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Rapport van het Klathten- en Adviesburo Politie-optreden over de Lucky Luljk

GEEN NOODZAAK

Een uitgave van het Klachtenburo Politieoptreden Amsterdam.
Met dank aan: Sandra, Marianne, Kosha en de Rechtswinkel.

INLEIDING
Maandag 11 oktober was het zover. De Lucky Luijk werd ontruimd.
Vrijwel Onmiddellijk erna wierpen krakers larricaden op en in
de loop van de middag ontstonden massale rellen. Burgermeester
Polak had inmiddels een noodverordening var kracht laten worden met zeer ruime bevoegdheden voor de politie. Er werden op
grote schaai arrestaties lerricht. Radio de Vrije Keyzer werd
uit de-lucht gehaald, maar was een .uur later al weer te beluisteren Ben niet aangemelde demonstratie werd verboden verklaard.
en vervolgens uit elkaar geslagen nog voor ze geed en wel van
start was gegaan. De rellen duurden tot died in de nacht.
Ook op dinsdag'duurde de noodtoestand nog v)ort. De reden werd
al snel duidelijk: er werden die dag nog tu;?e panden ontruimd,
n.l. de Paula Pot (Paulus Potterstraat) en de Binnenspiegel
(Nwe. Spiegelstraat). Op dinsdag was Been sorake meer van gro-e
te rellen of van grootschalig verzet van de krakers. Toch werden er nog veel arrestaties verricht: vaak ,Jerden willekeurige
groepen hiervan het slachtoffer. Midden in le nacht kwam er een
reaktie. Ben. groot aantal banken, gemeentelLjke instellingen en
politieposten werd aangevallen. Op woensdag was de noodverordening nog steeds van kracht. Pas onder druk ran een aangekondigcle
demonstratie was Polak bereid de noodtoestand op te heffen. Om
zeven uur 's avonds werd de noodtoestand opeheven. De rust in
de stad kon langzaamaan wederkeren. Stukje )ij beetje werd duidelijk wat er eigenlijk gebeurd was. Het wed duidelijk dat al-les een solo-aktie van Polak was. Ben argumnt daarvoor noemde
hij zelf: de angst voor uitlekken van de datum van de ontruiming via de politic. Niet onvoorstelbaar: b

de Grote Metering

was twee dagen van te voren bekend dat de o:Ltruiming op dinsdagmiddag om twaalf uur zou zijn.
Maar er waren meer argumenten. Verscheidene perskommentaren
hadden er al . op gewezen dat Polak er waarsclijnlijk een soloaktie vax gemaakt had om de patstelling in let Kollege van
Burgermeester en Wethouders te omzeilen. De PVdA (en anderen
waarschijnlijk) was voor ontruimen, de C.P.V. was tegen of in

ieder geval niet voor. Een keiharde machtsstrijd in het Kollege
had het gevoig kunnen zijn. Deze solo-aktie was nog de meest galante oplossing; de PvdA had haar ontruiming, de C.P.N. kon haar
handen in onschuld wassen.
Een laatste argument Was dat Polak ten koste van heel veel Wilde
bewijzen. dat de overlieid niet als eerste met geweld zou komen.
Koste wat kost moest het pand in het bezit van de politie zijn
voordat de politie verder op zou moeten treden. We willen niet
verder ingaan op de v000rgeschiedenis van de Lucky Luijk,'daar is
de kraakbewegieng zelf voor.
We willen ook niet ingaan op het argument dat er ten tijde van de
ontruiming nog gesprekken gaande waren. Dat moeten de ex-bewoners
. van de Luijk en het wijkcentrum maar doen.
We willen ook niet ingaan op het gebruik dat Burgemeester Polak
gemaakt heeft van het vonnis van de Haagse Rechtbank en de kritiek die de Rechtswinkel Amsterdam daarop geleverd heeft.
Wij constateren wel dat de reaktie van de kraakbeweging op de antruiming hard was, zelfs voor amsterdamse begrippen ongekend hard,
maar we constateren ook dat zo'n reaktie niet onverklaarbaar is,
gezien het knokploegverleden van het pand en de lakse houding van
het gemeentebestuur in die tijd. We constateren ook, dat het
po'Litieoptreden hard was, zelfs voor de begrippen van het klachtenburo vaak ongekend hard. Oak constateren wij dat Burgemeester Polak
zich onnodig hard heeft opgesteld.
Wij van het klachtenburo vrezen deze verharding. Want dat bij een
konflikt als dit gees winnaars en geen verliezers zijn is duidelijk.•De kraakbeweging kan een ontruiming niet voorkomen, de
politie kon de rellen niet voorkomen, en-de politici hadden geen
politieke oplossing kunnen vinden. Wij vrezen dat als deze verharding regel wordi, twee groepen daar direkt van zullen profiteren:
de knokploegen en spekulanten hebben bij de toestanden rand de
Luijk terrein gewonnen. De dupe is-de burger hoe je het - oak bekijkt.
Het geweld neemt toe. leder die daarbij betrokken is heeft
een ei,
gen verantwoordelijkheid. Maar ook de Burgemeester moet zich rcaliseren dat hij met bepaalde maatregelen een eskalatie in de
hand kan werken. Daarom bested en wij in het na--volgende aandacht
aan de noodverordening van Burgemeester Polak en we maken daarbij

een aantal voorlopige kanttekeningen.
De gemeenteraad hoede zich ervoor in het raadsdebat van woensdag
20 oktober reeds een definitief standpunt in te nemen. De tijd is
nog te kort geweest om alle relevante juridische zaken tot op de
bodem uit te zoeken.
Om het hele verhaal te aktualiseren wordt in hoofdstuk 3 een weergave geboden van een groot aantal van de binnengekomen klachten.
Nader kommentaar daarop lijkt ons op deze plaats verder overbodig.
De klachten spreken voor zichzelf.

Hoofdstuk 1. De ontruiming van de Lucky Luijk.
Op 11 Oktober 1982 om 11.45 uur weed het pand Jan luykenstraat 3,
de Lucky Luijk, door de politie ontruimd.
De Burgemeester heeft de ontruiming op merkwaardige en dubieuze
manier gerealiseerd, nl. door gebruik te maken van een bevoegdheid
uit artikel 219 van de Gemeentewet (Gemw.). Dit artikel spreekt o.a.
van "(vrees voor) oproerige beweging, samenscholing of andere stoornis der openbare orde" op grond waarvan de Burgemeester bevoegd is
"alle bevelen, die hij ter handhaving van de openbare orde of ter
beperking van gerneen gevaar nodig acht, te geven".
De Burgemeester dacht bij deze ontruiming, blijkens zijn notitie
inzake "de ontruiming van het pand Jan Luijkenstraat 3 en de gebeurtenissen daarna", zijn bevoegdheid van artikel 219 Gemw. uit de kast
te moeten halen, omdat "een 'normale° paging het pand te ontruimen
zou kunren leiden tot een ureniang gevecht en tot zeer grote risico's
voor het in te zetten politiepersoneel".
De eerste vraag die zich opdringt is of de omstandigheden dermate
ernstig waren dat het gebruik van een paardemiddel zoals artikel
219 Gemw. gerechtvaardigd was. Wat was bijvoorbeeld het verschil met
andere grootscheepse ontruimingen in de afgelopen jaren? Of: waarom
kon de burgemeester niet volstaan met de bevoegdheden uit het Wetboek
van Strafvordering? Deze en nog meer vragen dienen beantwoord te
warden om to kunnen beoordelen of de Burgemeester te lichtvaardig
met zijn bevoegdheden omspringt door in dit geval uitzonderingsrecht
toe te passen.
Heiaas kan deze beleidsvraag, de beoordeling van de situatie, niet
door een onafhankelijke rechter getoetstworden. De Gemeenteraad
kan hierover wel haar mening geven. Zij zal dan ook zeer nauwgezet
to werk moeten gaan bij de beoordeling van de vraag of de Burgemeester
op dat moment de situatie als een uitzonderingssituatie mocht beschouwen. Was de situatie zodanig dat grondrechten en op democratische
wijze tot stand gekomen wetten opzij gezet moesten warden?
Wat wel door een. onafhankelijke rechter getoetst kan worden zijn de
maatregelen en verordeningen die de Burgemeester op grond van artikel
219 Gemw. uitvaardigde. In dit geval beval hij de rechthebbenden van
het perceel naas de Lucky Luijk om de politic toegang te verschaffen.

De kwestie is nu of de grondwettelijke waarbOrgen (artikel 172 Grondwet)
waarmee het binnentreden in woningcn, tegen de wil van de rechthebbende
in, is omgeven, opzij. gezet son kunnen worden door een maatregel van
de Burgemeester. Ons inziens doet het er niet aan of dat de maatregel
genomsn is op basis van de 'noodsituatie* van artikel 2.19 Gemw.
Het grondrecht van artikel 172 Grondwet kan alleen in buitengewone
omstandgheden opzij gezet worden door artikel 203 Grondwet.
Krachtens dit artikel wordt de wijze Waarop en de gevallen waarin deze
bevoegdheid uitgeoefend mag warden bij met geregeld, in casu de Wet
BuitengeWone Be'soegdheden Burgerlijk Gezag. Alleen de Kroon is bevoegd
de uitzonderingstoestanden uit deze wet uit te.. roepen en het is
onmogelijk•dat een burgemeester via de omweg van artikel 219 ditzelfde
recht zou toekomen. Zola dat wel het geval zijn, dan wordt dae.rmee
de werking van de wet•B.B.B.G. ontnomen. Zover kan de bevoegdheid
van de Burgemeester•niet gaan en daarom is ons :Lnziens de Burgemeester buiten zijn boekje gegaan. .
Het is nodig dat deze maatregel afgekeurd wordt door de Gemeenteraad
en onverbindend wordt verklaard door de rechter.
Wij moeten er. niet aan denken dat met dezemaatregel een precedent
geschapen wordt vooretoekomstige inbreuken op de privacy van mensen
die niets met de ontruiming hebben te maken. De rechtszekerheid van
een ieder, die de pech heeft om in de buurt van een kraakpand te wonen, wordt met deze maatregel uitgehold. Wat kunnen de omwonenden van
een kraakpand bij een volgende ontruiming voor inbreuken op hun
grondrechten met betrekking op hun prive-lever_ verwachten ? Wij vinden dat er end duidelijkheid over een en ander moet komen, opdat
niet nogmaals willekeurige burgers het slachtoffer worden van een
dergelijke maatregel.
Gezien het bovenstaande krijgen wij sterk de ind.ruk dat de Burgermeesen uitgegaan is van een het-duel-heiligt-de-middelen taktiek, maar
daarbij de grenzen van zijn bevoegdheden sterk heeft oversehreden.
.Zijn. doeiseontruiming van een prestige-pand, heeft hij bereikt, mar
wel ten koste van grondrechten van burgers.

Vragen naar aanleiding van Hoofdstuk I.

I. Waren de voorwaarden tot het inroepen van de bevoegdheden van
artikel 219 Gemw. vervuld?
2. Was et nodig dat de Burgermeester, gezien de omstandigheden,
een dergelijk paardemiddel van stal haalde?
Waarin, verschilde doze ontruiming van andere ontruimingen
in het nabije verleden, zodanig dat nu ineens gebruik moest worden gemaakt van art. 219 Gemw. ?
4. Had de Burgermeester niet kunnen volstaan met de bevoegdheden
uit het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot binnentreding
en aanhouding?
5. Kunnen grondrechten op basis van art. 219 Gemw. terzijde worden
gesteld?
6. Wat denkt de Gemeenteraad to ondernemen om to bevorderen dat in
de toekomst de Burgermeester met grotere terughoudendheid gebruik
maakt van zijn bevoegdheid uit artikel 219 Gemw. ?
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Hoofdstuk 2; De gebeurtenissen daarna.
De bizondere status van de noodverordening van Burgermeester Polak maakt het noodzakelijk dat eerst lets reader wordt ingegaan
op de algemene systematiek van strafrecht. Vervolgens wordt daarin de noodverordening ingepast. •
De gang van zaken bij strafbare feiten slit de misdrijvensfeer
(openlijke geweldpleging, mishandeling, diefstal, niet voldoen aan
een bevel van een politie-ambtenaar/verzet tegen een politie-ambtenaar) is als
Verdachte kan worden aangehouden en worden voorgeleid aan een
(hulp-)officier van justitie. Die moet de verdachte verhoren. Maximaal kan een verdachte voor verhoor zes uur worden vastgehouden
(de wren tussen 0.00 - 9.00 uur worden niet meegerekend). Na zes uur
moet een verdachte in verzekering worden gesteld. Het bevel daartoe
gaat uit van een (hulp-)officier van Justitie. Maximaal kan de inverzekeringstelling 2 x 24 uur Buren. De Offkerier van Justitie kan
doze termijn met eenmaal 2 x 21+ uur verlengen.
Van belang is dat zodra de inverzekeringstelling ingaat er ,een advokaar bijgehaald moet worden.
Wil het Openbaar Ministerie (OM) de verdachte ook daarna nog vasthouden, dan zal het hem moeten voorgeleiden aan de Rechter Commissaris (RC). Die kan de bewaring van de verdachte bevelen. De bewaring duurt maximaal zes dagen en kan eenmaal met zes dagen verlengd
worden.
Heel anders is dit met de zogenaamde rechterlijke bevelen tot handhaving van de openbare orde, waarvan tijdens de rellen rondom de
ontruimingen van deze week royaal gebruik is gemaakt.
bekend heeft Burgermeester Polak op maandag een noodverordening afgekondigd. Hiertoe wordt hem de bevoegdheid verleend.in
art.,220 Gemeentewet.
Op,overtreding van deze verordening wordt straf gesteld in art. 443
van het • Wetboek vanStrafrecht (hechtenis van ten hoogste twee
maanden of eon geldboete van ten hoogste 300 gulden).

Schending van de noodverordening levert een overtreding op (en
dus geen misdrijf). Bij overtreding zijn de mogelijkheden om iemand bast to houden. geringer. Verdachten kunnen alleen bij ontdekking op heterdaad warden aangehouden en zes uur warden vastgehouden. Daarna moot een verdachte warden vrijgelaten. Hij kan dus
niet in verzekering warden gesteld.
Daarom heeft de wetgever eon bijzondere regeling getroffen voor
strafbare feiten die een ernstige aanranding van de openbare orde
inhouden, maar geen misdrijf opleveren waarvoor iemand 'anger dan
zea uur kan warden vastgehouden.
Overtreding van de noadverordening van Burgermeester Polak leverde
een dergelijk strafbaar feit op. Verdachten.van een dergelijk
strafbaar felt kunnen worden aangehouden. De Officier van Justitie
doet de verdachte dan nonverwijid" geleiden voor de RC.
De RC kan de verdachte bepaalde bevelen geven (zoals een verbod om
een maand lang in Amsterdam to komen). De verdachte moet dan een bereidverklaring tekenen, dat hij zich aan deze bevelen zal houden.'
In de meeste gevallen eist de RC daarbij dat de verdachte een bedrag
in geld moet betalen (de afgelopen week varieerde dit van 0 tot 2000
gulden). Weigert do verdachte to J:ekenen of kan hij. niet betalen,
dan beveelt de Re dat hij vijf dagen in verzekering wordt gesteld.

Burgermeetser Polak vond kennelijk dat de misdrijven uit het Wetboek
van Strafrecht to weinig mogelijkheden boden am mensen op to pakken
en gedurende een relatief :Lange tijd vast to houden.
Daarom heeft hij gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om in uitzond.erlijke situaties noodverordeningen uit to vaardigen. Via deze
n odverordening ken de politic in veel eerder stadium dan normaal
en volstrekt willekeurig een groat aant,1 mensen oppakken, die vervolgens via een bijzondere regeling uit het Wetboek van Strafvordering lange tijd konden warden vastgehouden.

Bij de rellen van algelopen week. zijn mensen opgepakt zowel op
grand van verdenking van misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht
(openlijke geweldpleging, mishandeling, tee.), al: op grond van
overtreding van de noodverorden.ing van Burgermeester Polak. De
meeste arrestaties zijn echter verricht op grand van de noodver-

ordening (Notitie, par. 5, pagina 14).
De. bewoording van de noodverordening is za ruim gesteld ("....zodanig to gedragen dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat sulks
gesnhiedt orn 6e openbare orde to verstoren of te bedreigen"), dat
zij aanleiding geeft tot volstrekt willekeurig optreden van de politie. Zo blijkt ult processen-verbaal dat mensen zijn opgepakt,
omdat zij "als punk" gekleed waren. cook bleek het dragen van een
bivakmubs voldoende aanwijzing. Dat brengt ons vanzelf op een zeer
principieel bezwaar tegen do noodverordening. Volgens het Wetboek
van Strafvordering is iemand verdaclit ''te wiens aanzien uit feiten
of omstandigheden een rcdelijk vermoeden van schuld aan enig straf
boar feit voortvloeit",
Wat blijft er over van de

wettelijke waarborg, indien strafbare

feiten zodanig worden geredigeerd, dat ander feiten of omstandigheden vrijwel alles is to verstaan (kleding, boodschappentas, haardracht etc.).
Een bezwaar dat hierbij nauw aansluit is ook reeds door het Nederlands Juristen Comite voor de Mensenrechten naar voren gebracht. De
noodverordening is in strijd met art. 6

(2) van het Europees Ver-

drag tot Bescherming van de Rechten van de Mens.
Volgens de Coemissie vallen in de noodverordening verdenking en
strafbaarheid samen. Dit betekent een omkering ,4.n de bewijslast. Het
Openbaar Ministerie hoeft enkel to bewijzen dat betrokkene verdachte
is. Dit leidt automatisch tot strafbaarheid. De verdachte moet het
tegendeel maar bewijzen.

Een ander bezwaar tegen de ruime formulering van de noodverordening
is het volgende. Het gcvaar is niet denkbeeldig dat burgers in de
verleiding gaan..komen de politic "een handje te helpen" door ook
Henson to gaan aanhouden (sprekend is het voorbeeld van de mensen
van Einstein-- TV).
De positie van de arrestanten op basis van de noodverordening is in
zoverre heTer den die van "normale" arrestanten dat zij van aanvang
of aanspra-k maken op bijstand van een advokaat. Wat koop je daar
echter voor als OM en RC overduidelijk blijk geven op aanwezigheid
van raadslieden geen prijs te stellen? Als or naar hun verweren niet
of nauwelijks wordt geluisterd?

Van de keeit van de advokaten vicl oak te beluisteren dat er bid de
:-orgell. no voor Co PC vie t; steeds de hand is gehouden van de eis

,

van "oy! . erwildileid" uit art. 541 (1) Wetback van Strafvordering.
De dcor de VC v- criangde zekerheidsstelling waren. over het vigemeen
e6 hoog, dnt }ii; in de meeste gevallen al bij voorbaat kon weten dat

-

arrst_nten een dergelijke som toch net zouden kunnen opbrengen.
Dat rie'Kt sa n s misbrnik ,
.7/.1. bevoegdheid.
In tegenetelling tot oat Officier van Justitie Vooldrik beweert ("bij
riff minut,:n tljdsoverschring van de wettel&e termijn van zes uur
ging de verdlite hoe dan oak naar hula"; NRC 16-10-1982) in de termijn van zes 1 -ff w&l in eon groat eantal gevallen overschreden.
Daarvoor hoeft slechts te ,
- orden verwezen naar de klachten daaromtrent.
Merkwvvrdig is ook, in het licht van recente berichten over cellentekort, dat or ineens plats genoeg was arc ma.ssa-arrestaties op te
va.ngen.

De vraag laat zich stellen of en in hoeverre art. 220 Geineentewet
de afgelopen seek toepassing diende to vinden. Dit artikel machtigt
de burgemeester "ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van 1,semeen gevaar" algemene regels uit to vaardigen. lAj dient
doze voorchriften terstond ter kennis te brengen van de Commissaris
van de KoDingin j.i de provincie Noord-Holland. De gemeenteraad moet
so spoedig megelijk op de hoogte worden gebracht (i.e. pas op 20
oktober, ew,z. rnim eon week na het uitvaardigen van de noodverordening).

Ons ins ens blijki duidelijk, dat de burgemeester, in samenwerking
met politic en juotitie, ruim van te voren sick heeft voorgenomen
gebruik to maken, van zijn bevoegdheid uit art. 220 Gemeentewet. Het
block immers dat justitie terdege was yoorbereid op eon arrestatiegolf via heeft plaatsgevonden. Deburgemeester geeft dit ook met Soveel woorden toe in zijn Notitie (par. 5). De advokatuur daarentegon word eerst op het iaatste moment op de hoogte gestld.
Dot brengt ons op de vraag of de reeds bestuande bevoegdheden uit
strafrecht on strafvordering zodanig te host schnten, dat alleen de'
noodverordening nog soelaas kon bieden.

De laatste vraag kan ons insziens genoegzaam ontkennend worden beantwoord. Had de burgemeester de verklaring van Minister de Puiter
aan de Tweede Kamer ("De politic moot zich richten pp het arresteren
van mensen, verthieht van ernstige strafbare feiten- De meelopers moeten worden geisoleerd van de aanstichters.") ter harte genomen, dan
bood het Weetboek van Strafrecht hem'voldoende houvast (openlijke
geweldpleging, diefstal, mishandeling). De noodverordening heeft evenwel
niet meer arrestaties opgeleverd van "aanstichters", maar enkel var.
meelopers, voorbilgangers, etc.
Het lijkt er dan ook op, dat de burgemeester de noodverordening uitsluitend heeft uitgevaardigd cm zodoende - de publieke opinie to kunnen
sussen met een groot aantal arrestanren (Notitie, par 5, page 11
"Omdat bij voorgaande rellen in de stad tot toegenomen ergernis van
de burgerij niet adequaat kon worden opgetreden door het maken van een
aantal arrestaties, dat in redelijke verhoudin stand tot de ernst
van het gebeuren....").
Het is hoogat twijfelachtig of strafrecht op een dergelijke wijze
mag functioneren ale "verkoopargument" voor een gemeentebeleid.

Het is te hopes dat het in ieder geval nog komt tot.strafreehtelijke
vervolging van mensen, die op basis van de noodverordening zijn aangehouden. Laat de rechter zich maar eons buigen over de verbindendheid
van het voorschrift. Hierboven zijn reeds enkele argumenten genoemd
die de rechter one insziers dienen te brengen tot het oordeel dat het
voorschrift onverbindend moet worden geacht.
Gevreesd moot echter worden, dat net als in Breda, var. strafvervolging
wordt afgezi.en zodat het niet tot een oordeel van de (onafhankelijke)
rechter zal kunnen komen. Dat betekent dat de burgemeester de handen vrij
houdt om bij voorknmende gelegenheden in de toekomst opnieuw over te
gaan tot een noodverordening, die vergelijkbaar is met de "methode
Valken". Die methode heeft de gemeenteraa.d inderdaad, terecht, van de
hand gewezen.

VralLn naar ,3anieldnn,T van Hoofdstk 2

1) Wat bracht burgemeester Polk ertoo een noodverordening
basis van art. 220 Gemeentewet uit to vaardigen?

2) Waarom werd bij andere ontruimingen art. 220 Gemeentewet
niet ingeroepen en bij doze sntruiming w61?

3) Waarom gold het toepassingsgebied van de noodverordening
de hele gemeente Amsterdam? Werden,bijvoorbeeld ook in
Holendrecht grootschalige ordeverstoringen verwacht?

4) Vreesde Burgemeester Polak niet zisAf eon willekeurig aan7houdingsbeleid als gevolg van de ruime redactie van zijn •
noodverordening?

5) Wat is or precies afgesproken in het driehoeksoverleg, dat
voorafging aan de ontruiming van 11 oktober?

6) Vaarom is de advokatuur eerst in laatste instantie op de
hoogte gebracht van wat or stand to gebeuren ?

7) Uit klachten van advokaten komt na-r voren dat de gebeurtenissen bij de voorgeleidingon voor de RC een nauwgezet
onderzoek verlangen.

8) Waarom was er in eons geen sprake meer van een cellentekort?

9) Is de Burgemeester zich ervan bewust dat zo ruim geredigeerde
strafbaarstellingen, als in zijn verordening, in de hand werken
dat burgers menen de politic: to moeten assisteren met haar
aanhoudingabeleid (bijv.. de mensen van Einstein-TV) ?

Hoofdstuk 3: Machten.
Net nu volgende hoofdstuk betreft een deel var de klachten (in totaal meer dan 60 tot nu toe) die ens in de afgelopen daRen hebben
bereikt naar aanleiding van het grootsehalie;; politieo-otrede, begin
deze week in Amsterdam.
We hebben gemeend er goed aan te doer niet ,Aleen stil te staan bij
de formeel-juridische bezwaren tegen. de gebeurtenissen', maar oak een
indruk te geven wat een ontruiming met .daarbij behorende noodverordening in de praktijk betekent.
Een gedeelte van de klachten zal ook nog afzonderl& warden ingediend,
teneinde to worden onderzocht en. afgehandeld volgens de Amsterdamse
klachtenprocedure. Net is alleen te hopen dat de afhandeling deze keerr
niet hoeft te verzanden in competentievraagstukken over wie van de
leden van het tripartite overleg we lke klachten client af te handelen.
Immers vestigden de bevoegde autoriteiten door te traehen elkaar
voortdurend de bal toe te spelen, aldus de indruk geen rerantwoordelijkheid te willen nemen voor het gevoerde beleid.
Juist klachten die samenhangen met het optreden an politic in het leader
van handhaving van de openbare orde hebben in het verleden tot dit soort
problemen aanleiding gegeven. Dit in verbamd met de tweeledigheid van
het gezag over de politie in dit soort situaties.

De klachten zijn als volgt gerubriceerd:
A) Geweld ten aanzien van buitenstaanders/toeschouwers;
B) Aard van het geweld;
C) Vernielingen en diefstal van eigendommen:
D) Traangasgebruik;
E) Behandeling op het politieburo/penitiaire inrichting;
F) Procedurele tekortkomingen en willeeur.
A. Geweld ten aanzien van buitenstaanders/toeschouwers
In de media is ruim aandacht gegeven can het "succes" van de noodverordening. De autoriteiten zijn vol lof over het effect dat de noodverordening heeft gesorteerd. Eindelijk weer eens veel arrestaties
verricht.
Maar welke mensen zijn het eigenlijk die deze hoge arrestatiecijfers
opleverden?
(klacht 49):"Ik zag 3 of 4 MEers een portiek van een boekhandel instormen en vele anderen op mensen om me heen insiaan. Daarbij gingen
ze volkomen willekeurig te werk."
(klacht 48):"Ik wist van de 'ongeregeldheden! in de Paulus Potterstraat. Vandaar dat ik van plan was niet helema 1 door te lopen richting Museumplein, om niet to laat op rnjn werk to komen. rat het rampgebied uitgebreid was tot de hele omgeving van het concertgebouw
was mij niet bekend. Ik probeerde om te draaien. Helaas was het al te
laat: vanuit de andere richting waren we al ingesioten door een aantal ME-busjes."
(klacht 14):"Ik wilde maandagnacht met enkele vrienden in de stad
uitgaan. We parkeerden onze auto's in de Vossiusstreat, omdat er
nergens anders plaats was. Toen we u.itgestapt waren kwam de ME van
voren en van achteren. Ze sloten ons in en begonnen te,rammen en
te slain en te schoppen, zonder eerst een waarschuwing te hebben
gegeven."

(klacht 33):"Als student van de Rietveldakademie was ik vanaf 14.00'

uur in het Stedelijk Museum. Pond 16.00 uu.r werden a le rnwezigen in het Museum naar buiten gestuurd, wegens de op handen zijnde
ontruiming in de Paulus Potterstraat. Voor de ingang van het museum
volgde ik met een aantal studiegenoten do gebeurtenissen. Na de outruiming stond de kruising Paulus Potterstraat-Van Baerlestraat vol
mensen. De kruising was niet afgezet. Onder de aanwezige mensen bevonden zich velen, die samen met mij uit het museum waren gestuurd.
Verder stonden er veel mensen tussen, die gezien hun leeftijd en
kleding (keurig kantoorpersoneel), zeker niet als rebeise oproerkraaiers beschouwd konden worden."
(klacht 56):"Ter hoogte van het Stedelijk Museum werd ik met vele
anderen ingesloten door de M.E.. lk werd van mijn bromfiets geslagen."
(klacht 1) :"Ik was op weg van mijn werk in de Covert Flinckstrnat
naar huis (vlakbij Mercator). lk fietste Dings de voor mij gebruikelijke route. Op mijn work had ik niets gehoord van de gebeurtenissen
en ik was flunk verrast om to zien wat er zich afspeelde. Bij het
Stedelijk Museum werd ik ingesloten."
(klacht 29):"Ik was in de twin van het Stedelijk Museum gevlucht. Op
een trap (van het Stedelijk) zaten tieners van 15-16 te kletsen. Ze
hidden niets met de rellen te maken (dat zag je aan hun gezichten).
Then ik de tr.,p was opgelopen, zag ik dat or een M.E.-er over de heg
klom, gevolgd door andere M.E.-ers. leclereen kreeg flinke klappen.
lk ook."
(klacht 52):"Ik was maand e g om A7.50 op weg naar mijn reclasseringsambtenaar, via de Van Baerlestraat naar de Bos• en Lommerweg. Op de
hoogte van het Stedelijk Museum kwam er eon kordon M.E.-ers aan. Van
de andere kant word ik ingesioten. Ik vroeg of ik erdoor kon maar als
antwoord kreeg ik een k.lap in mijn gezicht."
(klacht (7):"Maandagavond was ik met een vriendin op straau. We wilden iets doer tegen de M.E.-terreur. We lieren dap ook op btraat met
E.H.B.0.-spulion en met een hesje w..aar eon rood krnis op stond. Door-dat we mensen wilden helpen, die in olkaar geslagen waren, probeerden

we zo dicht mogelijk bij de charges in de buurt to blijven. We merkten al snel dat voor ons, met E.H.B.0.-spullen om mensen te helpen,
geen uitzondering zou worden gemaakt door de M.E.. '

B Aard van het geweld
Veel ruchtbaarheid is gegeven aan het geweld en vernielingen van
krakerszijde. Maar ook de politie heeft rich allesbehalve terughou-•
dend opgesteld. Uit de klachten komt een beeld naar voren van vaak
meedogenloos hard optreden. Over dit aSpekt van het politie-optreden
van afgelopen dagen ontvingen wij dan ook verreweg de meeste klachten.
(klacht 14):"Ze sloten ons in en begonnen to rammen, slaan en trappen
zonder een waarschuwing to geven. Ze riepen "doorslaan, doorslaan",
hoewel ik riep dat ik er niets mee to makers had. Ik kon niet meer
wegkomen. Een M.E.-er gaf me met zijn wapenstok een duw door de ruit
van een bank, hierbij heb ik mijn hand opengehaald. Toen trokken ze
me aan mijn haren en sleurden me over de grond. Ze gingen op mijn hand
trappen, "ga op die hand staan", riepen ze. Hierbij zijn al mijn pezen gescheurd en mijn botten in mijn hand gescheurdeen gebroken. Van
mijn hand is weinig over, al mijn knokkels zijn weg. Terwiji 1k op de
grond lag, gaven ze me een trap met hun schoenen in mijn gezicht
waardoor m'n neus gebroken is. Ik moest tegen de M.E.-bus gaan staan,
gestrekt met m'n hadden omhoog en word gefouilleerd. Ze hebben me
toen ook nog geslagen en ook weer op m'n hand. Op mijn rug had ik
een zwarte plek van het bloed. M'n hoofd, benen, armen waren helemaal beurs geslagen. Ik heb ook bloed gespuwd. Er kwam blood uit mijn
oren, ogen, mond en neus. Tijdens de rit moest ik afwisselend zitten,
staan en liggen. Verder hoorde ik dat ze triomfantelijk vertelden, dat
ze iemand z'n been verbrijzeld hadden."
(klacht 30):"Ik zag hoe de M.E. een boekwinkel binnenstormde en er
mensen uitsleurde, 5-6 agenten per slachtoffer. Met hnn stokken sloe.
gen ze deze. Ben persfotograaf die van dit gebeuren fotoos Wilde maken, werd door een M.E.-er in elkaar geslagen."

(klacht 22):"Ik ben net 4 anderen een portiek ingevlucht. We stonden
tegen een huisdeur aangedrukt, toen de M.E. kwam en op one; los begon
te slain. We werden in•een busje gepropt dat voor was komen rijden.
Er lagen 13 mensen in het achtergedeelte languit op elkaar gestapeld.
Als iemand zijn mond opendeed, werd diegene door een stille op z'n
hoofd geslagen."
(klacht 53):"2-5 M.E.-busjes kwamen vanaf het Museumplein keihard de
kruising oprijden, midden tussen het publiek. ledereen stoof weg.
De M.E.-busjes, gevolgd door gekleurde-busjes, reden keihard achter
de mensen aan. De M.E. sprong eruit en ik zag dat een groep M.E.-ers
een meisje greep, haar aan armen en benen vasthielden en flink op haar
inhakten. Ze hielden er maar niet mee op. Uiteindelijk werd ze aan
haar haren een busje ingesieurd, waar het gemep doorging. Dat kon ik
door de raampjes zien."
Een filiaalhouder van A.H. (klacht 52):"Toen ik de binnenstormende
M.E. beval rechtsomkeer te maker, sloegen ze met de wapenstok op mij
in."
(klacht 6):"4 ME-ers kwamen op mij af. Ze sloegen op me in en smeten me het trappetje af. Ze sloegen en schopten verder. 1k ben op
minstens 10 plekken op mijn armen en benen geslagen. lk heb bulten
op mijn hoofd en in mijn nek. Ik had een gat in mijn hoofd, waarvoor ik nog behandeld ben op het hoofdburo. In het ME-busje kregen
elle arrestanten porren, slagen en trappen, ook bijvoorbeeld een
jongen die op de vloer van het busje werd gekwakt en niet meer udt
zichzelf overeind kon komen."
(klacht 47): "Ik kreeg opeens een klap tegen mijn linkerbeen met een
wapenstok. Ik kreeg een heel racer gevoel in mijn been en het leek
alsof het zwabberde. Ik viel in een kuil in de weg, voor Keyzer Bote lopen. Ik
dega. Ik wend vastgepakt en gesommeerd op te staan en ,
zei dat ik dacht dat mijn been gebroken was Ze zeiden dat ze zulke
smoesjes niet geloofden. Ik werd overeind gezet en.gedwongen te lopen.
Dat ging niet en ik zakte gelijk weer in elkaar. Teen sloegen ne
weer op me in. Vervolgens hebben ze me daar la ten liggen. Een oude
man die in een portiek had gestsau kwam naer me- toe; en legde zijn

jas onder mijn hoofd. (Deze man belde later het klachtenburo om
voorval to bevestiger). Later in het ziekenhuis block dat mijn linkeronderbeen verbrijzeld is."
(klacht 4 en 5): "In paniek probeerden we het Vondelpark in to komen.
Ook daar zat het vol ME. Ze sloegen met hun knuppels in de boajes. Ze
zochten meter na meter e.lf of er mensen verborgen zaten. We riepen:
"Waar moeten we heen?" Als antwoord begonnen ze to slaan en we werden
op de grond geslagen. Terwijl we dear lagen werd er met voile kracht
op ons ingehakt. Ze hadden het vooral op ons hoofd gemunt© Nanda's
hoofd began hevig to bloeden. Pas toen hielden twee ME'ers op met slaan,
terwijl de rest gewoon doorsloeg. 'e konden ontsnappen en werden door
een buurtgenoot in zijn huis binnengelaten. Het duurde twee uur voordat we het huis veilig konden veriaten om naar het ziekenhuis to gaan.
Onze verwondingen: gebroken middenhandsbeentje, gescheurde wenkbrauw
(gehecht), gebroken neus, kneuzingen en striemen op de rug, hoofdwond
en een gekneusde hand."

(klacht 3): "Zander waarschuwing kwamen ME'ers op ons afrennen. lien
•ME'er met een bond kwam op mij af. Ik kon niet weg en word in mijn
been gebeten. Hij was buiten zinnen en tot veel in staat. En hij
schreeuwde "ale je niet weggaat meek. ik je hardstikke dood." 1k weet
van twee anderen dat ze ook gebeten zijn".

(kl. 29): "Ik rende de trap af met mijn hole gezicht onder het blood
en ook mijn kleren zaten vol met blood. Ik kreeg van iedere ME'er
nog een behoorlijke tik op mijn rug. In totaai waren or tien ME'ers.
Ik dook een paar bosjes in en bleef dear liggen tot da. kust veilig
was."

(kl. 28): "Ik werd naar de bus gesleurd en op vier of vijf mensen geworpen. De onderste kon tijdens de rit nauwelijks ademhalen Mensen
die wilden opkijken kregen een stomp op hoofd of hander!."
(kl. 49): "Ik zag drie/vier ME'ers de portiek van een, boekhandel binnenstormen. De mensen werden in eikaer geschopt en gosingen. Drie
den van mij werden met wapenstokken en een karabijn on learzen
werkt. Ze probeerden een van hun naar eer bus je to trekker. Dear bij

het busje zetten 7e haar rechtop met haar rug er tegeh

hen ME'er

schopte hoar hard in hoar buik. Hoar gezicht was order het blee3.
andere kennis werd door twee ME era aan haar sjaal meegesleurd,, De
sjoal was zo strak om haar nek gadraaija dat haar hoofd roen aanliep.".

(kl. 56): "Ik werd van mijr bromfiets geslagen en op de grond mishandeld. Mijn letsels: gekneusde schouder, elleboog en hand. Ik ben niet
in staat am te werken".

(kl. 10): "Vanaf drie meter afstand, werd ik bespoten door een waterkanon. 1k voelde harde stukjes en heb later seer glad geslenen kieselsteentjes gevonden. Ik had blauwe plekken en open wonden op mijn been."

(kl. 25): "Ze reden met tien stillen-busjes keihard op ens in 7onder
waarsehuwing. Ik werd opgepakt, op de grond in het busje ged:wd en. act
poten op mijn kop naar ht hoofdburo vervoerd."

(kl. 48): "Met zoveel mogelijk mensen tegelijk werden we it een Enaje
gegoold. De leden van het arrestatie-teom leken er een s-pel -1etje van te
maken. Alsof er een weddenschap afgesloten was wie het meeste arreE,tanten in sijn busje had".

(kl. 17): "We vluchtten een portiek in, maar een jonc,en-kon er niet
meer bij. Hij werd op fietsen gegooid en helemaal in elkaar gesiagen.
Voor onze portiek stond een groepje ME 'ern die zich stonden. te verdringen om ons in elkaar te rammen, woarbij ze elkanr behoorlijk op
stonden te ruien. "Ram se in elkaar, pak ze goed." Als er twee ME'ers
doorrenden kwamen er anderen die ook weer op ons in begennen te sToan.
Vijftien mensen werden afgevoerd met hoofdwonden."

(kl. 33): "De ME'er waar ik longs liep had een hand bij zieh. jToen
ik hem net voorbij was hoorde ik hem de hond _ophitsen en direkt daarna
werd ik mijn linkerbeen gebeten, risk onder mijn knie. Na een tijd
riep de ME'er'"lo, los", mar de bond reageerde niet: Boverdien
schenen er andere ME'ers die de hand juist weer ophitrAen. Het dier
raakte door het dolle heen, verstevigde ziju beet, begon met zijn be
to schudden waardoor de pijn nog' heviger ward, pas ndat de he11d or sijn
kop geslagen was liet hij los (van dit voor.vl zijn foic

1v1.

ceerd in de Waerheid). Later in het ziekenhuis bleek dat ik grote
vleeswonden had die gehecht moesten worden. Verder heb ik een tetanusinjektie gekregen. 1k most Lien dagen rust houden",

(kl. 46): "Ik was ingesloten en stak mijn handen in de lucht en vroeg
"waarheen".- Een ME'er woes me een gaatje, maar kon het niet laten me
nog even flink te meppen. Hij sloeg me op mijn armen, benen en nek."
(kl. 8): "Ik werd bil mijn kraag gepaid en mijn arm werd op mijn rug
gedraaid. Ze duwden mijn hoofd teger de bovenkant van de bus. De bus
werd tot het dak toe gevuld met arrestanten. De stillen wrongen zich
dan ook over ens heed, trappend en nlaand om bij hun zitplaats to
komen."
(kl. 14): "Verder heb ik het volgende gezien: in de portiek waar ik
stond wilde een meisje naar

gain. Ze werd teruggesleurd en in

elkaar geramd en beurs geslagen. Bij een vriend hebben ze geprobeerd
op de adamsappel te slaan. Hij had dead kunnen zijn. Een nude vrouw
word oak in elkaar geslagen."
(kl. 16): "Ik wachtte op mijn vrouw en ik zag van twee kanten de ME
de straat binnen rijden. het enige waar ik op dat mPment aan dacht
was "wegwezenII en ik dook een tuintje in, in welke ik me aan het eind
probeerde te verstoppen veer het geweld. Echter na een minuu:t kwamen
er vier of vijf ME'ers de tuin in naar me toe die me zonder lets to
zeggen hebben geslagen. Ik denk dat dit een minuet zo doorging, ondanks mijn geschreeuw on verklaring dat 1k niets met de rellen te maken had en mlj daar beyond om iemand of te halen. Integendeel, de mannen schreeuwden elkaar toe "hem kapot te maken en harder te trappen".
Nadat ze opgehouden waren lieten ze me daar bloedend liggen, met gebroken neus en een zees pijnlijk lijf".

(kl. 59); "Pl)tseling kwamen er een aantal ME'ers hollend van de Von4.
r op het groepje aanwezigeni n te slaan. Bijna
delbrug en beginnen daar
iedereen loopt wel een paar klappen op. Ik dacht: ik heb niets gedaan
en ik stak mij1 handen omhoog. Toch kreeg ik een kIap in mijn nek. lti
viol op de grond. Alic anderen zijn inmiddeas weggevlucht en ontsnapt.
Op de grand krijg ik nog con kiap na. Ik werd met de handboeien in yen

ME-..bus gezet. Ik ben "nog mijn enige arrestant" zoals de ME'er mij
uitlegt. In het busje begint de intimidatie: geduw, gescheld en schijnbewegingen, met klappen tegen een stang in de bus, .zodat je steeds
denkt dat je kiap krijgt."
(kl. 43): "Toen de ME-wagen ons voorbij zouden gaan rijden, stopten
ze plotseling en zonder ook maar eon waarschuwing te hebben gegeven
stormden uit allerlei richtingen ME'ers met wapenstokken in de hand op
ens af. We voelden ens nu bedreigdaeu ik liep met aantal anderen een
boekwinkel binnen in de hoop daar veilig te zijn. Iemand deed denknip
op de deur, maar de RE'ers beukten de deur van de winkel in, renden
near binnen en begonnen willekeurig op mensen in te slaan. Ik hief mijn
arm op em een ME'er tegen te houden, die mij met zijr stok op het hoofd
wilde slaan. Daarna vielen vier of vijf ME'ers me aan, sloegen minstens
vijf keer hard-op m'n hoofd, trapten me tegen mijn lijf en sleurde me
me mee near. buiten. Buiten werd ik in een busje geduwd, moest tussen de
bank op de grond gaan liggen en kreeg nog twee mensen bovenop me. Een
meisje bloedde aan haar hoofd. Ben stille gaf me nog een stomp in mijn
maag terwiji ik me niet kon verroeren."
(kl. 57): "Toen ik vlak bij de Vondelparkbrug was, kwamen er plotseling ongeveer 6 ME-busjes over de brug. Ze stopten en de ME'ers stelden
zich zo dat niemand meer over de brug kon. Ineens kwam van alle kanten
ME oprukken. De enige kant die ik nog uit kon was het park, dus ik
smeet mijn fiets neer en rende achter een groep mensen aan het park in.
In het park was een wolk van traangas en 1k rende met tranende ogen de
bosjes in. Toen zat er

ineens een busje achter me aan en ik zat

klem tussen een muur en een hek. Hier kwamen de stillen op me af en
ik schreeuwde "ik geef me over, jullie hebben me". Toen begonnen ze
op me in te slaan. Ik werd meegesleept en op de grond van het busje
geslagen".

(kl. 44): "Teen reed een bruin (VW?) busje vanaf het pleindie oprit
op, getraliede'ramen en uit de schuifdeur kwamen minstens twee manner.
(er zaten er minstens 6 in het busje). Ik kon het niet goed zien maar
volgens mij was er een met het pistool in de easlag en sleurde ze de
aktievoerder het busje in. De stille ging mee, het ging behoorlijk
ruw. Ik zag nog net een been in de lucht van het busje en behoorlijk

wat kommotie. Ook een mevrouw naast mij zei van zo, zo doen ze dat
tegenwoordig met pistolen tegen een middelhaar type naact hear."
(kl. 41): "Er kwam opeens een grout aorntal arrestatiebusjes aan gereden, die in het wilde weg met behulp van agenten in burger aanhoudingen verrichtte. Net als iedcreen rende ik zo hard mogelijk weg,
maar werd u.iteindeLijk gepakt. Ik werd het arrestatiebusje in gesleurd waarbij ik eerst een klap op mijn hoofd kreeg en vervolgens
een schop in mijn maag. De plastic handboeien die ik om kreeg werden
zo strak aangetrokken dat mijn bloedcirculatie werd afgesneden 1k had
helemaal paarse handen bij aankomSt op het hoofdburo".

C. Vernielingen en diefotal van eigendommen.
Tijdens de rellen heeft Ook de ME schade in winkels e.d. aangericht.
Veel persoonlijke eigendommen zijn zoekgeraakt of gestolen. Vaak werden klagers gedwongen hun fiets onbeheerd achter te laten, zodat deze
na terugkomst niet meer terug te vinden was.
(kl. 39'): "Ik vluchtte een boekenzaak binnen. De MFJers kwamen mij,
achterna en maakten een grote ravage in de zaak".
(kl. 51): Moeder van een van de ex-bewoners van de Lucky Luijk: zij
belde vrijdag j5 oktober naar de Luijk om te vragen of zij de spullen
van hear zoon of kon halen. Een agent antwoordde dat ze daarvoor in
een container zou moeten kruipen. Studieboeken, kleding, siaapzakken
en geluidsapperatuur van de bewoners zijn weggegooid. De agent vertelde
verder dat het een grote troep in huis'was. Borden waren kapotligegooid
en andere dingen ook. Dit moet delpol:Ltie gedaan hebben. "Het his
was altijd netjes als ik op bezoek kwam, en je gait niet je eigen spullen • vernielen", aldus de moeder.
(kl. 14): "Ik. werd naar de ME-bus gesleept. Doordat ze me bij mijn kraag
grepen schoot ik uit mijn jasje. Die ben ik nu kwijt. In Nieuwersluis
ben ik mijn gouden horloge en tas kwip,i,eraakt. Bij een vriend van mij
is zijn gouden horlog afgetrokken."

(klacht

:"Ik ben twee dagen van mijn vrijheid en mijn work beroofd.

Mijn vrienden hadden voor mij eon pakje afgegeven met daarin eon brit,
eon bock en schoon ondergoed. Dit heb ik niet ontvangen. Toen ik inmiddels vrijgelaten alsnog het pakje wilde afhalen op het hoofdbureau
word mij medegedeeld dat het er niet meer was

(klacht

moest'per fiets via de Van Baerlestraat naar de Bos

en Lommerweg. Ter hoogte van het Stedelijk Museum werd ik tegengehouden door eon M.E.-kordon. Toen ik vroeg of ik er door mocht kreeg ik
als antwoord eon kiap in mijn nek waardoor ik mijn fiets liet vallen.
Even later werd ik meegenomen naar het hoofdbureau. Nadat ik was vrijgelaten bleek mijn its er niet meer te zijn."

(klacht 37):"7k 1,.erd met enkele mensen binnengelaten in een boekhanoel, i)o deur Bing Saar op slot. Mij werd door het personeel de nood
uitgang gewezen. Op dat moment brak de M.E. de deur. open. In de paniek
kon

door het magazijn wegrennen. De M.E. kwam ons achterna."

D. Traangasgebruik
Vooral on 11 oktober is er op ;rote schaal gebruik gemaakt van het
giftige CS-gas. Dit ondanks de recente publikaties waarin op het gevaar van. CS-gas voor politic en. publiek gewezen wordt. Het zou volgens minister Rood van Binneniandse Zaken alleen in zeer speciale
omstandigheden gebruikt mogen warden.
Dit onderstaande verklaringen blijkt dat het traangas vaak overbodig gebruikt is, maar dat traangasgranaten bovendien gebruikt zijn
als vuurwapens, waarmee gericht op mensen geschoten is. Vaak is het
traangas oak near binnen geschoten In huizen wear mensen getuigen
waren van het M.E.-optreden.

(klacht 4 en 5):"Hoogst waarschijnlijk spoot het waterkanon water
vermengd met traangas, want we kregen ademhalingsmoeilijkheden terwiji we goon traangasgranaten hoorden of zagen."

(klacht 2)7"Maandagavond 11 oktober heeft de politic getracht in het
nand J.W.B. een inval to doen. Toen dit door de deur te rammen niet
bebben zij via bet tc,t. in de deur dat voor venti-

di_: nt con traangasgranaat naar binnen geschoten, in de veronderstelling de daar aanwezige mensen zo te kunnen uitroken. Er ontstond panick doordat veel mensen in een kieine ruimte bescherming gezocht
han3en om niet buiten door de M-E. afgerost to worden. Verschillende
mensen hebben overgegeven of zware ademhahi.ngsmoeilijkheden gekregen
(waaronder een meisje dat aan astma lijdt). Verder heb ik gehoord
van de mensen die op een hoog naar het brute M.E.-optreden stonden
to kijken dat met een traangasgranaat gericht op een vrouw, die daar
stnnd to kijken, is geschoten."

(klacht 92):"Ik work als vrijwilligerhij de Telefonische Hulpdienst.
Ik had maandagavond dienst. Om circa 0.30 stelde de M.E.-ers (230)
rich in een linie op, hoewel zich slechts twee jongens in de straat
bevonden. De twee werden tegen de grond gewerkt. Hoe wij ook riepen
om op to houden, men ging rustig door. Hierna hiepen de M.E.-ers nog
wat rend en stapten in de bussen. De laatste M.E.-er die in bus 2401
wilde stappen kreeg ons in het oog.. Ik. zag hem daar. op jets pakken
en met een zwaai naar ons toegooien. Rakelings schoot er iets hangs
mijn hoofd, dwars door een balkondeur naar binnen. Het bleef rokend
liggen. Onder de 11 aanwezigen brak lichte paniek uit vanwege het
verstikkende gas. Iedereen probeerde de centrale te ontvluchten.
De gasgranaat bleef ongeveer nog 15 minuten doorroken. Een gezin dat
op de bovenverdieping verbleef moest doze ontruimen. Vanaf die tijd is
het large tijd onmogelijk geweest om in de telefooncentrale to werden."

E. Behandeling op het politieburo/penitentiaire inrichting

Veel arrestanten ondergingen tijdens hun vasthouding niet alleen een.
denigrerende behandeling rnaar werden ook licharnelijk mishandeld.

(klacht 50): Moeder van een 14-jarige arrestante: "Mijn dochter heeft
herhaaldelijk verzocht haar moeder te mogen belien. Dit word niet toegestaan. Een vrijgelaten. celgenote vertelde mil dat mijn dochter
gearresteerd was. Na een aantal telefoontjes ben ik er achter gekomen
waar mijn dochter zich bevindt. 1k heb de politic herhaaldelijk verzocht
mijn dochter te vertellen dat ik wist dat ze opgepakt was. Het antwnord
van de politic: "mevrouwtje, wij weten waar uw dochter zit, uweet het,
moor is niet nodig".

(klacht 22):" Tijdens ons verblijf werden we veel getreiterd door
de politie. Tijd werd niet gezegd. Radio aan, radio uit, aan, uit.
Tot je er gek van werd. Ook werden er veel rotopmerkingen gemaakt:
"Lekker kontje; wat een zeikerds zijn die wijven" (als we naar de WC
moesten). Bij het oppakken maakten zeruzie" over wie een vrouw had
opgepakt. Mannen waren 5 punten waard, vrouwen 10."
(klacht 14):"In Nieuwersluis stonden ze ons op te wachten met knuppels
in de hand. Ze lachtten me uit en riepen "eindelijk eentje met een
blauw oog."
(klacht 22):"Toen we bijna aangekomen waren op de verdieping van mijn
eel kreeg ik een duw en viel struikelend op de grond. Vier aanwezige
rechercheurs begonnen me te slaan en te schoppen. Een aantal schaafwonden, opgezwollen bovenbeen en pijnlijke maag waren het gevolg. Met
de broek op de enkels werd ik strompelend naar mijn cel gebracht."
(klacht 34):"Tijdens het transport naar het hoofdburo moest ik met
mijn hoofd op de rand voor mij, tussen de bank waarop ik zat en die
van de bestuurder gaan zitten. Als ik door de hogs snelheid mijn hoofd
niet in die positie kon houden, werd ik bij mijn haren gegrepen en tegen
die rand geslagen. Ook als ik in de bochten onwillekeurig tegen een van
de begeleiders die mij flankeerden aankwam, werd ik in mijn oorspronkelijke houding teruggeslagen. Kort na aankomst op het buro heb ik de
dienstdoende agent verzocht om mijn bril en om een arts omdat ik hevige
pijn in de lendenen had. Mijn verzoeken werden weggewuifd. Door de
mishandelingen had ik mijn tijdsgevoel verloren, dus weet ik niet precies
hoe laat ik door een dokter onderzocht werd. Deze arts van de GG en
GD constateerde een aantal forse kneuzingen. Hij lichtte de dienstdoende agenten in over mijn toestand, met de vermelding dat ik geneeskundige bijstand nodig had en dat ze mijn verzoek daaromtrent serieus
moesten nemen. Tevens heeft hij ervoor gezorgd dat ik woen.sdagochtend
opnieuw onderzocht werd door een arts. Ook deze arts constateerde zware
kneuzingen en was bezorgd over de toestand van mijn nieren."

(klacht 88); Op ho buro
aanweige

door de door

orsjatct

on

werden geteld 00 vooral de vrouweli:Ike arrestane erg kwaad over

ten waren air buit kennelk org in trk, jk
do intimidatie: of naar

Ir of. word je ber-

.;:;

deold of onbeschoft afgebe

. . Er wera. ens 6owe -.don to bet Len,

O m op de eon of andero monier nor de

contact op te nemon.

Ikzolf wilde grang nd jn vader of meocr toil en. ez,at

mood or die

dog eon zwaar harteonderoe had. ode -non Ton in dl t kenbaar maakte zei Pen van de agenten, dat zrin ama oak morgen doodging."

(klacht 11)"Tiontalion noaki:e jengers moesto

bobioede noorden en

mb

de handen tegen de moor sta n. Tijdens hot fouilicren werden de benen
onder hen weggeschopt. Ze werden over de trp g;esler

aan do;
1 1n aron

getrokken en aan de armen godraaid."

De cellen waren tot de nok toe gevuld. ArrestaTJten werden geweigerd
no r do 'WC to gaon, zodat ze bun boboefto-s in do hook van. de cc l mbesten doen. Vrouwen word go en maandverband vorstrekt. Benson die medici,jnen gebruikten kregen doze riot, zelfs

tolla ze do no bij zich hadden,

J3ovendien kregen zwaar gewonde arrestanten goon of ontoereikende medische hulp."

(kloCht 22) "In Nieuwersluis waren gee:a handdocken, ocep en lakens
Overdag moesten we in eon wachtkamer verblijvon woar we riot noon
de WC konden. Toen we het n.iet meet konden nithouden vonden no het
"Prima" (contact verliep via de intercom) -;1.6
plossen. Ik heb ongeveer

oon hook gingen

uuur zonder ma ndvezband gezeten. Ze

wisten dot ik het nodig had."

(klacht 18) "Par no

dog kregen 100 voor do eerte en enige deer

iets te drinken. Mijn medicijnen die ik drie keer per dag moot slidken mocht ik niet gebruiken."
(klacht 143) "Er word eon jongen de cel

wiee contactlenL7

in zijn oog gebroken was. Weer ieManc1 anJors was at dbi nieren gesmgen en had pijn. Ondanks het felt dot

mien om eon

dokter vroeg duurde hot urea voerdat Oil gelpen wed, De behandelinL,
d.uurde ma r kort en nadat hij

dot de dokter

ons torog was

wilde r:',C;e11 voard::
- t

do cel verteide hAj
7o:

freven,'

(klaoht 2

Drc. manner_ bij m

J.',-!. ,.c:

,
e::. '.1,a,:
. den hoef.dwonds,a,, -En

had eon gebroken nous. Pas na e]ageccr ,,ee z:113: :kenden zij near eon
arts. Zo waren binnen eon holvo mr,I.L, Le.::-,J.g :.:Im6.::j.

.7::le

or':s
ij

had dat se zic.;:" mean- moev;3ten lnten i:,:!, h,--,.-Hle::,. n::

(klacht i1-):"Op het hoofdburo is e,- iemand van in fJC1 an GD bij
gewcest. Ze hebben s-iechts eon. ve.::lc oT... mij }=d ge

a n,

dat as

alles. Toen ik no mijn vrijiating naar he L ziekentruis ben gegaan,
.lad, d.
bleek dat ik o,.a- een gebroken neus'

al mijn pezen in mijn

hand gescheurd waren en dat miTh botten :..eknonsd geschourd of gebroken waren."

(klacht 20) "Do hele dog het verveiende sped van mensen meenemen to
de voordeur on don vervolgens to vr,.gen of ac vocrgeleid waren en so
don weer terug noar de cel to brengen,

Jannen in een dagver(klacht 21):"Op het hoofdburo werden we ',7et 35 ,,
blijf (ongeveor 3 bij 4 meter) ge'ze:..A

F.

Processuele tekortkomingen en willekeirr.

De wettelijke waarborgen voor mensen di

zdju opgepakt worden no

eens overtreden. Tevens is volstrekt niet duidelijk op grand van weike
afweging de noogte van de borgsom word rnstgesteld.

(klacht 41):"Eigenlijk was je bij voorOaat ad veroordeeld, de officier
van justitie luisterde niet eons nanr je er. rood ier.1 wino-at per arrestant

wed voldoende ow je in verzekerin ;e a t, M-e,"

(klacht 8):"Ik word voorgeleid, mijn advokaat sat erbij, de officier
.:,_,: 2 a. k:-r:: 7,eif L: :-IA
kwam later binnenlopen, hoorde het 7._7L.::
.

stukken on dat-a so moor f1000,-"

(klacht 36):"De officier von justitle cei , a-t or twee proccs-verbalen
tegen mij opgcrnankt waren die niet kion en drat hij gce. it ;d had
ow het nit to zocken en dat ik daarcm .;e3_
zou hebben als ik 1:10

eens wei,-

e-:2,ge7-.

had gehad on dat niet me,er
r.'oeF4- ,.Terin daT. ik

self niet gezion, 1k weet dus nog steeds niet w;:ir-Itom 1k wrd opgerat-rt,"

(klacht 35):"Ik word uit mljn cel
een verklaring gaf. k zei dat ik

voor iemand die ,Tilde dat ik
verklaarde zonder advokaat.

"Waarvoor heb je een advokaat noC;.i0 werd er gezegd."
(klacht 3):"Van de Recnter-Commi,;ser:J kreeg ik de keus. Of - dagen
hechtends of een verklaring Le ondertekenen dat ik me de komende maand
zeal onthouden van me in ae buurt van t,e rellen te beuznden en f250,boete. 1k loos voor het laatste. De PG moest persoonlijk het geld
krijgen, hij wou meteen weggaan. Golakkig woonde een vriendin dicht
bij het toofdburo. Die was er binnen 5 min,Aen. M'n advokaat slaagde
er in de RC zolang an de praat te ho:Iden."
(klacht 4.1):"Een Fransman die zich door de teal alleen al moeilijk
uit kon drukken en zonder advokaat werd voorgeleid kreeg een waarborg-.
som van /1000,-9 terwijl or niks ken worden bewezen of vastgelegd,
terwijl iemand die met een steen in de hand was opgepakt met f400,vrijkwam."
(klacht 60): Moeder van een 13-jarige:"Kortom het bleek die dag
mogelijk am een jongen van 13 jaar 51, uur vast te houden (tot 21.30 u.)
zonder -zijn ouders daarvan op de hoogte te stellen terwijl ik dear
uitdrukkelijk in mijn telefoontje van 16.30 u. om verzocht had."
(klacht 41):"Bij een aantal mensen was de 6 uur al verstreken toen
ze voorgeleid werden. Op het formulier werd de tijd dangewoon een
kwartier of meer vervroega om je toch vast to houden."

(klacht 39):"Als de tijd van inverzekeringstelling vulde de officier'
van justitie 122.10 u. in, terwijl het Op zijn eigen horloge al 22.30 u.
was."

4.
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Burgemeester Polak noemt in z•ljn not te;

5

0 -,elenden op die de

noodverordening zoo kunnon ,Eenen. Doze dneleinden zijn duidelijk,
Men wil proberen toesehonwere zoneel mogelijk weg te houden. Door de
harde kern van relsohoppers op te pakken zouden de rellen snel moeten
verlopen of verzanden. De strategic is duidelijk; dat ze in het water
gevallen is ook.
Opgemerkt wordt in de notitie dat in de voorbereiding met name nadruk
op het tweede element Leeft gelegen isnlern, nnpakken en vasthouden
van de vermoedde harde kern van krakers,
Ann de eerste doelatelling is ndet veal aandacht besteed: er zijn bij

het begin van de aktie pamfletten van de Hoofdcommissaris uitgedeeld
waarin doze oproept, mocht het tot ongezegeldheden komen, jilt de buurt
to blilven. De noodverordening zi-lif is vis hot liTi en Radio Stad bekendgemaakt. Het is duidelijk dat het.overgrote deal van de mensen die zich
in de buurt van het Museumplein bevonden zeker tot 's avonds absoluut
niet wist dat er con noodverordening van. krncht was,
Voor wat betreft do derde poot van het beleid is duidelijk dat or wel
contact is geweest tussen Openbaar Ministerie on Rechter-Commissarissen.
De gobrekkige voorhereiding laat zich hier voelen in het felt dat men
or tot 's avonds niet aan gedacnt had or cok adnoknten bij de hele gang
van zaken to betrekken.
Maar wat gebeurde er nu werkelijk? Bleven de tocschouwers weg zoals
Burgemeester Polak etch had voorgesteld? Wellin

hebben can pear

mensen van de verordening gehoo:rd en zijn daarni thuis gebleven. Velen
echter wisten niet wat or non. de hand was. be nieuwcgierige aard van
de Ameterdammers kennend hod Polak b(3ter moeten wen: kijken bij eon
opstootje is eon typisch Amaterdnms gebruik,
Maar or is meer waar goon rekening see word gnhonden, temidden van hot
strijdgewoei bevonden zich ook veie 7n-iurtbewonern, monsen die -Jan of
naar hun. werk•gingen hoodschnnnen can hot

6OCK 1:L- 11 an

neuron die 7an

school kwamen. Als we op de binnengekomen klachten afgaan zijn het joist
die groepen geweest die het politie-ontreden ass, den lijve ondervondm
hebben.

CONCLUSIE.
Wij menen dat Burgemeester Polak in de situatie zoals die zich maandag
11 oktober 1982 voordeed, geen rechtvaardiging had'kunnen vinden om
gebruik to maken van de artikelen 219 en 220 Gemeentewet. Ons is niet
gebleken dat de ontruiming van de Lucky Luijk en de gebeurtenissen erna
zo uitzonderlijk waren, dat ze een beroep op noodrecht rechtvaardigden.
Dat geldt temeer als we letten op analoge situaties uit het recente
verleden.
Achteraf kan worden geconcludeerd dat de noodverordening het beoogde
doel voorbij geschoten is: de omvang van de ordeverstoringen is niet
beperkt gebleven. Daarentegen heeft de verordening eerder averechts
gewerkt. Zelden heeft Amsterdam een dergelijke harde confrontatie
tussen demonstranten en ME meegemattkt. De noodverordening heeft eerder
in de hand gewerkt dat de politie volkomen willekeurig is gaan optreden.
Daarvan zijn dan met name zij de dupe geworden, die met de ordeverstoringen
hoegenaamd niets uitstaande hadden.
Amsterdam, 18 oktober 1982.

Afschrift
Aan: Burgemeester W. Polak
Van; C.H•
Betreffende: Ontruiming kraakpand in de Paulus Potterstraat.en
daaropvoigend optreden van de ME
12-10-'82
Geachte Burgemeester,
Vanmiddag was ik aanwezig bij een forumdiscussie in het Stedelijk
Museum. O omstreeks Brie uur werd.ons verzocht het gehouw te verlaten in verband met de ontruiming van een kraakpand in de Paulus
Potterstraat. Zoain velen die rich op dat moment in het Stedelijk
on ik blijven kijken.
Museum bevonden zijn een collega, L .de J
De ontruiming geschiedde met veel materinal en, voor rover to zien,
weinig geweld.
Na de ontruiming warden vijf. of zes extra busjes met ME de Paulus
Potterstraat ingereden en neergezet met de voorkant naar de van
Baerlestraat. Het publiek bestond uit mensen van alie soorten en
leeftijden, o.a buitenlandse toeristen, jongetjes van tien tot
twaelf jaar, echtparen van middelbare leeftijd en, inderdaad, oak
veel jongeren. Er werd niet geschreeuwd, er werd niet gegooid, er
werd niet gedreigd - men keek toe en wachtte of waarom al die
ME en wat moest er nu nog gebeuren, het pand was immers ontruimd ?
Vervolgens word, in uw naam, opdracht gegeven de straat to ontruimenwaarop wij one terugtrokken naar de hook van de van Baerlestraat-Paulus Potterstraat. Mijn collega en ik bespraken het
feit dat de aanwezigheid van de ME de snige reden WSW dat 90%
van het publiek bleef kijken. Grote hoeveolheden blauwe busjes
vol gowapende manner:, pclitieauto's, flikkerlichten trekken de
aandacht, aandacht die anders allang versiapt zou rijn ontruiming voorbij, niet opwindends, laten we naar huffs gaan.
lk begreep de nituatie niet, ik begreep niet waarom cello ME er
nog was en 1k ken me absoluut niet voarstellen dat or opgetreden
zou warden tegen.. burgers die alleen maar stonden te kijken
naar eon flint alledaags schouwspel.
En toen gebeurde plotseling het ongelofelijke: door de luidspreker
werd lets gezegd over arrestaties en mogelijk gebruik van traangas
en nog voordat ik weg kon komen was ik omringd door rennende ME,
rennende en gillende sensed.; knalbende oatronen en wolken traangas.
Mijn collega weed met een wapenstok tegen de grond geslagen en
is vervolgens, toen hij, met de fiets aan de hand, het gebied probeerde te verlaten, door een politiehond in zijn been gebeten
waarvoor hij later in het Wilheimina Gasthuis is behandeld.
Dc had ale vet:nee met grijs haar me er geluk en kon, hoestend en
verblind dace het traangas, zonder verder lichamelijk letsel
wegkomen.. Ik was bang en machteloos woedend over zo'll overweldigende aggrensieve aan.al tegen mennen die dazr op geed enkele mauler onn]eiding toe gaven.
Op het nieews vanevond hoorde 1k over rellen die "ontstaan" waxen
na de ontruiming en over "demonstranten" die gearresteerd waxen.
Ook zag ik do verbazing van de commissaris van politie over
het feit dat er kinder era bij de arrestanten waxen, maar "die

Plad 2
hebben. we weer losgelaten, die waren daar kennelijk ,toevallig
aanwezig".
Zoals wij daar toevallig aanwezig waren, mijnheer de burgemeester
enzoals de meeste van die zogenaamde demonstranten gewoon toevallig eenwezige burgers waren die, gelokt door alle blauwe busjes,
slchtoffer werden van.een geensceneerde rel.
Dit kan dus, in Nederland, dit gebeurt dus in Amsterdam.
In uw naam,mijnheer Polak, wordt or, zonder aanwijsbare uitdaging
geweld gebruikt veel geweld en traangas tegen onschuldige
mensen, 1k heb dit zelf gezien.
Weet u dat dit gebeurt, denkt u dat dit het woningprobleem of
wat voor probleem danook, oplost ?
Als ik, met miin zevenendertig jaar, moeder van drie kinderen,
. met een huis en verantwoordelijkheden, me kwaad genoeg noel •
om de straat op te gaan en stenen to gooier, hoe moeten jongere,
minderbegenadigde en minder gebonden mensen zich dart voelen
1k gooi met woorden en zij ?
Wat wilt u, een politiestaat ? Burgerooriog ?
1k dank u voor uw aandacht en ik hoop dat u geluisterd hebt.
C.D.H
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Door het to uitvoer brengen van het knokploegvonnis blijkt dat
spekulanten en knokploegen hierdoor aan terrein gewonnen hebben.
Na de ontruiming van de Lucky Luijk zijn weer talloze panden door
knokploegen bedreigd.
Oak blijkt dat mensen in de verleiding komen de politic een handje te
helpen, door ook mensen aan te gaan houden en aan de politie over te
leveren. Mensen van Einstein-TV deden hier bijv. aan meet Hierover het
volgende verhaal:

Bij de konfrontatie tussenaktievoerders en politic na de ontruiming
van de Luijk, Paula Pot en Binnenspiegel, waren het niet alleen rechercheurs in burger ("stollen") die met een busje op mensen inreden om ze
vervolgens in elkaar te slaan en near het buro af te voeren. Vaak
onschuldige mensen die 'verdacht' werden de openbare orde te willen
veratoren, oftewel iedereen die wat modern gekleed ging en net een patatje
om de hoek had gehaald werden ook nog bedreigd ontvoerd te worden door
een wit-groen busje, merk VW en een beetje oud model, dat wild rondrijdend
eveneens po.litietje aan het spelen was. Hoewel, spelen? Waarschijnlijk
16 mensen werden door het busje opgepakt om vervolgens meteen aan rechercheurs to worden overgedragen.
De eigenaren van het busje zijn de heren van Einstein TV, een commercile
tv-piraat, t.w. Pietje Hendriks en Rene van Steen. Hendriks is nogal een
beruchte figuur. Hij is ex-knokploegdeelnemer en trad_enkele jaren
geleden al eens in het voetlicht alts lijfwacht van knokploegleider
Goudswaard. Ze sloegen toen het kraakpand Singel 114 met een aantal
sportschoollieden leeg. Een ander wapenfeit van Hendriks is een conflict
met taxi-chauffeurs. Hij schoot bij eon aantal taxies de ruiten in Als Q
amtwoord op het totaal vernielen van zijn auto door woedende taxichauffeurs nadat Hendriks een van hen mishandeld had na een aanrijding.

De politic deed niets. De taxicentrale betaalde Hendriks vervolgens
15.000 gulden om maar in hemeisnaam van hem af te zijp. Bij de onlusten
rand de Lucky Luijk vonden ze het kennelijk een kick om met een oud
Marechaus ee-busje compleet met tralies en sirene de politic to assisteren
met het in het kader van de reeds beruchte noodverordening van Polak
oppakken van 'verdacht uitziende mensen'. Muandagmiddag reden ze al rond
met het propvolle busje om naar eigen zeggen TV-opnamen to maken. Naar
doe je hat met een busje vol met stevige figuren? Vanaf twee uur in de

middag seheurde de VU volgens een schare getuigen wild rond en werd
aldus aangezien ale een. stille-busje. Demonstranten bekogelden de
tategroene

met stenen en de EinsteinLoys mo:.:sten maken dat ze

wegkwamen, Maandagavond war en de confrontaties mincer masaaal en konden
ze mekkelijker optreden tegen loslopende Ocelnemers van de door de
burgemeester verboden demonstratie n,a.v, de gebeurtenissen overdag.
Set deden ze heel ere

en klaarblijkelijk in samenwerking met

echte stillen.
Een aantal getulgen Wier named we am begrijpelijke redenen niet zullen
noemen (sommi_gen van nen zijn overigens wel bereid een en ander onder
ede aan de politic to verklaren)•make. duidelijk dat de ontkenningen.
door zowel Hendriks als van Steen (Radio Stad) als de politie moeilijk
zijn to handhaven. Bij het kraispunt Bilderdijkstraat-Kinkerstraat
reed het wit-:-.groene busje samen met een stub _busje van de politie (wit) opcan groep mensen in Einstein en politiemannen sprongen
eruit, sloten mensen in ell_deelden rAke klappen
Len nantal slachtoffers werd met• de handen tegen de muur gefouillerd
en afgevoers. De twee busjes. sedan samen weg. Later, tegenover hotel
Trianon, achter het: Concertgebouw, kwam het wit-groene busje weer in
aktie. De nep-stillen'grepen een vrouw beet en sleepten haar richting
bnse. Een kennis van de vrouw rende wild schreeuwend op de tv-piraten if en die lietennvan Schrik Ion om hem vervolgens to smeren.
Se vrouw bevestigd dot het een wit-groen busje W1-46 en vooral een oud
model. Ze dacht in eerte instantie dat het een stel verdwaalde touriSten waren. Len andere getuige wrklaarde het busje samen met andere stillen-bnsjes in aktie te hebben gezien. Ze reden van de Van
Baerlestraat de PC Hooftstraat in en arresteerden een aantal mensen.
7e reden oak weer samen weg.
Het busje is dinsdagavond door onbekenden in de fik gestoken. Hendriks en Van Steen cistern van de Vrije Keyser TV (de politieke zender
Toortgekomen nit de kraakbeweging) 2000 gulden om het busje to vergoeden. Einstein stelde de kraakbeweging verantwoordelijk voor de aanslag op het busje. Hendriks dreigde openlijk voor de mikrofoon van
Radio Stad met geweld tegen krakers. Kraakpanden warden met ontruiming bedreigd. Petrel ide geldt voor individuen en de VK-TV.
In het kraakpand de 'grote Keyzer' word can brandbom naar binnen
waardoor can pond afgebrand is
Set nal duidelijk zijn dat het vrijelijk optreden van rechtse knok-

potizle n verlegenheid brengt— Tot op hederi
kan 1endrik cs. vrije Ijk opereren en zijn bedreigingen.uiten. Er
wordt niet tegert hem opgetreden.

Het gemeentebestuur kijkt ook toe. Van een duidelijk anti-knokploeg
beleid is geen. sprake. En dat terwijl er wel even een no - dtoestand
wordt afgekondigd en mensen zomaar door politic in elkaar geslagen en'
opgepakt worden. Datspeelt rechtse groepen natuurlijk in. de kaart. Wat
de politic mag, mogen zij. 00k,denken ze. Zij zijn ten slotte ook voor
'Law and Order'.
Polak heeft de akties van de knokploegen (brandbommen in de 'Grote
Keyzer' en bij Radio Stad) ook nog steeds niet openlijk veroordeeld.
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Aan de burgemeester van Amsterdam
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YTI(jam 28 september

Betreft: verklaring intake de dreiclide ontruiming van Jan Luykenstraat

Op 22 september j.l. stemde de Amsterdamse Gemeenteraad in met het voorstel
van het college van. B 5 W tot aankoop van het pand Jan Luykenstraat 3, onder de voorwaarden het parid to bestoirrien voor vier driekarnerwoningen en can
het besluit tot aanko.:T Been uitvoering to E;even alvorens de bewoners het
pand hebben verlaten.
Doordat de bewoners reeds te kennen hebben gegeven het pand niet te willen
verlaten is hiermee een patntelling ontstaan. Een patstelling die van de
zijde van de Burgemeester doorbroken dreiEt te warden door opnieuw gr'ootschalig politic in te .z.etten. En zulks onrochtmatigl
Kenrielijk zijn towel de Raad als het College er bij hun besluitvorming vanuit gegaan dat er eon reehtsgrond voor ontruiming aanwezig

is. Dit ten on-

rechte.
Het arrest van het Gereohtshof Den Haag van 15 juli j.l. Ran in deze situatie ons inziens niet - rechtmat ig - worden rebruikt, om de volgende
nen.
Het arrest is gewezen in hoger beroep van een kart i-;eding-vonnis van de
President van de fiechtbank Den Haag en is geheel toegespitst op de situatie ten tijde van het kart geding en op belangen van partijen zoals die
zich toen verhielden. F: en kort geding

bedoeld um op korte termijn

rechtens orde te seneppen in een bepaulde feitelijke toestand. Als die

toestand zieh wijzigt kan uitvoering van ren dergelijke voorlopige voorziening rechtens ontoe1aatbaar zijn,
In casu is van ecn dergelijke wijziging sprake. Zowel het vonnis in kart
geding als het arrest in hoger beroep waren bedoeld om de belangen van
Chidda, de eigenaar en "verhuurder" van het pand, veilig te stellen. (Dat
towel de President als het Hof in hun rechtspraak het huisrecht van de
bewoners hebben verontachtzaamd latenwe nu gemakshalve maar even buiten
beschouwing.) Het belang van ChiOda is met het raadsbesluit van woensdag
J.1. gewaarborgd zodra de door de gemeente gestelde voorwaarde dat het
pand leeg meet zijn alvorens de koop ge'6ffektueerd kan warden in vervulling is gegaan,
Aangezien

helang heeft bij het doorran van de verkoop zou zij

tot betekening van het' arrest aan de Burgemeester kunnen overgaan. De
ontruimingsplicht die de Burgemeester dan opgelegd krijgt is blijkens
de formulering in het arrest bedoeld om "de rechtsorde in en om het pand
te hetstellen". 'Le wordt in deze situatie echter voor een ander doel gebruikt, namelijk ontruiming van krakers ten behoeve van andere urgent
woningzoekendell.
Nu de gemeent.e zellf aan de eigenaar/verkoper terzake van de koop een
voorwaarde heeft gesteld, en daarnee hair eigen belang dient, betekent
uitvoering van het arrest door de Burgemeester bantering van een bevoegdheid voor een doel waarvoor deze net is verleend.
Dit is te meer onbehoorlijk nu de Burgemeester in een eerder stadium te
kennen heeft gegeven het arrest van het Hof "een principieel fout vonnis"
te achten (Het Parool van 24 juli 1982) en deswege cassatie heeft ingesteld. Door als prominent lid van het College van B & W de voordracht
aan de Raad, waarbij de gewraakte voorwaarde aan de koop is gekoppeld,
te bevorderen laadt de Burgemeester de eenijn op zich flexibele principes
te hebben.
In deze handelwijze is een parallel te zien net de zggenaaMde-"Huidenstraattruc": ook hier ligt er een ontruimingstitel, gewezen in een geding tussen twee partijen die het, althans ten tijde van de betekening
van het arrest, roerend met elkaar eons zljn; ook hier zijn de belanghebbende derden, wier ontruiming is bevolen, niet in het geding betrokken. Het verschil ie dat ditmaal art. 28 van de Politiewet de basis
voor de ontrulming vormL, De vernietigende kritiek die de Amsterdamse

advokaat P. Ingelse in het WJB van 16 januari 1982 over. de "Huidenstraat"jurisprvdentie heft uitgestort is ores inziens ook in dit geval van toepassing.
We will n besluiten door de Burgemeester - blj monde van zijn advokaat zelf aan het woord te, laten: (uit de konklusie voor het Hof)
"Amsterdam heeft rsen woelig jaar 1980 achter de rug (Vondelstraat II, waarbij een ME-eenheid vary 60 man het moest
afleggen tegen een herkraak vap de Vondelstraat 72 en de
openbare or-de most worden hersteld en harricaden opgeruimd
net behulp van tanks, de kroning van Koningin Beatrix op
30 april, de ontruiming van de flats aan de PH-kade, de
ontruiming en sloop van de Grote Wetering I) en in 1961
de ontruiming van de Grote Watering II. Het is een beangstigende reeks. De stau dreigt zo langzanerhand onleefbaar te
worden en de bevolking moedeloos."
Zel de Lucky Luyk in een volgend ontruimingsp.eding ook deel uitmaken
van een dergelijke opsomming?
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Antwoord van Ant:;ier i1a Ftt.:itar (Just:tie). (Dr,I.vangOn. 20 juli int)

`/racier: van de laden Roothol (P,v.d.A.)
en Wessel-Tuinstre (0'86) over peeve:nitwit eanhouding On arrestatis in
Breda. tingexonden 1 mei 1981)

1
MO a ntwoord op bodocIdc vrgon
van hot lid de hour Fir:oat:A hob ik
zonden bi, hit van 9 lunt 1981'.

1
Wenneer dank) do Minister do nog niet

beantwoordo vs agon van de °erste_
vragenstelier' over de uitiatingen van
hoofdcornmissaris Valken van Amsterdam intake .prevontievo aanhoudin.
gem, to beantwoorden?
2•
Is do Minister van melting. dat non
voet actiever aantioudingsbeleici van
racidraaiers, stenengooiers en onruststokers ver re de voorkour varthent boyen het grijpen near middelen, die rich
niet verdragen met do grondbeginSei len van onto rechtsorde, namoiijk het
aanhouden van mensan die rich niet
aan strafbare feiten hebben schuIdig
gomaakti
3
Kan do Minister modectelon op walk*
grond de actOStatteS in Breda, dio
hebben tot hot oppakkon von 148
personen, ttjr. inzions hebben pleatsgovondan7
Wit do Minister ziin moning over de
gebeurteresson in Brada aisnog betrekkers in de beontwoording van do
terrier gestoido vraag eiv0forte Z:Ch
op dit punt een meow betaid mocht
ontwikkelon?
' VgBoon von noll4 Ftwonoi .1 0 23 main
11.■dt.

Hot aalthot,lon van porsonen. ten aanZion
redel.tk vermoodon
van schuIn adl crug s,,.::Obitar fait be
staat_ v.ndt jjor: sour- -n het racht.
Von; het L11E:woken van eon voorkeur. :oats in do vr lag ornschreven, is
dart ook egad: pleats
it rn:j al a(l)der uttgliOvortgens
SO(C.4.(tt) V001 c2pm pallid wax bij in
gavel v.ir grOot,,,,71■:3!:(F) ordnvetstorm•
gen - tt:d;j1wc.):Ot ovoni;:gaan lot het
a..,mhot:Outt van pr.,' soon
ervan
ver drehi wr,r,inct z.ch daarnt aan rnst:go ,:tratHate tenon is nobbo;tschul(i.t verb;:nd
d,c, guena.tkt.
naar
two! 0.0 rniin ambIrtononi Vi)fl
13
61,1111:1.•;,;(:(1,7
'v'oor;iD,),s van de
eistr:
TWO::(1, Kilfr,f.`f
Staierl•
Gene, aal over dr: uobeurtor:■ sE,en in
Amsterdam op 30 Sprit 1980
3
(.1(1 a rr0tt:trichlt:t1 van
bi; ne[i■ ^, echtshof
togur.bov.ch Is nn, hot vulej,,nda
ken.
Oct or Kontng:nnedAg tc vnelten
vuorat booaald in hat dr.01 00k;+overlog tuSsen de;h0Oldotheier van
015tit.c:,110 burjeMOOSLIer en (h korpsChef to BrUda.
Algemene u;tipngspopten van hot
baton.? wai-on:

1. Hot vs.a,trt,,,ncjon var. de vedigheid
van Hi. e M:,josi;ot de KonIngin Be.
dtr;), 12117,1,V
2 Het vtrZtAt'11.11 van de veii,gheid
van dr tc vorw05h1(.,n g tOttf aantaIien
bliffji;iS;
3. Het vormt,d,-IvIn jjowold
tioano,n, kwant moil lot ou conclusia
t,,sto kon wordc,,, godat dtt boleut
motioltik rsa hot
ro;,hsrrr•.1 .10W YLI
con:Mai:ion van ..i.;itttam loiter, Over
to (pan tot het a,tnhi,,t;don van do verLi:tenter.
De tiotrokKon Apror,tinton verwachtion dot snot 11.1 hoi..d en :1001 de nawin do pOlidrokkoh,ke
orde,,rstur ■ nip3n of rirei•
he
ging Vb,..)1
Qii0:thart., VellighOiel Lc:W.
wordon v00,1,c,n".en. lit du
Chi 11
landehikC en wcponaly p€- OS en in en
twitch Breda vorspreido onmiletten
was bc,ttstroePon tot din•Inarns aan een
de MOn,o al,■!V(' oploctit Op 30 aprii
vanat hot Torlschip naiir het t;,:m;ior,
van do .51;u.1, ,,,',a1 to:eifner tijd de testi\nt,ston
On.
konnis ge,
ri!
pavan conform art,k,;: 10 Ain: 8re.;13.
pp wond v.in de c v011,11.1(44 die t iti.e ftwarun 3:.),:ec....an moot etnstig reke,nit..„J word:2i% gifitootle.rt tnt:tt. de MOocItikheal d..t z.,1) ondyr
ornstor.dadhed(:1(Jev..eidOadige conront.:ties :c0.114,0 1000en voordoen.
De p,ocorslor-goo.oraal is van oot•
diet dat hvt aldt.s
betoid
juist
oordeel underschrof ik
Do p(01.3.1,4:,,it grnuraat hood vervoJ•
gems geconsfaverd Mat dit bred
00or do politic naar baboon is, 0 tgovc.01(1, bebcudens unigo
tc,,,jen wil3f op rnerna word! :nuegaan.
000 or c.ori aanzion kan Ik mij met du
zatritiwilze van do procure,irigeneraal
vete n19611.

politie verrichtte 138 aanhoudingen Op grand van ecn rede:tik vermoo(len van schuldaan feitem strafbaar
geSteld in do Algemene Polltieverordon,ng 1978 van Breda, de waperivvotgaving on het Wetboek van Btrefrecht.
Vrijvvet
leiten bet roffun hot deelnemon sun een verbodon optocht of warden birinen het kador duarvan geconstateerd In viif gevallen to hij het ver
hoor de grond aan het redelijkverrnoOden van schuld ontvation. Zos
aannoudingen vverden verricht zonder
dat or Wrake was van een vormooden
van SCbuld aan een strafbaar fort. De
procureur-generaal is van oordeet dal
do:e aanhoudingen als °moist moeten
worrier: aaoge,merkt
Van do 144 aanguhoutienan is 1.611
persoon, op verdenka.g van het vow. handen hettnen ;ran mototov-cocktaits,
in verzekering gost001 Tien personen
:lin binnan de ■vertitiiike lerrni:;n van
.te,.; out heongozonden. Ten aontien
van de OS•en g
. c 133 pcs,...rter,,s cleat
ler fr Iln wut tcs u,,r OverF,.0),Cclen
do [16.1.0 he! onvv.,;:.J,,,vonio
deelde Per.rokkenen been tf': ranaun
tulwyi Lich v001 en to de onmnideilijke
ornuoving van he?1 patillebure:',,Ongeritg,?idhadc.n vccrdeder., De r.000-are..o-cien(21au: acht doze handelwrizr,r,
wog ens het ontbre.
s•;:: eCn Wette1600 grondsla;3. or,,LT. li Iteelt de
hootdolticier ran jusla.o worzot.:hl bi,
de behanclotieg van ingel.c.men kit:chum aan du gemaakte Mitten do nodigo
aandacht to bosleden.
Oil de antwoordors Op de be:de voriga
vragon ijal. ti t geen spreke is van
(het oot...vikiseten van) eon
loid, wets door de w.;,9o10101105 „rer.
ondersteld Daarom - se on, verdere
vortraging bi, do boantv.,
..:erd,r.j2 to
Verrnoden -zijn de inerbednelde vr agon van de 00;Sto vraooristeller desti;si s blionderlik be.:intvvuot .
Ztlitng 1581. AarthaniAts)
iweerie Kamer, tilting 1981,
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