijk 

worden afgehandeld, en zaken die eigenlijk tuchtrechtelijke 

afhandeling zouden behoeven niet afgehandeld warden. 

Zo erkt het klachtenburo politieoptreden na drie jeer werken op 

dat aangiften voor de OvJ bestemd geruisloos worden omgebogen 

tot klachten die binnen het korps afgehandeld kunLen worden.(20 

2.2.1. Tuchtrechtelijke kontrole 

iuchtrechtelijke kontrcle vindt pleats indien de geweldsaanwen-

ding niet van zodanige zware aard is dat strafrechtelijke stappen 

moeten worden ondernomen, maar dat korrektie wel op z'n plaats is. 

26- HE 17 1 81 
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Deze korrektie uit zich in het treffen van dieciplinaire 

maatregelen in diverse vormen, zoals berisping, schorsing etc. 

De afhandeling geschiedt intern binnen het korps. 

2.2.1.1. Feitelijke toepassing 

Volgens een publikatie van het klachtenburo in november 80 (27) 

is tot die datum nooit iemand binnen het politiekorps discipli-

nair gestraft voor excessief optreden. 

Na het optreden van de aanhoudingseenheden bij de ontruiming 

van de Grote Wetering in december 80 zegt Valken toe niet-dienst-

doende agenten die zich er wel tegenaan hadden bemoeid streng 

te zullen berispen. (28) 

2.2.1.2. Voorlopige konklusies 

Door de aard van de maatregelen is eigenlijk niet te achterhalen 

in hoeverre_dit kontrolemoment wordt toegepast; als buitenstaan-

ders zijn we immers afhankelijk van de politiebrornen zelf. 

2.2.2. Strafrechtelijke kontrole 

Ltrafrechtelijke kontrole vindt plaats als er sprake is van 

voldoende zware feiten. Dit geschiedt dus aan de hand van 

strafrechtelijke kriteria door de rechter na of loop van het 

geweldgebruik. 

Hierbij gait het om de individuele aansprakelijkheid van de 

politieman nav konkrete gevallen van geweldsgebruik. 

De individuele verantwoordelijkheid kan worden opgeheven door 

een ambtelijk bevel. De aansprakelijkheid komt in dat geval te 

berusten bij degene die het bevel heeft gegeven. 

2.2.2.1. Feitelijke toepassing 

Deze kontrolevorm zou zich na een zodanig geweldgebruik van een 

individuele politieman dat van een strafbaar feit sprake is, voor 

de rechter moeten afspelen. Dit gebeurt echter uiterst zelden omdat 

de zaken in de regel in de vervolgingsfase blijven steken. 

27- NAP november 80 

28- kommissie A.Z. 14 1 	Volkskrant 15 1 81 
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2.2.2.1.1. 8eponering van de klachten 

Zoals ik al eerder vertelde (29)zijn alle..klachten die waren 

ingediend nav mishandeling bij de ontruiming van de Grote Wetering 

najaar 81 geseponeerd. De motieven waarop de EOvJ deze beslissing 

baeeerde zal ik nader weergeven omdat ze en ksrakteristiek zijn 

voor de houding ven het ON: in deze en van kruciaal belting voor 

mijn probleemstelling. 

In zijn brief aan de klagers geeft de HevJ weliswaar toe dat 

er geweld is aangewend van politiezijde, maar dat er niet vastge-

staid heeft kure en warden wElke po]itieambtenaren hierbij betrok-

ken zijn geweest. Vervolgens vertelt hij dat het ( door de 

rijksrecberche ) ingeutelde onderzoek geen duidelijkheid heeft 

kunnen verschaffen over de identiteit van de desbetreffende 

politieambtenaren. 0.a. omdat hij van andere onderzoeken geen 

resultaat verwacht, besluit hij daarree de zaak als geindigd 

te moeten beschouwen. 

Daarbij tekent hij nota bene nog aan dat dit reslutaat Been 

verbazing mag wekken gelet cp het grootschalige karakter van 

het politieoptreden, waartoe noodgedwongen overgegaan poest worden 

ivm de omvang van de wanordelijkhoden'.(30) 

2.2.2.1.2. Enige kanttekeningen 

1- Om ma,.r bij de laatse opmerking te beginnen: hierbij wentelt 

de FONTJ het grootschalig optreden min of meer op de' klagers af, 

terwijl o.m. het OM zelf verantwoordelijk is geweest voor de inzet. 

Zo'n opmerking leidt tot e n vicjeuze cirkel: grootschalig 

optreden- sepot want- grootschalig optreden- sepot want etc. 

2- Bij het onderzoek dbor de rijksrecherche is geen moeite gedaan 

om achter de identiteit van de betrokken politieambtenaren te 

komen. Het lijkt me vrij eenvoudig om een simpele methode die de 

politie zelf zo graag hanteert bij de opsporing van verdachten 

ni dnv het voorlegen van fotoos mensen te herkennen, ook in een 

dergelijk onderzoek te betrekken. Bovendien konden.een hoop klagers 

de betrokken stillen nauwkeurig omschrijven. 
3- Klachten kunnen blijkbaar alleen worden vervolgd indien ze 

. 	_ 
zijn gericht tegen identificeerbare personen. Al bij de afhande-

ling van de klachten tegen YE'ers was dit duidelijk goworden.-  

29- zie blz 63 van deze skriptie 

30- sepotbrief dd 5 10 81 
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Daarom stelde het klachtenburo reflekterende rug- en borst-

nummers voor waaraan overigens nocit is voldaan. 

Het is natuurlijk e n farce om te denken dat een lid van een 

aanhoudingseenheid voordat hij iemand in elkaar slaat eerst 

even kenbaar zal maken hoe hij heet ivm een evt klacht later. 

2.2.2.1.3. atrafproces 

Een andere manier waarop strafrechtelijk kontrole kan plaatsvinden 

is bij een strafproces, waar de verdachte het politiegeweld 

aan de kaak kan stellen. lets dergelijks speelde bij het Vocl-

struysproces waarbij naarmate het proces vorderde,  en er meer 

informatie loskwam over het politieoptreden de politie zelf 

bijna in het beklaagdenbankje kwam te zitten. 

Zulke gelegerheden doen zich echter bijna niet voor omdat het 

OM geneigd zal zijn om zaken die op zo'n manier dubieus liggen 

eerier te seponeren dan te vervolgen; kritiek op het politie-

optreden betekent in zekere zin ook kritiek op het beleid waar-

aan het OM medeverantwoordelijk is. 

Dit geldt eveneens voor_kritiek op het politieoptreden tenge-

volge van dubieuze richtlijnen. Dergelijke zaken zal het OM 

ock liever willen seponeren dan vervolgen; als de _rechter 

immers richtlijnen die dubieus liggen aan een krities onderzoek 

onderwerpt bestaat de kans dat deze ze onverbindend verklaart 

by als ze in strijd zijn met andere wettelijke bepalingen. 

Bovendien zou dit de Frond onder de voeten van de aanhoudings-

eenheden kunnen wegnemen. 

2.2.2.2. Voorlopige konklusies 

Direkte strafrechtelijke kontrole vindt bijna niet plaats omdat 

klachten die hiertoe zouden kunnen leiden geseponeerd worden. 

Dit geldt tevens voor de strafprocessen die tot indirekte straf-

rechtelijke kontrole zouden kunnen leiden. 

Klachten worden geseponeerd omdat klagers niet zouden weten 

wie ze voor zich hebben gehad. 



-87- 

Bij zijn nadere uitleF over bet preventief-aanhouden artikel (71) 

plaatst Valken de opmerking dat later de onafhankelijke rechter 

zich zou klinnen 1:litspreken over de al San niet rechtmatigheid 

van het politieoptreden. 

ik dank dat hij hiermee wel een beetje aangeeft hoe zeker hij 

is van zijn gelijk. Nu is en preventief-aRnhouden artikel 

niet helemaal verEelibaar met de inzet van aanhoudinp-r7- 

eenheden, 7aPr ik dank Tel dat als de politieliding zoveel 

kritiek ken omzeil4n zoals dat bij de aanhoudingseenheden 

gebeurd zich heel zeker voelt bij een derEeTijke uftspraak 

dat de rechter zich achteraf zal kunfLen uitspreken over het 

rechtmatige karakter van het pc7_itieoptreden. 

2.3. Overige kontrolemomenten 

Naast alle genoemde kontroememonten zijn er - natuurlijk nog 

andere te noemen. 1k dank hierbij in de eerste pleats aan 

kontrole door de media uitgeoefend- zo mengden tal van dag- en 

weekbladen zich in de diskuscic,s over de optredens van de 

aanhoudingseenheden met name bij de metrodemonstratie en de 

cntuiming van de Grote 7etering. 

Daarnaast denk ik can de rol van het klachtenburo dat, door 

partij te kiezen voor de burgers cq klagers steeds opnieuw 

aanzetten geeft om op kritiese wijze het politieoptreden 

- inklusief de nieuw uitgeprobeerde taktieken- te voigen. 

Als laatse noem ik het inzette van onafhahkelijke waarnemers4 

waarover de laatste tijd veal is Fesproken.(72) 

31- notitie van 26 3 81 

32- tijdens de algemene beschouwingen over 1980 OD 17 12 80 
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Definitieve konklusies 

1. Opmerkingen 

Vocr het maken van de definitieve konklusies splits ik de 

vraagstelling in twee delen op nl 

1- de kontrclemogelijkheden op politiegeweld 

zijn tot een minimum beperkt door de 

faktor 'stil' 

2- konsekwenties hiervan op de beleidsvoering 

2. Uitwerking 

Alle besteande kontrclemogelijkheden op politiegeweld 

lijken wat betreft de Elnhoudingseenheden niet te funkticneren. 

EichtlijnEn die eigenlijk bedoeld zijn om duidelijkheid te 

scheppen voor het uitvoerende nivo, zijn bij de aarhoudings-

eenheden juist zodanig opgesteld dat ze veel cnduidelijk-

heden, verwarring en twijfels scheppen. 

Op de vaststelling van de richtlijnen wordt en is geen poli-

tieke kontrole uitgeoefend omdat de gemeenteraad er niet in 

gekend is geweest. Maar ook achteraf wot'dt dit gebrek aan 

informatie niet wezenlijk aangevochten. 

Ook is er geen sprake van rechterlijke kontrole op de richt-

lijnen omdat door sepotbeslissingen de richtlijnen niet 

voor de rechter ter diskussie kunnen worden gesteld. 

Omdat de kontrole or de vaststelling van de richtlijnen niet 

funktioneert kunnen deze onverminderd gehandhaafd blijven. 

Op beleidsnivo weten de partners van het driehoeksoverleg 

zich te handhaven door op kruciale momenten verantwoorde-

lijkheden door te schuiven of arderen de zwarte piet toe 

te spelen.Op die manier houden ze eigenlijk de hand boven 

elkasrs hoofd. 

Politieke kontrole op de bepaling van het beleid is eigenlijk 

alleen mogelijk door de gemeenteraad op de burgemeester. 

Maar eigenlijk is deze vcrm van kontrole een farce, als de 

burgemeester geen zin heeft om verantwoording of te 

dan kan hij zich wel beroepen op gronden van het openbaar 
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elang (1. =en gemeentera.'ad ken geen turgem ester ontslaan 

zcdat ze -.in of meer van zijn/haar goodwil afhankelijk is. 

Vaak richt de politieke kontrole zich ook nog meer' op de 

uftvoering van het beleid ipv op de invulling van het beleid. 

Pclitieke verantwoordelijkheid wcrdt er dus nauwelijks 

gedrai7en. 

De represieve kontrolemcmenter hebben ock niet veel meer 

perspektief clan de preventieve Ae bieden. 

Voor ons als burgers is niet na to gaan in hoeverre tucht-

rechtelijke kontrole wcrdt toegepast. Dit, kortrolemoment is 

ook niet zo iriteressant voor ons orrdat het strikt 

individualiserend werkt. 

Datzelfde geldt oak voor de strafrechtelijke kontrole, zij 

het dat doordat dit kontrolemcment goed in de openbaarheid 

kan worden Febracht er ook nevenfunkties son verbonden 

warden 'by een diskussie aanzwengelen over de positie van een 

lid van eon aanhoudingseenheid nav een verocrdeling. 

Echter, ook strafrechtelijke kontrole vindt niet blaats 

door seponering van klachten evenals strafprocessen die teveel 

risikoos voor de politic meedragen. 

7. Konsekwenties op do teleidsvoering 
Door dit feitelijke niet-funktioneren van de kanalen van 

kontro-le op politiegeweld kunnen de verantwoordelijke 

a-atoriteiten oribelemmerd docrgaan met deze wijze van beleids-

voerirg. 

Doordat op officiel nivo (2) geen klachten worden besproken 

en er geen diskussie plaatsvindt over het optreden van de 

aanhoudingseenhedon, kurnen de au.toriteiten de burgers blijven 

vocrhouden dat er geen vuiltje aan de lucht is. 

1- vergelijk art 129 Gemeentewet, root 32 op biz 44 deze 

3kriDtie 

2- dit officine' nivo staat tegenover het onofficine 

nivo van berichtgeving in persberichten, klachten, aktie-

kranten, publikaties uan het klachtenburo etc. 
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4. Lamenvatting 

Kort samengevat luidt mijr. konklusie: 

De faktor stil' bij het optreden van de aanhouding:eenheden 

bemceilijkt de kontrole op dit optreden en daarmee op de 

geweldsuitoefening door de aanhoudingseenheden. 

Dit is met name heel duidelijk te zien bij pogingen om stillen 

voor de strafrechter te krijgen. Dan wordt door het OM dank-

bear gebruik gemaakt van de mogelijl:heid zich te verschuflen 

achter de anonimiteit van de stillen. 

De politieke kontrole lcopt n.m.m. rog geeneens stuk op het 

feit dat het stil politieoptreden betreft maar meer op inhou-

delijke beperkingen als de positie van de gemeenteraad. 

Degenen die optimaal gebruik maken van het feit dat het stil 

politieoptreden betreft zijn de verantwocrdelijke autoritei-

ten. Door de aard van het optreden is de basis voor twijfel 

en verwarring gelegd, die als afweermechanismen kunnen dienen 

tegen aanvallen op het beleid. 

Als de kritiek echter te groot wordt zoals na het politie-

optreden bij de ontruiming van de Grote Wetering moeten de 

autoriteiten iets wijken en heel even de hand in eigen boezem 

steken om hun geloofwaardigheid te behouden en daarmee 

legitimiteitsvragen te vocrkomen. 
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