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ïn:

Voorwoord

Dit rapport beval de resultaten van een onderzoek naar de ervaringen en me-
ningen van de ME-ers die op 30 april 1980 te Amsterdam waren ter gelegen-
heid van de inhuldigingsplechtigheden van H.M. Koningin Beatrix en opgetre-
den zijn bij de ernstige ongeregeldheden die zich op die dag voorgedaan heb-
ben. Hel initiatie( tol dit onderzoek is uitgegaan van de gezamenlijke politie-
vakorganisaties en de Marechausseevereniging. Voor de uitvoering Is contact
gezocht met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van
het Ministerie van Justitie, dat ook de analyse en rapportage heeft verzorgd.

Op deze plaats past een woord van dank aan allen die aan het onderzoek
hebben meegewerkt. Allereerst aan alle ME-ers voor hun bereidwillige mede-
werking en de betrokken instanties voor het verkrijgen van het adresseni rale-
rlaal. Vervolgens in het bijzonder aan dr. P. van Reenen voor zijn waardevolle
suggesties bij de analyse van de resultaten. Daarnaast ook aan J.B. ter Horst
voor de goede zorg waarmee hij het veldwerk heelt georganiseerd en T. Ree-
kers en B. de Bruin voor de verzorging van het typoscript van het rapport.
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Inleiding

1.1 Algemeen
De inhuldigingsplechtigheden op 30 april 1960 te Amsterdam zijn gepaard ge-
gaan met zeer ernstige ordeverstoringen.

In de ochtenduren deden zich al vroeg botsingen voor tussen politie en kra-

kers in de Bilderdijkslraat en later op de dag tussen politie en demonstranten

bij de Blauwbrug. De ongeregeldheden verspreidden zich in de middag en de
avond over het gehele stadscentrum. De verwachtingen dal er iets op die dag

zou gebeuren, waren algemeen. In de pers was te voren ruimschoots aandacht
besteed aan de kans op rellen en politie, justitie en bestuur hadden er in cie
voorbereiding van de plechtigheden rekening mee gehouden. Deze ongere-
geldheden waren echter veel omvangrijker en ernstiger van aard dan men had

verwacht. Naast enorme materiële schade zijn er vele gewonden gevallen; al-
leen al onder de politie meer dan 100.

Bevolking, overheid en pers reageerden geschokt op de gebeurtenissen. Na
de 30e april begon een 'geschrokken' overheid op allerlei niveau overleg. De
Tweede Kamer en de Amsterdamse gemeenteraad bespraken de gebeurtenis-
sen, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd gevraagd een
probleemstelling voor te bereiden voor een 'breed beraad' over de ongeregeld-
heden. En ook de politie begon met uitgebreide evaluaties. Daarover zijn ook
rapporten verschenen; onder andere do 'Evaluatie nota Mobiele Eenheden 30
april 1980' van het Amsterdamse politiekorps en het rapport 'Het grootschalig
politieoptreden na 1980', uitgebracht naar aanleiding van een studieconferen-
tie te Warnsveld. Zowel meer fundamentele vragen naar de achtergronden en
oorzaken van de ongeregeldheden kwamen daarbij aan de orde als ook meer
praktische zaken. Voor de meer fundamentele discussie heeft de WRR inmid-
dels een aantal bouwstenen aangedragen in haar rapport 'Democratie en Ge-
weld: wetenschappelijke beschouwingen en onderzoekvoornemens' (decem-
her 1980). Do evaluaties van de politie hebben ondertussen tot enkele wijzigin-
gen in taktieken en uitrusting geleid. Het overleg dal de politievakorganisa-
ties na 30 april 1980 hebben gevoerd met de Ministers van Binnenlandse Za-
ken en Justitie resulteerde in het beschikbaar stellen van een bedrag ter
grootte van 7 miljoen voor de aanschaf van beschermende uitrusting en beter
materieel.

Naast het te starten onderzoek naar oorzaken en achtergronden van de on-
geregeldheden (op grond van de probleernanalyse door de WRR) bestond hij

de politievakorganisaties de wens tot het houden van een onderzoek onder de
politiemensen die In Amsterdam ingezet zijn geweest lei handhaving van de

openbare orde rondom de inhuldigingsplechligheden, Doel van dat onderzoek

zou moeten zijn na te gaan wat hun ervaringen, bevindingen en kritiek zijn, egt)
van daaruit lering te kunnen trekken voor de toekomst. In het overleg niet de
bewindslieden werd de wens tot het doen van een onderzoek naar voren ge-

bracht. Van de zijde van beide ministeries werd hulp toegezegd bij de ullvpe-
ring van het onderzoek. Hel Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie
Centrum van het Ministerie van Justitie is bereid gevonden begeleiding en as-
sistentie te verlenen bij de uitwerking, uitvoering en rapportage van het onder-

zoek.
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De verantwoordelijkheid van het onderzoek berust bij de gezamenlijke politie-
vakorganisaties en de onderzoeker. Voor de begeleiding van hel onderzoek is
een werkgroep geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers van de politie-
vakorganisaties en van de Marechausseeverenlging en uit de onderzoeker.
Conclusies die getrokken worden uit de resultaten van het onderzoek komen

dan ook voor rekening van deze Instanties, waarmee aangegeven is dat deze
niet eveneens het standpunt van de Minister van Justitie of Binnenlandse Za-
ken vertegenwoordigen.

1.2 Opzet van het rapport
Dit rapport bevat een verslag van de resultaten van het onderzoek. Op verzoek
van de politievakorganisaties heeft het WODC de uitvoering van het onder-
zoek verzorgd, Inclusief de rapportage.
liet onderzoek bevat een groot aantal onderwerpen; opvattingen van ME-ers
over het optreden in Amsterdam, over de leiding, over de persoonlijke uit-
rusting en verzorging; vragen naar de beleefde emoties en stress in Amster-

dam; maar ook vragen naar politieke voorkeuren, naar opvattingen over tiet
ME-werk en naar de bereidheid tot het optreden als ME-er. Door de diverse the-
ma's heen loopt echter de algemene vraag naar de acceptatie van hel gezag

door de politie. Deze vraag heeft dan twee aspecten. Het eerste aspect Is de
relatie van de politie, en met name van de ME, met een steeds pragmatischer

opererend bestuur; een pragmatisme dat steeds hogere eisen stelt aan pro-
fessionalisme en zelfbeheersing van de politie. Het tweede aspect betreft de
mate van individuele loyaliteit; er zijn politiemensen die duidelijke grenzen
stellen aan hun dienstbaarheid aan het politie-apparaat. Voorbeelden hiervan

zijn de NPB-leden die hun rol ter discussie stelden bij het handhaven van de
openbare orde rondom de protesten tegen de proefboringen bij zoutkoepels
voor de opslag van radioactief afval; of de pelotonscommandant van de. ME

die weigerde zijn peloton te leiden bij de demonstraties bij de kerncentrale in

Dodewaard; of de Renkumse hoofdagent die ME-werk weigerde.
Deze algemene vraag staat centraal in het onderzoek. De opzet van dil rap-

port Is als volgt. Na een hoofdstuk over grootschalig politieoptreden (hoofd-
stuk 2) en een bespreking van de centrale onderzoekvragen en veronderstellin-
gen (hoofdstuk 3) volgt een beschrijving van de ónderzoekopzet en de onder-
zochte groep (hoofdstuk 4). Vervolgens wordt aandacht besteed aan een aan-
lat aspecten van acceptatie en aanvaarding van gezag (hoofdstuk 5).

In de daarop volgende twee hoofdstukken worden de ervaringen In Amster-

dam en de daar opgedane emoties behandeld (hoofdstuk 6 en 7). Of opvattin-
gen over de inzet van de ME en de bereidheid om daarin dienst te doen veran-
derd zijn onder invloed van de ervaringen op 30 april 1980 komt daarna aan de
orde (In hoofdstuk 8). Het laatste hoofdstuk gaat na een samenvatting van de

resultaten In op de Implicaties van deze resultaten voor toekomstig ME-
optreden en politie-optreden In het algemeen.
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Grootschalig politie-optrederg

2.1 Inleiding
Sedert de beginjaren '70 heeft de politie hij acties zoals gijzelingen, kapingen,
en ontruimingen van (gekraakte) woningen herhaalde malen grootschalig

moeten optreden. Vooral in de tweede hellt van de zeventiger jaren richtte dit
optreden zich tegen groepen uit de bevolking die opkomend voor hun belan-

gen de rechtsorde aantastten ende openbare orde verstoorden. Mobiele een-

heden van gemeente- en rijkspolitie enlof bijstandseenheden van de koninklij-
ke marechaussee werden ingezet om een einde te maken aan dergelijke ac-

ties, waarbij het in een aantal gevallen kwam tot gewelddadige confrontaties
tussen politie en bevolking. De gebeurtenissen op 30 april 1980 waren daar
een voorbeeld van. Ook daarna heeft het zich in Amsterdam alsook zeer recen-

telijk in Nijmegen herhaald.
De vraag is aan de ene kan( of de politie in dil specialisme voldoende toege-

rust is voor een dergelijk optreden. Doch een andere vraag is of een dergelijk
optreden behoort tot het takenpakket van de politie en ook of degene die dil
dan moet uitvoeren, i.e. de ME-er, daartoe bereid is en in de toekomst bereid

blijft. Deze vragen hebben zowel betrekking op de organisatie van hel optre-
den en de ontwikkelingen die zich daarin hebben voorgedaan als op het beleid

inzake het optreden. In paragraaf 2.2 en 2.3 wordt daarop ingegaan. In para-
graaf 2.4 worden enkele mogelijke implicaties van deze ontwikkelingen aan-

gegeven.

2.2 Georganiseerd politie-optreden -
Dat de politie in de stabilisering van de slaat en de rechtsorde een integreren-

de rol heeft vervuld, zal door weinigen ontkend worden. In de meeste ontwik-

kelde landen is de politie een algemeen verschijnsel, als Instrument dat zorg
draagt voor de handhaving van het gezag; en daarbij dan het monopolie heeft

om geweld te gebruiken.
Het georganiseerd politie-optreden is in de loop der tijd uitgegroeid tol een

specialisme met een toenemende professionalisering. Al ver voor de Tweede
Wereldoorlog had de politie speciale eenheden voor het leveren van 'harde

bijstand' bij oproer en ongeregeldheden: Pas in de zestiger jaren zijn de mo-
biele eenheden (ME) verder uitgebouwd. Er kwamen ME-opleidingscentra voor
rijks- en gemeentepolitie. Uitrusting, bewapening en commandovoering en -
tactieken werden verbeterd en verder uitgebouwd.

Het ME-specialisme heeft zich sedertdien steeds verder ontwikkeld. Voer-
tuigen, kleding, uitrusting en bewapening werden aangepast aan de hogere ei-
sen die gesteld werden rn.b.t. de persoonlijke veiligheid en bescherming van
de ME-ers en aan veranderingen in strategie van ME-optreden; het accent op

fysiek geweld is verschoven naar hel accent op dreiging met geweld. Daarbij
zijn er verschillen ontslaan tussen politie en koninklijke marechaussee. De

marechaussee heeft in de afgelopen jaren, vooral voor rle 'harde bijstand' vele
malen hulp geboden aan potitiekorpserí vanwege de kwaliteit van haar organi-
salie, uitrusting en bewapening. De marechaussee is (Jan ook de enige die
uniformiteit kent in verbindingsmiddelen, in strategie en tactiek van optreden.

Tussen de eenheden van rijks- en gemeentepolitie zijn grote verschillen ont-
staan, waarbij ook de afstemming met de marechaussee ontbreekt.

Bij georganiseerd politie-optreden van een dusdanige omvang zoals op 30



april 1960 te Amsterdam kan dil lol problemen leiden. Het ontbreken van uni-

formiteit in voertuigen, uitrusling, bewapening en vooral ook In verbin-
dingsmiddelen bemoeilijkt een gezamenlijk en gecoordineerd optreden sterk.

2.3 Het beleid in hel ME-optreden

In zijn boek over overheidsgeweld geeft van Reenen (v. Reenen, 1979) een uit-
gebreide analyse van de ontwikkeling van het overheidsgeweld.

Hij stelt dat met de opkomst van de verzorgingsstaat in de tweede helft van

de zestiger jaren een einde Is gekomen aan het 'ambtelijke' geweldsmonopo-
lie. Hel ambtelijk geweldsmonopolie wordt door hem gekenmerkt door de au-
tonome, directe en prompte reactie van de politie op een aantasting van hot
gezag en van de rechtsorde. Daaraan Is een einde gekomen; men ging eraan

twijfelen of dit wel de meest geschikte reactie was om op te treden tegen pro-
testen legen maatschappelijke problemen en hel gevoerde (overhei(Is)beleid
ten aanzien van deze problemen. Op grond van rationele overwegingen ging

men niet alleen vanuit de politie, maar juist ook vanuit bestuur en justitie zoe-
ken naar die wijze van optreden (bestuurlijk of politieel) die voor alle betrok-
ken partijen acceptabel zou zijn binnen de specifieke situatie. Van Reenen
noemt dit het 'complexe' geweldsmonopolie. Er bestaat niet langer uniformi-
teit In de reactie van de overheid op aantastingen van haar gezag en van rle

rechtsorde. Het optreden Is steeds verschillend en zeer gedifferentieerd..
Een uitvoerige beschrijving geeft P. van Reenen in zijn boek en In Justitiële

Verkenningen (1900). Een belangrijk kenmerk van hel complexe geweldsmono-
polie Is de onderlinge afstemming van politiek-bestuurlijk optreden en poli-

tieel en justitieel optreden. De politie bepaalt niet zelf meer hoe zij zal optre-
den bij ordeverstoringen doch is gevoeliger geworden voor eisen die vanuit
politiek ot bestuur aan het politie-optreden worden gesteld. Bestuur en justi-
tie hebben meer Invloed op de sturing van het georganiseerde politie-optreden

en hel te voeren beleid daarbij.

2.4 Implicaties voor georganiseerd politie-optreden

Het gecoordineerd optreden van grote aantallen mobiele eenheden van politie
en marechaussee vergt een gedegen organisatie. Wanneer dan uniformiteit in

middelen en strategie en tactiek ontbreken zal dit een goede organisatie en
coordinatie sterk bemoeilijken. Bovendien kan het nadelig werken voor loe-

komstige optredens, wanneer de betrokken ME-ers zelf de gevolgen van het
gebrek aan uniformiteit aan den lijve ondervinden en ervaren. Het is zeer wel
denkbaar dal de bereidheid lot deelname aan optreden binnen ME-verband al-

neemt, wanneer men slechte ervaringen heeft met eerdere optredens. Ook Is
het denkbaar dat de beheersing en beheersbaarheid van de ME geringer

wordt. Eerdere negatieve ervaringen kunnen een anticipatie op nieuwe nega-
tieve ervaringen tot gevolg hebben. Een gevolg daarvan is dan misschien weer

dat men eerder tot geweldsgebruik overgaat dan strikt nodig is.
De verdergaande beheersing van het optreden van de politie, in het bijzon-

der van mobiele eenheden, door de sturing van het politie-optreden door poll-
tieke en bestuurlijke overwegingen heeft bepaalde consequenties. Een op de
situatie afgestemd beleid bij ordeverstoringen kan in tegenspraak zijn met de

beginselen van rechtsgelijkheid en met de belangen van de betrokken politie-
mensen. In hoeverre zijn degenen die dit beleid moeten uitvoeren, dus de ME
ers zelf, bereid zich hieraan te houden, wanneer het indruist tegen hun eigen
opvattingen?

En een laatste vraag Is dan nog in hoeverre de ervaringen tijdens hel ME-
optreden en de spanning tussen bestuurlijk en politiek pragmatisme enerzijds
en beginselen van rechtsgelijkheid anderzijds, doorwerken in de politieprak-

tijk van alledag. Deze vraag blijft In dit onderzoek onbeantwoord. In het onder-
zoek waarvan In dit rapport verslag wordt gedaan heeft de ME-er centraal

gestaan. Tezamen met de evaluaties van de gebeurtenissen in Amsterdam die
op verschillend niveau hebben plaatsgevonden kan zo wellicht een beeld ge-
vormd worden waaruit lering getrokken kan worden voor de organisatie van

toekomstig grootschalig politie-optreden.
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Probleemstelling van onderzoek

3.1 Inleiding
in hel eerste hoofdstuk zijn de directe aanleiding en de achtergrond vermeld
om een onderzoek le houden onder de ME-ers die op 30 april 1980 in Amster-
dam waren opgetreden. Het tweede hoofdstuk bevatte vervolgens reeds enke-
le veronderstellingen over mogelijke effecten van de gebeurtenissen in
Amsterdam. Deze zullen in dit hoofdstuk nader uitgewerkt worden.

3.2 Probleemstelling
Het onderzoek heeft een tweeledig karakter. Aan de ene kant gaat het om het
vaststellen van de ervaringen en meningen van de betrokken ME-ers, *zowel
over de organisatie van het optreden ais over het gevoerde beleid inzake het
optreden. Aan de 'andere kant is het van belang of de gebeurtenissen in
Amsterdam invloed hebben gehad op opvattingen over toekomstig grootscha-
lig politie-optreden.

De vragen vallen uiteen in vier categorieën; de vraag naar:

a het oordeel over de organisatie van het optreden;

b het oordeel over het beleid inzake het optreden;
c de emoties die men doorstaan heeft;
d de mate van begeleiding en de tegemoetkoming voor het optreden.

Bij een grootschalig optreden niet eenheden van politie en marechaussee is
voor wat betreft de organisatie van het optreden gevraagd naar tiet oordeel
over:
1 de instructie en begeleiding;
2 de cotlrdinatie in het optreden;
3 de leiding van de commandanten;
4 de kwaliteit van het materieel, de verbindingsmiddelen en de persoonlij-

ke uitrusting;
5 de persoonlijke verzorging.
In Amsterdam was gekozen voor een zeer terughoudend beleid ten aanzien
van het inzetten van de ME en tiet gebruiken van geweld. Gevraagd is naar:
1 de bekendheid met dit beleid;
2 de mening over dit beleid;
3 do praktijk van dit beleid.
De doorstane emoties zijn onderscheiden naar:

1 verwachtingen vóóraf;
2 emoties tijdens het optreden, onderscheiden naar verschillende situaties.

De begeleiding na afloop kan betrekking hebben op:

1 de aanvang van de 'normale dienst';
2 de opvang direct na afloop;
3 de materiële tegemoetkoming voor het optreden in geld of vrije lijd;

4 de belangenbehartiging door de vakorganisaties.'

Wanneer gedacht wordt aan een mogelijke invloed van hot optreden in
Amsterdam op toekomstige optredens, kan een onderscheid gémaakt worden
naar invloed op:
1 het ME optreden in het algemeen;



2 de bereidheid om zelf als ME-er op te treden.
Daarom is zowel gevraagd naar eventuele veranderingen In de noodzaak van
ME-optredens als In de bereidheid om zelf op te treden.

3-3 Enkele veronderstellingen
Bij welke mensen zal er een verandering opgetreden zijn in de opvattingen
over de noodzaak van de ME enlot in de bereidheid om zelf deel te nemen?
Vlet is zeer wel denkbaar dal de slechte ervaringen die men heeft opgedaan in
Amsterdam ten aanzien van de organisatie en coordinatie van het optreden,
ten aanzien van het gevoerde beleid en ten aanzien van cie doorstane einoties

tot gevolg hebben gehad dat men zich niet langer kan vinden in de terughou-
dende inzet van de ME en het terughoudende geweldsgebruik (hel nieuwe

dreigconcept van de ME) en dat men terug wil naar een harder optreden (hot
oude, fysieke geweldconcept van de ME). De meningen over tiet optreden in

Amsterdam kunnen weer samenhangen met eerdere ervaringen en met politie-
ke en maatschappelijke oriëntaties.

In schema:

persoonskenrnerken

politieervaring

politieke o,iëntalle

oordeel over

hel

ME-optreden

In Amsterdam

veranderingen

In

Opvattingen

over de ME

Uit de resultaten van de beschrijving van het oordeel van de ME-ers over liet
politie-optreden in Amsterdam zal blijken hoe groot de groep is die [rel niet

eens was met gevoerde beleid of minder goed te spreken was over cie orgalri-
salie van liet optreden. Bovendien zal een indruk verkregen kunnen worden
van de omvang van tiet aantal ME-ers voor wie de gebeurtenissen meer zijn ge-
weest dan een ernstig Incident en die daaruit hun conclusies hebben getrok-

ken zowel in de zin van een harder standpunt als van een nog terughoudender
beleid ten aanzien van liet Inzetten van de ME om de rechtsorde en openbare
orde te handhaven bij ernstige aantastingen daarvan.
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Het onderzoek en de onderzochte
groep

4.1 Inleiding
Het initiatief tot het verrichten van een onderzoek onder de politiemensen die

op 30 april 1980 in Amsterdam waren geweest, vloeide vooral voort uit de
wens om een indruk te hebben van de wijze waarop zij de gebeurtenissen op

die dag beleefd en ervaren hebben.
Naast een beschrijving van de opvattingen van de politiemensen over een

aantal zaken rondom het optreden van 30 april 1980, is het onderzoek explora-
(le( van karakter. Nagegaan Is in hoeverre opvattingen over het optreden in
Amsterdam samenhangen niet veranderingen in opvattingen over de ME en in
hoeverre dit weer samenhangt met persoonlijke factoren.

4.2 De onderzochte groep
Met hel oog op de inhuldigingsplechligheden zijn zeer veel politiemensen van
gemeentelijke korpsen en van het korps rijkspolitie alsmede leden van de ko-

ninklijke marechaussee In Amsterdam geweest voor het verlenen van
bijstand. Do inzet was nogal verschillend, naar tijd, naar plaats van inzet en

naar aard van de taakopdracht. Naast bijstand van pelotons van de Mobiele
Eenheid met ondersteunende eenheden (zoals Braba, beredener, hondenge-

leiders, verkenningsploegen e.d.) waren mensen belast met o.a. de bewaking
van openbare gebouwen, niet de veiligheid van hoge buitenlandse en binnen-

landse gasten en met de verkeersregeling in de stad. Daarnaast waren er
recherche- en observatieploegen. Al met al is rondom 30 april 1980 ongeveer

een zesde deel van de totale Nederlandse politie in Amsterdam aanwezig ge-

weest.
Het is niet mogelijk al deze personen in het onderzoek te betrekken. Boven-

dien wordt de doelgroep van het onderzoek vooral gevormd door die politie-

mensen die op 30 april 1980 daadwerkelijk met de ernstige ongeregeldheden
geconfronteerd zijn, dus degenen die daadwerkelijk zijn ingezet bij de rellen.

Deze kunnen van tiet meest nabij oordelen over het verloop van iie gebeurte-

nissen op die dag en een beeld geven van hun ervaringen. Een keuze voor deze
doelgroep betekent dat een grote groep die wel in Amsterdam is geweest bui-

ten het onderzoek valt, zoals o.a. de politiemensen die voor het handhaven van
de verkeersveiligheid op straat waren en ook - zij het op enige afstand -- ge-
tuige geweest zullen zijn van de gewelddadigheden. De keuze voor cie ME-ers
en ondersteunende eenheden als doelgroep van hei onderzoek betekent dat
de reiultalen van het onderzoek ook alleen gegeneraliseerd kunnen worden
naar de politiemensen die binnen ME-verband ingezet worden. Overwegend

zullen dit - in vergelijking tot het totale politie-apparaat -- gemiddeld jongere
politiemensen zijn met minder dienstjaren bij de politie. Niet aan te geven valt

`in hoeverre bijvoorbeeld de wijze waarop zij de gebeurtenissen beleefd heb-
ben daardoor anders zal zijn dan die van oudere collega's, of in hoeverre be-
paalde opvattingen over politieke issues verschillen van die van oudere colle-
ga's en dus niet representatief zijn voor de politie. Wel kan een indruk daarvan
gekregen worden door in tref onderzoek na le gaan o( er verschillen bestaan
naar leeftijd oi politie-ervaring.



4.3 Uitvoering van het onderzoek
Gekozen is voor een.schriflelijke benadering van de te ondervragen personen.
Daartoe Is een vragenlijst opgesteld die toegezonden is op de privé-adressen.
In een begeteidenele brief werd hel doel van het onderzoek toegelicht. Daarin
was tevens vermeld dat het onderzoek plaatsvond met instemming van de Mi-

nisters van Binnenlandse Zaken, Justitie en Defensie. Het was niet eenvoudig
le achterhalen welke personen in aanmerking kwamen om in liet onderzoek
betrokken te worden. Naast gemeente- en rijkspolitie, had ook de koninklijke
marechaussee bijstand verleend. In Amsterdam beschikte men over appél
lijsten waaruit ontleend kon worden hoeveel pelotons ME ingezet waren, van

de korpsen van rijks- en gemeentepolitie en van cie koninklijke marechaussee,
Aangezien niet bekend was of deze appéllijsten volledig waren, is niet mede-

werking van de gemeentekorpsen, van de Algemene Inspectie van het korps
rijkspolitie en van de Marechausseevereniging een lijst van 3200 personen

verkregen die op 30 april 1980 In Amsterdam binnen ME-verband ingezet ge-
weest zouden zijn. Dit aantal sloot goed aan op het aantal zoals vermeld op de
appéllijsten, in het draaiboek dat opgesteld was rondom de organisatie en in
de brief die•door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie was toege-
zonden aan de Tweede Kamer. Aan deze 3200 personen is derhalve de vr agen-
lijst toegezonden. Alhoewel naam en adres bekend was, is strikte anonimiteit
van de verstrekte gegevens in acht genomen. De vragenlijst is geanonimi-
seerd; niet bekend is wie van de 3200 aangeschreven personen aan liet onder-

zoek hebben meegedaan. Na verwerking van de antwoorden op de gestelde
vragen zijn de vragenlijsten vernietigd. Na een proefonderzoek onder een aan-
tal agenten van gemeente- en rijkspolitie is de definitieve vragenlijst op-
gesteld. Deze is begin augustus 1980 verstuurd.

4.4 De vragenlijst

De keuze voor een schriftelijk onderzoek maakt het wenselijk zoveel mogelijk
met gestructureerde vragen te werken. Dit wil zeggen dat de antwoordmoge-
lijkheden op de vragen zoveel mogelijk reeds bij de vraag worden aangegeven.
Tevens is bij een groot aantal vragen de ruimte geboden voor op- en aannier-
kingen, suggesties en kritiek. Dit is voorai.gedaan bij de vragen die betrekking
hadden op de gebeurtenissen in Amsterdam. Uit de kritische dparerkingen en
de suggesties zou 'lering' getrokken kunnen worden.

De vragenlijst bestond uit vier blokken. Plet eerste blok bevatte vragen over
de leeftijd, het korps waarvan men deel uitmaakt, het aantal dienstjaren err
het aantal jaren ME-ervaring. In dit blok zijn ook enkele vragen over opvattin-

gen over ordehandhaving ondergebracht. Het tweede blok bevatte vragen over

de ME-ervaring. In het derde blok werd uitvoerig ingegaan op de gebeurtenis-
sen in Amsterdam. Er zijn vragen opgenomen over de instructie die men heeft

gekregen, over de begeleiding in Amsterdam, over de persoonlijke verzorging

en de persoonlijke uitrusting alsmede over het verloop van hel optreden en het
oordeel over het beleid t.a.v. het optreden. Ook zijn er vragen opgenomen over

eventuele emotionele gevoelens tijdens het optreden. In het laatste blok werd
aandacht besteed aan de periode né 30 april 1980. Gevraagd is o.a. naar de op-
vang, naar reacties vanuit de sociale omgeving, naar de belangenbehartiging
door de politiebonden alsook naar een wijziging in de opvattingen over de in

zet van de ME.

4.5 Response
Eind september 1980 waren 2030 vragenlijsten geretourneerd. Na uitsluiting
van sterk onvolledig ingevulde vragenlijsten resteerden 1838 formulieren; een

response van 57%. Een nadere beschouwing van de aard van het optreden op
30 april 1980 wees uit dat 1337 van de 1838 personen daadwerkelijk opgetre-

den waren en dat cie overige 501 niet waren opgetreden of vanwege een speci-

fieke taakopdracht in Amsterdam waren geweest, zoals bewaking van open-
bare gebouwen, verkeersregeling of een recherchetaak. Besloten is liet onder
zoek vooral te richten op de 1337 personen die daadwerkelijk waren opgelre

den.



Vanuit oe verdeling van ne (wee groepen respondenten (cie groei; van 1337

en de groep van 501) over de verschillende korpsen van gemeentepolitie en
rijkspolitie en cie divisies van de koninklijke marechaussee zou men rasogen al-

leiden dat het aantal van 3200 personen aan wie een vragenlijst is toegezon-
den wellicht wal aan de hoge kant is geweest, wanneer hei gaat om personen

die daadwerkelijk zijn opgetreden. Vrij systematisch blijken respondenten uit

bepaalde korpsen tot de tweede groep te behoren. Vermoedelijk is een deel
van de non-response gelegen in het feit dat de vragenlijst niet van toepassing

was omdat men niet was opgetreden en men derhalve de vragenlijst niet heeft
ingevuld en niet heeft teruggestuurd. Wanneer dat inderdaad tiet geval is, be-

tekent dit dat de response hoger is dan de genoemde 57%, wanneer het gere-
lateerd wordt aan het totale aantal dat daadwerkelijk is opgetreden.

De verdeling van de 1838 respondenten is als volgt:

Tebel 4.1 Response

groep 1 groep 2 totaal

Gemeentepolitie Amsterdam 18% 1 241) 13% 1 63) 16%( 3041
Gemeenrepolilie overige gomoenren 35%( 462) 62% 1309) 42% ( 771)

Rijkspolitie 26% 1 353) 14% ( 71) 23% ( 426)
Koninklijke Marechaussee 20% ( 272) 11%( 56) 18% l 326)

onhekend 1% 1 9) ( 2) 1 % t 11)

Tolaal 100%(1337) 100% (501) 100% (1838)

Vooral van de gemeentelijke korpsen zijn ME-ers minder daadwerkelijk opge-
treden, doch paraat gehouden.

4.6 Enkele persoonsgegevens
De leeftijd van de 1337 personen waarop de resultaten betrekking hebben,
loopt uiteen van 18 jaar tol en niet 57 jaar. De helft van hen is 25 jaar of jonger.

De mate van ervaring varieert nogal. Hel aantal dienstjaren bij de politie of de
koninklijke marechaussee loopt uiteen van minder dan een jaar tot meer dan

30 jaar. De helft heeft minder dan 5 jaar ervaring. Het aantal jaren dat men bij
de ME is, loopt uiteen van minder dan een jaar tot meer dan 20 jaar. De helft is

minder dan 3 jaar bij de ME.
Het overgrote deel (92%) van de respondenten maakt deel uit van een ME-

peloton. Dit vindt vooral zijn verklaring in de selectie die binnen het onderzoek
is gemaakt voor personen die op 30 april daadwerkelijk waren opgetreden bin-
nen ME-verband. Onder hen bevindt zich een vijfde (20%) die binnen ME-
verband een leidinggevende functie bekleden, voor het merendeel als groeps-
of sectiecommandant.

Deze persoonsgegevens hangen onderling samen. Met behulp van een
HOMALS-analyse is dit nagegaan. Dit is een techniek voor liet bekijken valt
onderlinge samenhangen op een groot aantal kenmerken tegelijk.

Er blijken vier groepen onderscheiden te kunnen worden:

a. personen van 22 jaar of jonger die ongeveer 1 á 1,12 jaar bij de politie zijn,
ongeveer één jaar of minder bij de ME en nog vrijwel nooit in ME-verband
opgetreden; ca. 20%

b. personen van 23 á 24 jaar die ongeveer 3 á 4 jaar bij de politie zijn en 1 á 3
jaar bij de ME en 1 tot 3 maal als ME-er opgetreden; ca. 20%

c. personen van nog Iets oudere leeftijd, die 5 á 71/2 jaar bij de politie zijn en
ca. 31/2 jaar bij de ME en vaker (3 á 10 maal of nog vaker) als ME-er opgetre-
den; ca. 30%
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d. personen van boven de 28 jaar die reeds lang (8 jaar of meer) bij cie politie
zijn, en ook lang bij de ME, daarin veelal ook een leidinggevende functie be-
kleden doch relatief wat minder als ME-er opgetreden; ca. 30%.

Het aantal dienstjaren loopt dus sterk parallel met ME-ervaring en ME-
optreden, met uitzondering van politiemensen met een leidinggevende func-
tie. Een verdere analyse toont aan dat vooral groep c relatief veel ME-ers van
korpsen van de rijkspolitie bevat. Groep b bevat relatief veel ME-ers van korp-
sen van de gemeentepolitie, Vooral in groep a als ook in groep c1 zitten relatief
veel ME-ers van de gemeentepolitie van Amsterdam. De leden van de konin-

klijke marechaussee zitten relatief meer in groep b en groep d.

4.7 Duur van het optreden in Amsterdam
Reeds de dagen voorafgaande aan 30 april 1980 was de ME In Amsterdam pa-

raaf voor het verlenen van bijstand. Ook ná 30 april 1980 was dit het geval;
vooral gold dit voor de gemeentepolitie van Amsterdam en voor cie koninklijke
marechaussee. Vanuit de korpsen van de omringende gemeenten en vanuit de

rijkspolitie is relatief wat meer bijstand geboden op 30 april zelf en in de nacht
van 30 april op 1 mei. Tabel 2.2 geeft een overzicht voor wat betreft het optre-
den van de geinterviewde ME-ers.

----_...------------- --------
Tabel 4.2 Standplaats en optieden

GP -A-'d-am GP overig RP KMAn

alleen 29130.4 11 /0 68% 73% 30%

29130-4 én 1.5 32% 31% 25% 69%

291304. 1.5 57% 1% 2% 1%

én nog na 1.5

totaal

43'/.

44%

13%

Aan de ME-ers is ook gevraagd hoe laat zij op 30 april hun uitgangspositie
hadden ingenomen, hoe laat ze waren opgetreden en hoe laat het optreden
was beëindigd. Deze tijdstippen zullen niet helemaal betrouwbaar zijn vanwe-

ge gemaakte schattingen van de tijdstippen. Desalniettemin kan in grote tij
nen aangegeven worden hoe lang men op de uitgangspositie gehouden is tot
aan het feitelijke optreden, hoe lang dit optreden geduurd heeft en hoe lang

men op 30 april 1980'in louw' geweest Is. De lijd die men op de uitgangsposi-
tie slandby is gebleven, liep op grond van de onderzoekgegevens uiteen van

minder dan een half uur tot meer dan 9 uur. Iets minder dan driekwart was 6
uur of minder 'achter de hand' gehouden. Wanneer echter deze tijd de acht uur
overschrijdt, zou het kunnen zijn dat daarin een onderbreking heeft gezeten.

Men is dan eerst 's morgens vroeg op straat geweest en na een onderbreking

vervolgens later op de dag.
Tussen de korpsen blijken verschillen te beslaan. Ten aanzien van de ME-

ers van de rijkspolitie en van de gemeentepolitie van omringende gemeenten
is langer gewacht met het daadwerkelijk inzetten. Leden van de gemeentepoli-
tie van Amsterdam en van de koninklijke marechaussee zijn sneller ingezet.

De duur van het optreden zelf loopt uiteen van minder dan een kwartier tol
meer dan 15 uur. Iets minder dan tweederde had'9 uur of minder daadwerkelijk
opgetreden. Leden van de gemeentepolitie van Amsterdam en van andere ge-
meentekorpsen blijken langere tijd opgetreden te zijn dan leden van de
rijkspolitie of van de koninklijke marechaussee.

t-let bovenstaande brengt met zich mee dat de totale duur van de inzet en
optreden opliep tot meer dan 18 uur. Ook hier waren hel vooral de leden van de

gemeentepolitie van Amsterdam die [toog scoorden, gevolgd dooi de ME-ers
van andere gemeentelijke korpsen en van de rijkspolitie. Letten van de konin-

klijke marechaussee blijken al vrij snel op cie 30e april ingezet le zijn en ook

betrekkelijk kort opgetreden te hebben. Er blijkt een sterke samenhang te
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bestaan nissen duur van het optreden en ervaring mei ivlE-optredeiis. Met
meneer. die nog geen enkele ervaring hadden, lijkt wat langer gewacht te zijn

bm hen in te zetten dart met mensen die wei eerder binnen ME verband waren
opgetreden. Ten aanzien van het optreden zelf blijkt dat hoe groter de ME-
ervaring was, des te langer men ook in Amsterdam opgetreden was. Zodoende

zijn over het geheel genomen de mensen die reeds vaker als ME-er opgetreden

waren, ook langer 'in touw geweest'.

Samengevat kan gesteld worden dat de onderzochte groep ME-ers waar-
schijnlijk gemiddeld genomen wat jonger is dan de doorsnee polilielunctiona-

ris. Een onderscheid kan gemaakt worden naar de mate van politie- en ME-
ervaring, van vrijwel niet tot zeer veel. Een ander onderscheid is de duur van

het optreden rondom 30 april 1980 in Amsterdam. De ondervraagde ME-ers
van de gemeentepolitie van Amsterdam zijn aanzienlijk langer in de weer ge-
weest; tezamen niet de leden van de koninklijke marechaussee waren zij ook

het allereerst daadwerkelijk ingezet. De leiding heel( dus allereerst een be-
roep gedaan op de 'eigen' Amsterdamse politie en de koninklijke marechaus-

see. En vervolgens op die ME-ers van de rijkspolitie die in tiet verleden vaak

binnen ME-verband waren opgetreden. Deze personen hebben daarmee ver-
moedelijk relatief veel te maken gehad met de ernstige ongeregeldheden.
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Acceptatie van gezag

5.1 Omschrijving van het begrip
De beheersbaarheid en beheersing van de ME als geweldsinstrument van de
overheid zal mede bepaald worden door degenen die uitvoering geven aan dal
geweld, door de ME-ers zelf. Ook zij zullen eigen politieke opvattingen mee
kunnen laten speten in de mate waarin ze instemmen met en zelf bereid zijn
tol overheidsreacties op protesten tegen maatschappelijke problemen. Re-
centelijk zijn daarvan voorbeelden geweest ten aanzien van de bereidheid om
op te treden bij demonstraties tegen kernenergie.

Van belang is dan ook hoe groot de acceptatie van en de ondergeschiktheid
aan het gezag is van de ME-ers zeil- Wanneer deze groot blijkt te zijn en van
een stabiele aard is, is er minder kans op een aantasting van het gezag van bin-

nenuil en zullen Incidenten, ook van zeer ernstige aard zoals In Amsterdam op
30 april 1980, van weinig invloed zijn op cie beheersbaarheid van de ME en de

bereidheid van de politie om op te treden. Wanneer deze daarentegen gering
is, dreigen er mogelijkerwijs problemen van binnenuit, doordat politiemensen
niet langer bereid zijn als 'mikpunt' te dienen van kritiek op het overheidsbe-

leid en protesteren, weigeren of de politiedienst willen verlaten.

Aan het begrip acceptatie van het gezag kunnen verschillende aspecten on-
derscheiden worden die enerzijds verwijzen naar een acceptatie van een poll-
tieke ordening en anderzijds naar een politieke voorkeur. Vijl aspecten zijn
hier vernield en in het onderzoek opgenomen.

t De mate waarin men zich uitspreekt voor een strikte handhaving en nako-
ming van wetten als legale basis voor dit gezag.

2 cie mate waarin men instemt met het feit dat de bevolking op verschillende
wijze haar protest tegen het overheidsbeleid kenbaar maakt;

3 de mate waarin men Instemt met georganiseerd politiegeweld om een ein-
de te maken aan vormen van protest tegen het overheidsbeleid;

4 de mate waarin men Instemt met de noodzaak van de ME als een integrale
politie-taak en met het inzetten van de ME bij protestmanifestaties;

5 cie partijpolitieke ori@ntatie als Indicatie voorde mate van confirmatie niet
het bestaande systeem.

Op elk van deze vijf aspecten zal nader ingegaan worden aan de hand van de
onderzoekresultaten. -

5.2 Wetshandhaving
Voor dit aspect zijn enkele Items ontleend aan het landelijke Nationaal Verkie-

zingsonderzoek 1973, mede om een vergelijking tussen de onderhavige resul-
taten en de resultaten uit dat verkiezingsonrjerzoek mogelijk te maken. De
items (6 In totaal) hebben betrekking op de vraag of rnen, onder verschillende

condities, voor of tegen handhaving van de wet is. Tabel 5.1 geeft de onder-
zoekresullaten.
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Tabel 5.1 Wetshandhaving

1 ik ben con voorstaodnr van een strik-
te handhaving van de wel, welke
gevolgen dat ook mag hebben

2. een wet waar je rel niet nee eens
bent, moet le toch nakomen

3. een wet waar je het niet mee eens
bont, moet ie toch nakomen, behalve
wanneer ze legen je geweten ingaat

4. een wet waar ie het niet mee eens
bent, meel le alleen nakomen wam
neer er andors een grote kans Is dal
J. gestraft wordt

5, een wel waar je het niet vree eens
ben(, moet je nakorren wanneer je
dal zo uitkomt

6. con wet waar je het niet mee eens

eens oneens gce.
nieeing

79% 20% 1 %

93% 61% 1%

57% 40% 3%

0% 69% 3%

3% 96% 1 %

bent, moet je nooit nakomen "°

Uit deze tabel is zeer duidelijk al te lezen dat hel overgrote deel van de (1337)
geïnterviewde ME-ers van mening is dat wetten nauwkeurig nageleefd dienen
te worden. Altéén onder bepaalde condities wijkt een deel van hen daarvan al;
bij item 1 - dat betrekking heeft op de strikte handhaving van de wet - zegt
20% het afhankelijk te stellen van de gevolgen en bij item 3 geeft 57% aan dat
men vóór naleving van de wet is zolang deze niet ingaat tegen het persoonlijk
geweten.

Een vergelijking met de gegevens uit het landelijk verkiezingsonderzoek wijst

uit dat de ME-ers In mening verschillen van een doorsnee van de Nederlandse

bevolking, vooral ten aanzien van:

- de mate waarin men vindt dat je een wet waar je het niet mee eens ben(,
toch moet nakomen (93% hier tegenover 70 á 75% landelijk);

- de mate waarin men vindt dat je een wet waar je het niet mee eens bent al-
leen moet nakomen als er anders een grote kans is dat je gestraft wordt'
(8% hier tegenover 25 á 30a/e landelijk);

- de mate waarin ni^n vindt dat je een wet waar je tiet niet mee eens bent
moet nakomen wapneer je dat zc uitkomst (3% hier tegenover 10 á 15e/
landelijk).

Op de andere drie items zijn de verschillen slechts gering. Alhoewel de cijfers
niet helemaal vergelijkbaar zijn omdat het landelijk onderzoek in 1972 heelt
plaatsgevonden en bovendien onder personen van 18 jaar en ouder (de gein-
tervlewde ME-ers war4n in hoofdzaak in de leeftijd van 18 lot 35 jaar), wijst de

richting van de percentage-verschillen erop dal de ME-ers zich gemiddeld ge-

nomen sterker achter handhaving van de rechtsorde opstellen dan de gemid-
delde burger. In liet onderhavige onderzoek ligt liet namelijk reeds hoger dan

in hel onderzoek uit 1972. Aangenomen zou mogen worden dat een lagere sco-
re verwacht kan worden bij personen van jongere leeftijd of in meer recente ja-
ren. Zoals bijvoorbeeld geldt voor de onderzochte ME-ers. Dit betekent dat een
landelijk verkiezingsonderzoek in 1980 wellicht nog grotere verschillen te zien
gegeven zou hebben. Andersom kan men ook stellen dat gegeven de taak en

functie van de politie binnen de rechtsstaat, de scores op de items 1 en 3 toch

een aanwijzing vormen voor een wat genuanceerde opstelling en dat men zich
niet strikt conformeert aan datgene wat uit hoofde van het beroep verwacht

zou mogen worden. Vooral daar waar het geweten mee gaat spelen, acht meer

dan de helft van de respondenten ongehoorzaamheid aan de wel gerechtvaar-

1
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digd. Wanneer evenwel een I,vet in strijd is met het geweten, Is niet bekend uit
dit onderzoek. 11

16

5.3 Protest tegen overheidsbetetd
Het tweede aspect van acceptatie betreft de waardering van protest tegen
overheidsbete d. Voor dit aspect zijn eveneens Items ontleend aan landelijke
onderzoeken;'in dit geval abn een onderzoek van hel Sociaal en Cultureel
Planbureau naar culturele vq'randeringen in Nederland. Een onderscheid is ge-
maakt tussen items die be rekking hebben op de goedkeuring of afkeuring
van concrete vormen van protestacties naar aanleiding van bepaalde pro-
bleemsituaties en tussen items die betrekking hebben op de vrijheid van me-
ningsuiting.

Tabel 5.2 geeft een overzicht van de opvattingen van de ME over de concrete
protestacties en tabel 5.3 over het recht op vrije meningsuiting in liet alge-
meen.

Tabel 5.2 Goedkeuring van protestacties

1. zitdemonstraties, massabijeenkom-
sten, prolesloptochten

2. bezetting van de school door ouders
en onderwijzers

3, ontslag van de onderwijzers die aan
de bezetting deelnamen

4. wilde staking in bedrijf vanwege
dreigend ontslag

5. bedrijtsbezolting, omdat staking
geen resultaat heelt

goedkeuring afkeuring geen
mening

37% 55% 6%

26% 64% 10%

19% 67% 14%

16% 69% 15%

7% 84% 9%

Over alle vijl items tezamen keurt bijna tweederde van de ME-ers (62%) drie ol
meer vormen van protestacties af. Uit een vergelijking met de gegevens van

liet onderzoek van tiet Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat op alle items
de ME-ers vaker de protestactie afkeuren dan de doorsnee Nederlander van 16
jaar of ouder. (Deze gegevens zijn over de jaren 1971 tot en niet 1979). De ver-
schillen zijn niet altijd even groot; alleen bij de mate waarin men een bezetting

van de school goedkeurt (26% hier tegenover 40 á 45% landelijk) is er een
groot verschil.

Een indicatie wordt in deze gegevens derhalve gegeven voor een grotere ac-
ceptatie van het bestaande systeem en een geringere tolerantie van vormen
van protest daartegen door de ME-ers.

Tabel 5.3 Vrijheid van meningsuiting

in het openbaar zeggen wal men wil

in tiet openbaar schrijven wat men wil

voor ot tegen iets demonstreren

militaire dienst weigeren

gebouwen bezetten (bv. scholen,
universiteit) om gerechtvaardigde
eisen kracht bij te zetten

vrij beperk 1 nier toegestaan

64% 36% -

58% 42%

45% 54% 1%

11% 48% 41%

5% 40% 55%

Uit deze tabel blijkt dat een aantal ME-ers beperkingen wil van de vrijheid van
meningsuiting. Bij de items 4 en 5, die levens een strafbaar feit inhouden,
vindt ongeveer de helft dag ze helemaal niet zijn toestaan. Bij deze items
sueelt vermoedelijk een strikte interpretr!!le van de inhoud van liet item rnede



een rel in de zin van: 'volgens de wet is hel niet veroorlooic dus niac hel niet'.

De percentages in dr::ze tabel wijken nogal al van de 9ogavéns van hel on-

derzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De ME-ers wensen meer be-
perking van meningsuiting dan de gemiddelde Nederlander. De verschillen

zijn groot bij:

- item 3 voor of tegen lets. demonstreren (45% hier tegenover 60 á
70% landelijk);

- item 4 militaire dienst weigeren (11% hier tegenover 40 á 50'%
landelijk);

- item 5 gebouwen bezetten (5% hier tegenover 25 á 30% landelijk).

In het onderzoek van hel Sociaal en Cultureel Planbureau is een zogenoemde

Mokken-schaal geconstrueerd. Ook op de gegevens uit (fit onderzoek is een

dergelijke schaal opgesteld, namelijk over de items 1, 2,4 en 5 (he(derde item
voldeed niet aan de eisen van deze schaal). Het kenmerkende van een
Mokken-schaal is de cumulaliviteit van de somscore van de items die deel uil-

maken van de schaal. De somscore 2 wil in geval van een cumulatieve (oplo-

pende) schaal zeggen dat dit vrijwel steeds de som Is van item 1 en item 2, en
niet bijvoorbeeld van item 1 en item 5. De somscore 3 is dan vrijwel steeds de
som van de scores op item 1, item 2 en item 4, en niet van item 1, item 2 en
item 5. Hoe hoger de schaalbaarheidsmaat (H) is, des te sterker geldt bo-
venstaande redenering. In het onderhavige onderzoek was sprake van een

zeer sterke schaal (VI = .69).
De somscore over de vier items (geleld is het aantal keien dat niet] vóói vrij-

heid van meningsuiting is) ziet er ais volgt uit:

score 0 32%

score 1 10%
Score 2 48%
score 3 el 4 10%

Slechts een kleine groep ME-ers (10%) is zó sterk vóór een vrije meningsui-

ting, dat ze ook protestvormen als militaire dienst weigeren en gebouwen be-

zetten als een 'vrije' activiteit zien.

5.4 Politie-optreden
Over het beëindigen van protestacties door de politie zijn twee vragen gesteld;
tabel 5.4

Tebel5.4 Pollliedplreden

goedheuring alheuriog geen
mening

1. arrestatie van deelnemers aan
demonstra (les

2. verwijdering van bezetters van een
bedrijf

75% 9% 16%

84% 5% 11%

Een zeer groot deel van de ME-eis lijkt geen probleem te hebben met het teil
dat de politie ingrijpt bij protestacties door groepen van de bevolking. Dit kon
ook verwacht worden, voortvloeiend uit de intrinsieke taakmolivalie van de

politieman. In hel landelijk onderzoek van het SCP lagen de percentages dat
men georganiseerd politie-optreden goedkeurde op eik der items aanzienlijk

lager (ca. 50 á 60% keurde het goed).

5.5 ME-bijstand als laak van de politie
Gevraagd is ot men van mening was dat de ME-bijstand behoort tot de vaste
onderdelen van het werk van de politie. Het overgrote deel (85%) beantwoord-
de deze vraag positief, een klein deel (9%) was van mening dal ME-
bijstandsverlening wél thuishoort bij de politie, doch daarbinnen een apart on-
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derdeel zou moeten vormen; slechts een zeer klein deel (6"/e) was van mening
dal de ME niet thuishoort bij de politie. In de discussie over de taken van de

politie speelt de laatste tijd de vraag naar de Inzet van de politie (van de ME)
bij allerlei acties die gericht zijn op het signaleren van of het een einde maken

aan bepaalde probleemsituaties met een maatschappelijke ot politieke ach-
tergrond. Gedacht kan worden aan het ontruimen van gekraakte woningen,
aan het ontruimen van een terrein van een kerncentrale dat bezet is, aan het

verwijderen van actievoerders die proberen te verhinderen dat kernafval op
zee gedumpd wordt of aan het verwijderen van Illegaal in Nederland verblij-

vende buitenlanders uit een kerk. Gevraagd in hoeverre men het ermee eens is
dat de ME daarvoor wordt Ingezet. Vrijwel Iedereen (96%) zegt het ermee eens

te zijn dat dit gebeurt. Wel maakt men enig onderscheid; iels meer dan de
helft is het er volledig mee eens en Iets minder dan de helft is het er in grote lij-
nen mee eens. Deze laatsten lijken enige nuancering aan te krengen.

De geïnterviewde ME-ers lijken geen al te grote moeite te hebben met een
krachtiger georganiseerd politie-optreden bij ordeverstoringen dan de laatste
tijd is gebeurd. Een overgrote meerderheid (85%) vindt dat er krachtiger opge-
treden moet worden; de overigen vinden dat het plaats moet vinden zoals mo-
menteel gebeurt. Een soepeler optreden vindt niemand gewenst. Enige voor-
zichtigheid bij dit laatste is misschien geboden vanwege een mogelijke door-
werking van de ernstige ongeregeldheden in Amsterdam en hel terughouden-
de optreden dat daar was toegepast. Over het geheel genomen zou men mo-
gen concluderen dat de meeste ME-ers persoonlijk geen problemen lijken te

hebben met het feit dat ze ingezet worden bij dreigende orde-verstoringen en
dat cie politie daaraan een einde maakt, ook al betreft het protesten tegen za-

ken waar men persoonlijk wel achter zou staan. Ook lijkt het dat een krachtig
optreden daarbij niet geschuwd wordt.

5.6 Partijpolitieke oriëntatie
Om te weten in welke richting de politieke oriëntatie van de ME-ers In grote
lijn gaat, is gevraagd op welke politieke partij men zou stemmen wanneer er

verkiezingen zouden zijn voor de Tweede Kamer. Ongeveer een zesde van de

ondervraagden (16%) zegt dat nog niet te weten. Van de overigen geeft tabel
5.5 een overzicht. Daarin is tevens een recente peiling opgenomen van liet bu-
reau Lagendijk uit december 1980 over de partijkeuze bij nieuwe verkiezingen
voor de Tweede Kamer en de stemverdeling van de verkiezingen in 1977.

Tabel 5.5 Partijpolitieke voorkeur

ME
1980

bureau
Lagerdijk 1980

verkIeiing Tweede
Kasnor 1977

CDA 43% 31% 32%
VVD 27% 12% 18%
D'66 18% 17% 5%
PvdA 9% 31% 34%
overig' 3% 9% 11 %

De ME-ers vertonen wat partijpolitieke voorkeur betreft een afwijkend beeld
van een voorspelling van een mogelijke nieuwe samenstelling na de verkiezin-
gen in 1981 en daarmee van de partijpolitieke voorkeur van de Nederlandse
kiezer. CDA en vooral ook de VVD hebben sterk de overhand; en de PvdA is
zeer sterk ondervertegenwoordigd.

Op 3% na waren de geïnterviewden aangesloten bij een politievakorganisatie;
tabel 5.6.
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tabel 5.8 7% l e+aknr<1an^salle

Algemene Crristu iike Politie he.aralie (ACP) 37%

Nederlandse Politie Bond (NPB) 34%

Mareclrausseeverenlging 20%
Algemene Nederianse Politie Vereniging (ANPV( 2%
Voreniging voor Hogere Politie Ambtenaren (VHPA) 2%
over lglonbek end 2",6

De onderlinge verhouding tussen ACP en NPB in de onderzochte groep is een
afspiegeling van de landelijke verhouding (52°/a-48 ).

Te verwachten valt dat er een samenhang is tussen politieke partij en politie-
vakorganisatie. Tabel 5.7 geelt de samenhang tussen politieke partij en poll-
lievakorganisatie.

Tabel 5.7 Politieke partij en politievakorganisatie

CDA

ACP

50%

NPB

21%

Marechaussee
vereniging

48%

totaal

37%
VVD 21% 25% 18% 23%

0'66 12% 22% 9% 15%

PvdA 3% 16% 5% 7%
overiglonbekeod 14% 16% 21% 18%

Totaal 100% 100% 100% 100%

Een opvallend resultaat uit deze tabel is tiet betrekkelijk lage percentage le-

den van de NPB dat zegt op de PvdA te zullen stemmen. Voor zover er sprake

Is van eert zekere 'linkse' oriëntatie gaat deze niet veel verder dan een keuze
voor D'66. Niet onvermeld rnag ook blijven het tamelijk grote percentage VVD-
stemmers onder de leden van de NPB. Zoals te verwachten was vertonen ACP-

leden een redelijk grote mate van 'verzuiling' door hun grote affiliatie tot het

CDA.
Over hel geheel genomen zou men mogen stellen dat afgaande op de parfij.

politieke voorkeur van de ME-ers, sprake lijkt te zijn van een groter confor-
misme en van een sterkere behoudende opstelling dan onder de doorsnee Ne-
derlandse kiezer.

5.7 Onderlinge samenhangen
In de paragrafen 5.2 tot en met 5.6 is op een vijftal aspecten gebleken (lat de

ME-ers een grotere ondergeschiktheid aan en acceptatie van gezag vertonen

dan men op grond van landelijke gegevens over de Nederlandse bevolking zou
verwachten. Nagegaan wordt in deze paragraaf op welke wijze deze vijl aspec-

ten nog weer onderling met elkaar in verband staan en daarmee een maat voor
de consistentie in opvattingen en meningen van de ME-eis aangeven. Dit is

wederom gedaan met behulp van een HOMALS-analyse.
Uit deze analyses blijkt dal er een grote onderlinge samenhang bestaat tus-

sen de verschillende variabelen.
De ME-ers die protestacties door de bevolking sterk afkeuren (dit is onge-

veer 75% van de ME-ers) zijn zeer vaak ook degenen die voor een strikte hand-
having van de wel zijn, zonder al te veel ruimte voor bezinning op mogelijke ge-

volgen van deze wetshandhaving. Deze ME-ers zijn het er sterk mee eens dat

de ME ingezet wordt bij protestacties en keuren levens het Ingrijpen van de
politie bij protestacties vaker goed. De mate waarin men de ME-bijstand ziel
ais een vast onderdeel van het politiewerk hangt minder sterk riet deze varia-

belen samen.
Een soortgelijke samenhang geldt ook voor de ME-ers die precies hel tegen-

overgestelde scoren op deze variabelen, alhoewel wat minder sterk. Deze groep
is ook een stuk kleiner dan de eerste groep (ca. een kwart van de ME-ers),
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Wanneer deze verschillende variabelen gerelateerd worden aan de partij-

politieke voorkeur en aan de vakorganisatie waarbij men is aangesloten, dan
blijkt dat de PvdA-stemmers en D'66-stemmers zich minder strikt Iegaiislisch
opstellen ten aanzien van handhaving van wel en openbare orde, vaker me-

ningsuitingen (via schrift, demonstraties of andere protestacties) goedkeuren
en politie-ingrijpen daarbij afkeuren. Zij verschillen daarin duidelijk van de
VVD- en CDA-stemroers. Ook tussen de VVD en CDA-stemmers beslaan ver-

schillen; deze hebben vooral betrekking op het mee laten spelen van het gewe-
ten bij de wetshandhaving, het krachtiger optreden van de overheid en de ME-
bijstand als vaste taak van de politie. Vooral de geïnterviewde leden van de

koninklijke marechaussee alsook de VVD-stemmers scoren hoog op accepta-
tie van gezag, legaliteit en legitimiteit.

5.8 Conclusies
In dit hoofdstuk is de vraag in welke mate de ME-ers gezag accepteren behan-
deld naar vijf aspecten.

Het eerste aspect was de wetshandhaving. De onderzochte ME-ers blijken
vooral legalistisch georiënteerd te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor
gewetensnood. Meer dan de helft van de respondenten vindt dat je een wel die
tegen je geweten ingaat niet behoeft na te komen.

Ten aanzien van het tweede aspect - het goedkeuren van protestgedrag -
was er een verschil te zien met landelijke cijfers. De MEers keurden pro-
testacties relatief vaker af. Dat zelfde geldt voor (fe vrije meningsuiting. Dè
ME-ers verbinden hier relatief meer restricties aan dan de doorsnee Nederlan-
der.

Voor het derde aspect .- het goedkeuren van politie-optreden bij protestac-
ties - scoren wederom de geïnterviewde ME-ers beduidend hoger dan een
landelijke steekproef. Ook blijken de ME-ers weinig moeite te hebben met de

ME-taak. Slechts 6% vindt dat de ME-laak niet bij de politie thuishoort.
Vrijwel allen waren het er mee eens dal de ME wordt ingezet bij protestac-

ties, het vierde aspect. Enig verschil bestaat er alleen In de mate waarin men
het hiermee eens is.

ME-ers blijken een meer conservatieve partijpolitieke oriëntatie, - het vijf-
de aspect - te hebben dan de Nederlandse kiezers. Er is meer voorkeur voor
de VVD en het CDA en veel minder voor de PvdA.

Welke conclusies kunnen hieruit getrokken worden?
Allereerst blijkt dat de geïnterviewde ME-ers een sterk formeel-ambtelijke in-

stelling hebben, ook wel aan te duiden als legalistisch. Wanneer daarbij be-
dacht wordt dat het om overwégend jonge mensen gaat, bij wie in de oplei-

ding toch relatief veel aandacht aan algemene vorming is besteed, wekt dit
enigszins verbazing. Van een instrumentele houding ten opzicht van de wel

blijkt nauwelijks sprake te zijn. Wanneer daarbij bedacht wordt dat de jongere
ME-ers wat minder legalistisch bleken te denken dan de oudere ME-ers, dan
zou een verklaring kunnen zijn dat de politie-praktijk het op dit punt in de
opleiding geleerde voor een groot deel teniet heeft gedaan.

De legalistische instelling van de ME-ers vormt tegelijkertijd een indicatie

voor de acceptatie van de ME-ers van gezag. Een eerste niveau is dan cie ac-
ceptatie van het systeem van de rechtsstaat. De onderzochte ME-ers refereren
in belangrijke mate aan het ideaal van de rechtsstaat en beoordelen het ge-
drag van anderen ook sterk aan de hand van dat ideaal. Een tweede niveau
van acceptatie van gezag is te vinden In de partijpolitieke oriëntatie. Deze is
voor de onderzochte ME-ers overwegend behoudend. Veranderings-georiën-

teerde politieke partijen vinden heel weinig weerklank. Oua partijpolitieke
voorkeur zijn de ondervraagde ME-ers overwegend handhavers van de
'bestaande orde'.

Niet onderzocht is een derde niveau van acceptatie van gezag, de binding
van de ME-er aan de eigen organisatie of aan de eigen groep. Dat met een der-
gelijke binding ook degeliik rekening moet worden gehouden, is een bekend
,.egeven, vooral uit de militaire saciolocie.
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De gebeurtenissen in Amsterdam

6.1 Inleiding
De Amsterdamse politieleiding had rondom de inhuldigingsplechtigheden
voor de door de politie le nemen maatregelen een afzonderlijke organisatie
gecreëerd en een specifiek beleid uitgestippeld. Dal voor een bepaald project
een speciale (nood-)organisatie binnen of builen de bestaande politie-
organisatie wordt opgezet, is niet ongebruikelijk. Wél ongebruikelijk was de
omvang van deze organisatie rondom 30 april 1980.

De Amsterdamse politie had bij de operatie in de Vondelstiaat in maart
1980 voor tiet eerste weer enige ervaring opgedaan met een omvangrijke
noodorganisatie. Daarvóór moet men teruggaan tot de ontruimingen in de
Nieuwmarktbuurt in 1975. Dat betekent dat de ervaring met het politie-

optreden bij protest-acties van zo'n grote omvang inmiddels voor een groot
deel was verdwenen en in de loop van 1980 weer moest worden opgebouwd.

Daarbij rijst in een grote noodorganisatie waarin gemeentelijke politiekorp-
sen, het korps rijkspolitie en bijstand verlenende eenheden van de koninklijke

marechaussee worden ingezet, een extra probleem. De opdeling van de Ne-

derlandse politie gaat gepaard met soms grote verschillen in ME-tactieken,
verschillen in organisatiestructuur, verschillen in voertuigen en andere uit-
rusting en verschillen in verbindingsmiddelen en radiofrequenties.

Ook ongebruikelijk was de voorwaarde die aan het openbare ordebeleid
was gesteld: de feestelijkheden op de Dam moesten ongehinderd kunnen
doorgaan. Deze voorwaarde resulteerde in een beleid waarin:

a de ME-inzet zo lang mogelijk uitgesteld zou worden;

c geweldsgebruik tot het uiterste zou worden beperkt;

c vuurwapengebruik - behalve bij noodweer - aan toestemming van de
hoogste autoriteit in de leiding van de organisatie rondom die dag was ge-
bonden.

Om deze beperkingen aan de ME-inzet te realiseren was aan lagere ME-
comrnandanten (groeps-, pelotons- of sectiecommandant) weinig bewegings-
vrijheid gelaten. De meeste beslissingen moesten op het niveau van de batal-
jonscommandant of de algemene leiding genomen wor(len.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de omvangrijke (nood-)organisatie en
het terughoudende openbare orde beleid in de ogen van de ME-eis heelt ge-
functioneerd. De opvang en begeleiding van de ME-ers na afloop van de ge-
beurtenissen in Amsterdam komen in het volgende hoofdstuk aan de orde.

6.2 Aspecten van het beleid en van het optreden
Aan het optreden en het achterliggende openbare orde beleid kunnen ver-
schillende aspecten onderscheiden worden die eik voor zich weer in verschil-
lende mate negatief el positief gewaardeerd kunnen worden.

De volgende onderdelen komen hier aan de orde:
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a de instructies vooral en de begeleiding op de dag zelf;
b de cotlrdinatie In het optreden;
c de leiding van de verantwoordelijke commandanten;
d de verbinding tussen de verschillende pelotons en ondersteunende eenhe-

den;
e de persoonlijke uitrusting en bescherming;
f de bewapening;
g de kwaliteit van het beschikbare materieel;
h de persoonlijke verzorging;
1 de verzorging van gewonden;
j tiet algemene openbare orde beleid;
k het geweld van publiek en politie.

De eerste vier onderdelen hebben betrekking op de Inzet en de directe leiding
daarover; de volgende vier op de verzorging en de uitrusting. Daarna volgt een
onderdeel over het algehele beleid. En tol slot wordt aandacht besteed aan de
mate waarin liet optreden van demonstranten en het eigen optreden als ge-
welddadig zijn ervaren.

6.2.1 Instructie en begeleiding
Hel grootschalige karakter van de organisatie rondom de inhuldigingsplech-
tigheden in Amsterdam, met een zeer groot aantal manschappen van omrin-
gende gemeentekorpsen, van korpsen van de rijkspolitie en van de koninklijke
marechaussee, vraagt speciale aandacht voor de instructies vooraf en bege-
leiding ter plaatse. Onvoldoende aandacht wreekt zich bij het optreden. Dat
dit het geval is geweest, komt tot uitdrukking in de antwoorden op de vraag
naar de mate van begeleiding en instructie die men gekregen heeft.

In liet draaiboek voor de voorbereiding rondom 30 april 1980 was opgenomen
dat aan alle operationele commandanten van de onder hun leiding geplaatste
mobiele eenheden van rijks- en gemeentepolitie, alsmede eenheden van de
koninklijke marechaussee, een schriftelijke Instructie werd gegeven over het
politie-optreden, over de aanwending van geweld daarbij en over het justitieel
optreden. Een verdere instructie heeft, afgaande op de onderzoekresultalen,
weinig plaatsgevonden. Hel merendeel van de MEers had pas mondeling op
30 april of de dag daarvoor Instructies gekregen en was toen pas nader gein-
formeerd over het politie-optreden op 30 april 1980.

Bovendien was er een groep van ruim een derde die aangaf helemaal geen
instructie vooral gekregen te hebben. Daaruit mag met enig voorbehoud afge-
leid worden dat tref aan Instructies nogal ontbroken heeft.

Voor vier punten is gevraagd of men, eventueel op een later tijdstip vooraf-
gaande aan het optreden, Instructies had gekregen, te weten:

1 de gevallen waarin geweld gebruikt zou mogen worden;
2 de aard van de geweldsmiddelen die gebruikt zouden mogen worden;
3 -tiet gebruik van vuurwapens buiten noodweersituaties;
4 het taktisch optreden.

Voor elk van deze vier punten zegt steeds minder dan de help geinstrueerd le
zijn; het percentage schommelt tussen de 34% en de 45% en Is het laagste
voor het gebruik van vuurwapens buiten noodweersituaties. Over alle vier

aspecten tezamen heeft Iets minder dan de helft (47%) (vrijwel) geen instruc-
lie ontvangen, iets minder dan eenvijfde (17%) weinig tot matig, en slechts

iets meer dan eenderde (36%) heeft op alle vier aspecten instructie gekregen.
Ook is gevraagd naar de duidelijkheid van de ontvangen instructies. Voor

elk van de vier punten zegt ongeveer de helft dat de instructie hierover duide-
lijk was en ongeveer de heul zegt dat dit niet het geval was. Over hel geheel
genomen heeft ongeveer 20°/ op géén van de vier punten duidelijke instructie

gekregen, ongeveer 20% op één punt, ongeveer 20% op twee punten, enz.
Minder dan de helft had dus in rede!!ike -ate duidelijke instructies gekregen.
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Gewezen rnoar hierbij worden op een communicatieprobleem binnen M,

eenheden, dat wel eerder is gesignaleerd, doch nog nooit goed is onderzocht.

Dil probleem bestaat daaruit dal sommige leden van een peloton zich de door
de ME-commandant gegeven instructies niet meer weten Ie herinneren, ande-

ren deze afdoen als te algemeen of te vaag en nog weer anderen deze zelfde

instructies omschrijven als adequaat en nauwkeurig. Het geven van instruc-
lies vraagt zowel voor wat betreft de inhoud als de vorm speciale aandacht.

Gevraagd is oók naar de mate waarin het daadwerkelijke optreden van de een-
heid waartoe men behoorde, in overeenstemming was niet de instructies die
vooraf gegeven waren.

Eenderde (37%) is van mening dat het optreden van do eigen eenheid volle-
dig In overeenstemming was met de instructies; eenderde (36%) zegt dat dit
deels tiet geval was. Voor eenvijlde (20%) was tiet optreden helemaal niet in
overeenstemming geweest met de instructies (7% had geen mening).

De toelichtingen op de discrepantie lussen instructies en daadwerkelijk op-
treden zijn gerubriceerd. Het blijkt dat men bij deze vraag niet zozeer de aan-
wending van geweld voor ogen heeft gehad aaswel het verloop van het optre-
den zelf en de plaats van optreden.

De meerderheid van de ME-ers die een toelichting hadden gegeven (een

kwart) gat aan dat men op een andere plaats of mei een andere taakopdracht
was opgetreden. Een kleinere groepsvond dal het optreden ondanks de duide-
lijke instructies nogal rommelig was verlopen. Een kleine groep vond dat liet

optreden nog terughoudender was geweest dan was geïnstrueerd.

Van vier punten is gevraagd of men begeleiding had gekregen:

1 De opvang aan de rand van de gemeente;
2 de begeleiding naar hel verzamelpunt;
3 de begeleiding naar de uitgangspositie die men moest Innemen;
4 de begeleiding bij het daadwerkelijke optreden vanuit de uitgangspositie.

(Voor niet alle ME-ers waren alle vier de punten van toepassing; vooral niel

voor de ME van de gemeentepolitie van Amsterdam).
Uit de antwoorden blijkt dat slechts eenderde van de ME-ers op alle vier

punten begeleiding heelt gekregen. Ongeveer eenvijfde heeft op drie onderde-
len, iets minder dan eenderde heelt op twee onderdelen en ruim 10% heeft op

slechts één of zelfs helemaal geen onderdeel begeleiding gekregen. Hel
meest ontbrak tiet aan opvang en begeleiding bij binnenkomst in Amsterdam.

Het derde en vierde punt zijn voor een ME-optreden van essentieel belang; in
de organisatie was aandacht hieraan besteed door het inschakelen van 'lia-
son officers', die de eenheden (vooral die van bullen Amsterdam) moesten be-

geleiden naar de plaats van optreden. Op deze twee punten was er volgens de
ondervraagden aanmerkelijk vaker begeleiding geweest dan op de eerste

twee punten; op het vierde punt nog wat meer dan op het derde punt. Daarbij

geldt ook ten aanzien van de begeleiding een zekere relativering. De vraag is
of een ME-er uit een bepaalde groep van een peloton gezien heeft dat de een-
held of sectie waarvan zijn groep deel uitmaakte inderdaad begeleiding had
van een dergelijke 'liason officer'.

Over het geheel genomen was ruim de helft (60%) van mening dat de op-
vang en begeleiding zeer goed tot goed geregeld was, iets meer dan een kwart
(29%) vond de begeleiding slecht tot zeer slecht; en de overigen (11 %) hadden
hierover geen mening. Uit de toelichtingen op deze vraag komt naar voren dat
het a) veelal ontbrak aan een gids om de weg te wijzere, dat b) de begeleidende
gids de weg rite[ wist of dat c) het er door de massaliteit van de organisatie op
het verzamelpunt nogal rommelig en wanordelijk aan toe gegaan was.

6.2.2 Cotlrdinatie in het optreden
Bij het optreden van zo'n groot aantal pelotons en ondersteunende onderde-
len is cotlrdinatie en onderlinge afstemming van belang.
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Uit de antwoorden op de vraag hierover blijkt dat ongeveer tweederde (66%)
van mening was dat de coordinatie tussen de groepen binnen een peloton re-
delijk tot zeer goed was geweest. De coordinatie in het optreden Irissen de pa-
Intens onderling en tussen de pelotons en de ondersteunende eenheden vond
men aanmerkelijk minder goed; minder dan eenderde (32%) was van mening
dat deze redelijk tot zeer goed was geweest.

Vooral dus de coordinatie tussen de pelotons onderling was aan kritiek on-
derhevig. Dit blijkt ook uit de toelichtende opmerkingen bij deze vraag. Onge-
veer driekwart van de toelichtingen betreft het rommelige karakter van het op-
treden; onduidelijk was hoe er opgetreden moest worden en de leiding was
evenmin daarvan op de hoogte. Mede ook door de slechte verbindingen was
men niet goed op de hoogte van de situatie en van wal er te doen stond. Een
kleine groep wijst op hel feit van versnippering van de groepen en van een ge-
brekkige samenwerking tussen de eenheden van de verschillende korpsen
(vooral de KMAR opereerde meer geisoleerd). Blijkbaar wreekt zich het onder-
brengen van 'vreemde' pelotons in één verband en onder een vreemde corn-
rnandanl. Normaal worden de coordinatieproblemen die hiermee kunnen ont-
staan door improvisatie opgelo§t. De sterke nadruk op de hierarchie en cie af-
hankelijkheid van beleid heeft waarschijnlijk in Amsterdam de bereidheid om
te improviseren negatief beïnvloed. Het onderzoek bevát hierover geen gege-
vens.

6.2.3 Leiding van de verantwoordelijke commandanten
Een onderscheid is gemaakt tussen het oordeel over de leiding van groeps-
commandant, pelotonscommandant en bataljonscommandant. (Zonder een
bepaalde reden Is in het onderzoek voorbijgegaan aan vragen over de leiding
van de sectie- of compagnies-commandant.) Er blijkt een rangorde te zijn in
het oordeel over eik van hen:

- 81% vond de leiding van de groepscommandant redelijk lot goed, 7%
slecht lol zeer slecht en 12% had geen mening of de vraag niet beant-
woord;

- 78% vond de leiding van de pelotons-commandant redelijk lol zeer goed,

15% slecht tol zeer slecht en 7% had geen mening;

- 33% vond de leiding van de bataljonscommandant redelijk tot zeer goed,
33% slecht lot zeer slecht en 34% had geen mening.

Door cie hiërarchie en de afstand tussen cie groep en hel bataljon c.q. de batal-
jonscommandant onder wiens leiding de groep of het peloton viel, kon eender-
de van de ME-ers zich geen mening vormen over zijn wijze van leidinggeven.

De overigen vonden het in gelijke mate goed en slecht.
Uit de toelichtende opmerkingen blijkt dat het negatieve oordeel over de lei-

ding van de bataljonscommandant en wat minder vaak ook van de pelotons-
commandant enerzijds is gebaseerd op de persoon van de commandant zelf.
Men vond hem vaak te jong, te onervaren, te weinig doortastend en weifelend

in hel optreden en Iemand die geen beslissingen durfde nemen. Voor een an-

der, geringer deel had hel oordeel te maken met het gevolgde beslissingsmo-
del; door de vele hiërarchische niveaus en het gebrek aan overleg tussen de

verschillende commandanten waren de commando's nogal eens tegenstrijdig
of werd er later teruggekomen op eerder genomen beslissingen. Het is goed le

bedenken dat cte leden van de ME-pelotons nauwelijks zicht hebben gehad op
cte situatie en de activiteiten van commandanten boven tiet pelotonsniveau.

Hun oordeel is vooral gebaseerd op datgene wat op groeps-, sectie en polo

tonsniveau zichtbaar was van de beslissingen van 'hogerhand'. Het negatieve

oordeel betreft wat minder vaak rte groepscommandant. De indruk bestaat dat
men de groepscommandant persoonlijk goed kent en meer in bescherming
teemt. Een opmerking s bijvoorbeeld' 'de reding van de groepsconxnandanl
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was niet goed, maar hij kon ook niet beter door onduidelijke hevelen van bove-

nat'.

6.2.4 De verbindingen tussen de verschillende eenheden
Iets minder dan de helft (46%) vond de verbindingen binnen het peloton slecht
tot zeer slecht. Over de verbindingen tussen de pelotons en de ondersteunen-
de eenheden was men nog minder te spreken- Naast 17% die hierover geen
mening had vond 65% deze verbindingen slecht en vaak zelfs zeer slecht.
Maar 18% vond dat de verbindingen redelijk goed waren geweest. De ME-ers
die een toelichting geven op hun negatieve oordeel over de verbindingen (ca.
de helft), verwijten de slechte verbindingen vooral aan het feit dat:

- te weinig kanalen beschikbaar waren;
- te weinig of verkeerde apparatuur beschikbaar was;
- vanuit de Groote Keyser de politiezender gestoord word;
- uniformiteit in de verbindingsmiddelen ontbrak; de Irequenties van de ap-

paratuur in de ME voertuigen waren niet op elkaar algeslenrd.

Bij de toelichting is steeds nagegaan of de leden van gemeentepolitie, rijkspo-

litie en koninklijke marechaussee van elkaar van mening verschillen. Vooral
ten aanzien van de verbindingen loopt het oordeel nogal uiteen. KMAR-leden
noemen vaker het gebrek aan beschikbare kanalen en aan uniforme appara=
tuur. Hel probleem van de verbindingsapparatuur is een bekend verschijnsel

bij de Nederlandse politie, Bij het optreden op 30 april 1980 werd dit probleem

bijzonder nijpend omdat de diverse eenheden weinig bewegingsvrijheid had-
den en voortdurend op een hoger niveau beslissingen moesten vragen; Het fa-
len van de verbindingsnellen verlamt de organisatie die daarvan sterk afhan-

kelijk is.

6.2.5 Persoonlijke uitrusting en bescherrnipg
Op de vraag naar de persoonlijke uitrusting zei ruimde helft (60%) dal dezé re-.
delijk goed was; ruim eenderde (38%) vond de uitrusting nogal slecht tot zeer

slecht (2% had geen mening hierover).
Ondanks het feit dat men over hel algemeen redelijk te spreken was over de

uitrusting, heeft een groot percentage (ca. driekwart) toelichtingen hierop ge-.
geven.

Deze toelichting bevallen zowel kritiek als suggesties. Veelvuldig genoemd
worden:

een andere helm (integraal-helm; aanpassen van helm aan het gasmasker;

rekening houden mei brildragers);
- een ander schild (langwerpig; van plexiglas);
- een betere bescherming van lichaamsdelen;
- het ontbreken van voldoende uitrustingsstukken;

- gelijkschakeling van politie en marechaussee qua uilrusling en unilorm (in
hoofdzaak werd dit alléén door leden van de KMAR genoemd).

De kritiek op de persoonlijke uitrusting komt ook terug bij een vraag naar de

mate van bescherming die deze bood. Het percentage dal daarover negatief

oordeelt, is groot (60%). Doch voor een deel blijkt uit de toelichtende opmer-
kingen dat men zich enigszins relativerend opstelde; 'de persoonlijke uit-
rusting bood onvoldoende bescherming, getuige het grote aantal gewonden';

of 'de uitrusting bood onvoldoende bescherming, doch tegen een dergelijk ge-

weld is geen kruid gewassen'; of 'men moet ook nog mobiel blijven als ME-er,
dus er is een grens aan de soort uilrusling'.

Ondanks deze relativeringen blijft gelden dal een redelijk grootdeel van de

ME-eis vond dal de persoonlijke uitrusting verbeterd zou moeten worden. Een
apart punt van aandacht was de uitrusting van de koninklijke marechaussee.

De marechaussee opereerde in het normale tenue en'niel in cie ME-kleding

van de politie. Dit tenue Is kwetsbaarder en biedt minder bewegingsvrijheid
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dan de ME-kleding. Uniformiteit In uitrusting van het ingezette ME-personeel
lijkt gewenst, zowel wat betreft gevechtskleding als wat betreft voertuigen.

6.2.6 Bewapening
Over de bewapening was de meerderheid redelijk tevreden. Slechts een kwart
(26%) was van mening dat de bewapening nogal slecht was.

De kritiek en de suggesties die bij deze vraag door iets meer dan een kwart
van de ME-ers gegeven zijn, hebben zowel betrekking op een ander gebruik
van de wapens als op het ontbreken van bepaalde bewapening.

Genoemd worden in afnemende volgorde van voorkomen:

- meer of eerder gebruik maken van traan- of braakgas;
- zonodig eerder gebruik kunnen maken van vuurwapens;
- het gebruik maken van rubberkogels;
- het gebruik maken van een andere wapenstok (hout, langer, onbreekbaar);
- cie introductie van een wapen dat hét 'gat' tussen wapenslok en vuurwapen

opvult (wapenstok is ongeschikt voor dit geweld).

Ook hier zijn enkele verschillen tussen de korpsen. De leden van de KMAR ga-
ven wat minder toelichtingen en noemden dan wat vaker het gebruik van rub-
berkogels. De leden van de rijkspolitie zouden wat vaker gebruik hebben wil-
len eiaken van traangas of braakgas.

Blijkbaar hebben de meeste ME-ers, ondanks de zwaarte van het tegen hen
gebruikte geweld (zie ook 6.2.11) geen behoefte aan een andere bewapening.
Het 'gat' tussen wapenstok en vuurwapen wordt wel genoemd, maar niet zo
vaak dat aanpassing in de bewapening dringend noodzakelijk is.

6.2.7 Kwaliteit van liet materieel
Over het beschikbare materieel was men minder tevreden dan over de per-
soonlijke uitrusting of de bewapening. Bijna de helft (42%) vond dat het be-
schikbare materieel slecht tot zeer slecht was.

Ook hier worden vele suggesties gedaan. De kritiek gold vooral de volgende
punten:

- de carrosserie, plaatwerk van de auto's was te dun; het dak was te kwets-
baar;

- liet gaas- en rasterwerk was te zwak; of slecht bevestigd;

- er was te'weinig materieel; het materieel was niet zwaar genoeg;
- de ruilen van de auto's waren te kwetsbaar; vervaardiging van ander mate-

riaal (plexiglas) is gewenst;
- de waterwerpers voldeden niet vanwege te lage waterdruk;
- de ruiten waren te groot en daardoor een te goed mikpunt;
- de radiator of fret noodluik van de auto was onvoldoende beschermd;
- er was geen uniformiteit in voertuigen (vooral genoemd door leden van

KMAR).

Meer dan de helft (61%) was dan ook van mening dat de voertuigen onvol-
doende bescherming hadden geboden.

Over de aanvoer van nieuw materieel ter vervanging of aanvulling kon men
minder oordelen. Men had dat niet altijd gemerkt of had er niet mee te maken

gehad. Van degenen die daarover wel een mening hadden gegeven, zei iets

meer dan de helft (56%) dat de aanvoer goed was verlopen en iets minder dan
cie helft (44%) dat dil slecht was gegaan. Men vond dat de vervanging van de

fect materieel veel te lang op zich liet wachten. Ook was het voorgekomen dat
er helemaal geen defect materieel was vervangen.

De mees.le ME-voertuigen blijken geconstrueerd te zijn voor minder zwaar
geweld clan de politie op 30 april 1980 tegenover zich kreeg. Dit versterkt om
getwijfeld liet gevoel van onveiligheid bij cie ME-ers.

Ook hier neemt de koninklijke marechaussee een aparte plaats lu. De mare-
chaussee maakt overwegend gebruik van ~busjes die aangepast zijn voor
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het ME-werk. Deze aanpassing schiet blijkbaar sterk re r: .,.el tichi van de

gebeurtenissen in Amsterdam.

6.2.8 Persoonlijke verzorging
Bijna driekwart (70%) van de ME-ers was goed te spreken over de persoonlijke
verzorging, zoals eten, drinken, overnachting. De kritiek van het kwart (lat

daarover niet tevreden was, richtte zich in hoofdzaak op het tijdstip waarop
eten en drinken verzorgd werd; men kreeg het le laat of zelfs helemaal niet;
men had er zelf voor moeten zorgen of men had geen tijd vrij kunnen maken

om wat le eten.

6.2.9 Verzorging van gewonden
Voor zover bekend zijn bij de ongeregeldheden in Amsterdam ca. 150 politie-
mensen min of meer ernstig gewond geraakt.

Aan de geinterviewden is ook gevraagd of zijzelf enlol collega's uil hun
groep gewond waren geraakt. Naast de enkele ME-ers die zeiden ernstig ge-
wond te zijn geraakt, was nog ongeveer eenvijfde van hen lichtgewond ge-

raakt. Meestal betrof het dan een pijnlijke schouder, rug of knie of blauwe
plekken.

Ongeveer tweederde van de ondervraagden (63%) is geconfronteerd ge-
weest niet gewonde collega's in de eigen groep, overwegend van minder ern-

stige aard. Dit betekent dat een groot deel van de ME-ers nadrukkelijk emotio-

nele schokkende ervaringen gekend zal hebben op momenten dat ze zagen
dal hun collega's getroffen werden.

Over de hulp die aan de gewonden was geboden en over het transport was
de overgrote meerderheid (89%) redelijk lot goed Ie spreken.

6.2.10 Het algemene openbare orde beleid
Het beleid dat men in Amsterdam voorstond ten aanzien van tiet ME-optreden

hield een extra terughoudendheid in bij hel inzetten van de ME en een extra te-
rughoudendheid bij het aanwenden van geweld. Aan de ME-ers is gevraagd of
men van dit beleid ten aanzien van het politie-optreden van te voren op de
hoogte was. Daarnaast is een oordeel over deze extra terughoudendheid ge-

vraagd. Tenslotte Is ook nog een meer algemeen oordeel gevraagd over hel
openbare orde beleid op 30 april 1980.

Zowel van de extra terughoudendheid in het inzetten van de ME als in het
aanwenden van geweld zegt ongeveer de help (50 A 52%) van de ondervraag-
den hiervan van te voren op de hoogte geweest le zijn. Ongeveer eenderde ver-
nam tiet later op de dag zelf. Alles tezamen betekent dit dal nog ongeveer 15 A
20% ook tijdens het optreden niet op de hoogte geweest lijkt te zijn van de al-
gehele beleidslijn In het ME-optreden.

Degenen die hiervan wAl op de hoogte waren (gekomen), waren het bij lange

na niet eens met dit beleid.
Ruim de helft (59%) van hen was hel er geheel of in grote lijnen mee eens

dat men extra terughoudend was met het inzetten van de ME. Ruim eenderde
(39%) was het er en zelfs vooral in sterke mate niet eens niet die terughou-
dendheid (slechts 1 % had geen mening hierover).

Ten aanzien van de extra terughoudendheid in het gebruiken van geweld
was men wat afwijzender. Ongeveer de helft (49%) was het er (meestal in gro-
te lijn) wei mee eens, ongeveer de helft (49%) was het er niet mee eens (de
overige 2% had geen mening).

Hel negatieve oordeel over hel beleid komt ook naar voren in een vraag of men
de algehele leiding en het gevoerde beleid goed of slecht vond. Minder dan

eenderde (29%) vond dil redelijk tot zeer goed; meer clan de helft (58%) vond

hel slecht tot zeer slecht (3% had geen mening).
Vier punten komen in de toelichtingen op deze vraag naar voren:

- men vond de taktiek verkeerd; er waren te veel vluchtroutes toegelaten;
men had meer 'keep en rnoving' te werk moeten gaan;
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- do leiding was le afwachtend; er had eerder opgetreden mn'•Ir'n wond^n;

men had eerder beslissingen moeten nemen;
- de leiding was te slap, te terughoudend; er had harder opgeti 'rlen mnrrpn

worden; er hadden meer arrestaties verricht moeten worden;
- er waren te veel leidinggevende personen; de leiding verliep over In voel

schijven. -

Aan degenen die reeds eerder binnen ME-verband waren opgeboden (rurim

driekwart van de ondervraagden) is ook gevraagd naar hun mening over de

mate, waarin de te volgen terughoudendheid in inzet en geweldsu^hrnik daad-
werkelijk betracht was. Iets minder dan cie helft (47%) Is var] mening dat 11]911

op 30 april 1980 in Amsterdam relatief langer heeft gewacht niet hel Inzetten
en optreden van de ME; een kwart (24%) zegt dak dit niet verschihre van Derde

re keren, een kleine groep (B%) zegt dat de ME relatief eerder is hnaezet (en bij-
na een kwart, 22%, heeft hierover geen mening).

Ten aanzien van het gebruik van geweld bestaat vrijwel hetzelfde heel](. On-
geveer de helft (44%) van degenen die al eerder in ME verband waren opantre-
den vindt dat de politie terughoudender Is geweest met het geb]niken van ge-

weld; bijna eenderde (30%) zegt dat daarin geen verschil was met eerdere op-
tredens en een kleine groep (13%) vindt dat men niet gebruik vol, geweld min-

der terughoudend is geweest. De groep die hierover geen mening heelt ie nu
aanmerkelijk kleiner (13%).

Over het geheel genomen lijken de resultaten erop te wijzen da1 de extra ln.
rughoudendheld In de opvatting van ongeveer de helft van de raseer ervnnen

ME-ers ook Inderdaad betracht is, ook al was ongeveer de helft hol er eigenlijk

niet mee eens. Slechts een kleine groep van ca. 10% is van menig (lal er viel
minder terughoudend Is opgetreden; en ca. 25 á 30% ziel geen verschil nipt

eerdere optredens binnen ME-verband.
Ongeveer de helft van de Ingezette ME-ers had een negatief oo"deet nve, rle

beperkingen die grilden lei aanzien van inzet en geweldsgebruik. Nog k,ili
scher was men ten aanzien van het openbare ordebeleid In hel algemeen. Aan-

genomen kan worden dal in dal oordeel met name ook cie bestuurlijke en jusll-

tible overheid is begrepen. De bevindingen uit deze paragraaf zijn in over-

eenstemming met die uit de paragrafen 6.2-2 en 6.2.3 waar slechts eenderde
van de respondenten positief oordeelde over de coordinatie tussen de polo-
lens en de leiding hoven hel pelotonsniveau.

6.2.11 Het geweld van publiek en politie
Aan de geénquéteerden is gevraagd naar hun mening over rte mate waarhr
door politie en publiek geweld is gebruikt en naar de mate waarin (lil verschil-
de van eventuele eerdere ME-optredens waaraan men had deelgenomen. Doel
van deze vraag is mede om na te gaan of hel beeld dal door cie puhllcileilsme-
dia is gevormd over de gewelddadigheid van de rellen gedeeld wordt door de
politie.

Voor de mate van geweldsgebruik door politie en publiek kon men serremi

op een tienpuntschaal van 'niet gewelddadig' tol 'zeer gewelddadig'. De ver
deling op deze twee schalen liep sterk uiteen. Het geweldsgebruik door hel
publiek werd veel hoger gescoord dan het geweldsgebruik door rle politie. ri-
guur 6.1 geeft hiervan een overzicht. -
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Figuur 6.1 geweldsgebruik door publiek en politie
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Tussen het oordeel over hel (eigen) politie-geweldsgebruik en het geweld van
de zijde van hel publiek beslaat een nogal groot vel schil. Slechts een enkeling

was van mening dal de politie evenveel geweld had gebruikt als het publiek.
Eenderde zag geen verschil in de mate van geweld. Een derde van hen zag

daarin een verschil van één é vier schaalscores ten nadele van publiek en een
derde vond dal dil een groot verschil was geweest (een verschil van vijl
schaalscores of meer). Iets meer dan de helft (59%) van de ondervraagden
geelt aan zelf geweld gebruikt le hebben.

In vergelijking met eerdere ME-optredens vond men de confrontatie tussen
politie en publiek op 30 april, waarschijnlijk vooral vanwege hel geweld van de

kant van het publiek veel harder. Voorzover men deze vraag kon beantwoorden
omdat men eerder binnen ME-verband was opgeheden, vond bijna tweederde

(64%) de confrontatie op 30 april harder, vooral ook véél harder. Minder hard

was het volgens 16% en even hard ook volgens 16%. (De overige 4% had geen
mening hierover gegeven.) Ook in de ogen van de deelnemende politiemensen

is dus door groepen uit de bevolking (of door individuele burgers) veel geweld-
dadiger geopereerd dan in het verleden. Die grotere gewelddadigheid die voor
het eerst zichtbaar werd in de Vondelslraat bij de confrontatie tussen krakers
en politie heeft zich op 30 april herhaald. Opvallend is nog dat 40% van de on-

dervraagden zegt geen geweld gebruikt te hebben. Blijkbaar heelt inderdaad
Incasseren en dreigen een belangrijk onderdeel van de ME-strategie en tac-
tiek uitgemaakt.

6.3 De aspecten tezamen bezien
In de voorgaande paragraaf zijn elf aspecten van hel optreden in Amsterdam
afzonderlijk besproken. Tabel 6.1 heelt een samenvattend overzicht. Daarin
zijn de percentages vermeld dat men negatief over dit aspect oordeelde.

Uit deze tabel blijkt dal enkele aspecten er in negatieve zin uitspringen. In
afnemende volgorde zijn dit:

1 de verbindingen tussen de eenheden; 65%
2 do cotlrdinatie lussen de eenheden; 59%
3 do algehele leiding en tiet gevoerde beleid; 58%
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5

6

de male van Instructie; 47%

de kwaliteit en aanvoer van materieel; 44% en 42%
de duidelijkheid van instructies; 40%

Tabel 6.1 Negatief oordeel over een aantal aspecten van het optrad"n

1 instructies, begeleiding -
vóóral 39^r%
op de dag zelf 47
duidelijkheid van Instructies 49
optreden in overeenstemming met instructies 2(1
begeleiding en opvang 29 %

2 coórdinatie

- binnen hel peloton 29%
- tussen de eenheden 59%

3 leiding

- groepscommandant 7 %
- pelotonscommándant 15
- bataljonscommandant 33"/

4 verbindingen
- binnen het peloton 46 o
- tussen de eenheden (335 %

5 persoonlijke uitrusting 38

6 bewapening 2f,%

7 materieel
- kwaliteit

- aanvoer 44^!

8 persoonlijke verzorging 27%

9 verzorging gewonden 7%

10 algehele leiding 58%

11 zelf geweld gebruikt

Vooral aan de materiële voorzieningen is inmiddels extra aanda'hi hesleed.

Daarnaast is de uitkomst van belang dat hel aan de instructies nogal orrl-
broken lijkt te hebben. Dit mag een 'lering' zijn voor volgende keren. Inshuc

lies over het optreden, m.n. ook informatie over hel beleid t.a.v. tint inzetten
van de ME en het gebruik van geweldsmiddelen) zijn een vereiste nrn het op-

treden goed Ie laten verlopen. Wellicht leidt informatie over de ar heergronden
van het te voeren beleid ertoe, dat men zich ook meer in dit beleid kan vinden.
Onderzocht zou moeten worden in hoeverre de wijze van instruclie van Invloed
is op de mate van gelnlormeerdheid van de ME-ers.

Een apart punt van aandacht is hel model volgens welke de beslissingslij-

nen verlopen. Een veel gehoorde reactie was dat de besluitvorming over In
veel leidinggevende personen ging, te hierarchisch was opgezet, reel alle na-

delen vandien; zoals tegengestelde. bevelen, het uitblijven van opdrachten eer
een sterke afhankelijkheid van verbindingslijnen en communicailrapharatnnr,

De voorkeur ging uit naar één centrale leiding, met vervolgens eer vrij
rechtstreekse decentralisatie naar de pelotonscommandanten.

Een laatste punt van aandacht betreft de koninklijke marechaussee. Deze
ligt op hel punt van persoonlijke uitrusting en voertuigen achter op de politie.
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Die achterstand wordt vooral gevoeld wanneer hel er hard aan toe gaat zoals -

op 30 april 1980 in Amsterdam.
Op het negatieve oordeel wordt in hoofdstuk 8 nog teruggekomen bij de

bespreking van eventuele wijzigingen in opvattingen over de ME naar aanlei-
ding van (le gebeurtenissen.

0
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7 Emoties, opvang en belangen-
behartiging

7.1 Inleiding

Het perspectief fysiek geweld te moeten incasseren of te gaan toepassen,
brengt evenals de gewetdshandeling zelf emoties met zich mee. Wanneer dat

geweld bestaat uit instrumenteel geweld op afstand, dan treden die einoties
In mindere mate of In het geheel niet op. Is dat geweld 'persoonlijk' geweld,

dan zullen die emoties onvermijdelijk naar voren komen. In hel onderzoek is
aan deze emoties en aan de opvang daarvan aandacht besteed. Juist in de

zware confrontaties van 30 april 1980 mei de gepercipieerde verschillen lus-

sen de eigen terughoudendheid en de zwaarte van het geincasseerde geweld
wordt een adekwale opvang achteraf van groot belang. Een schriftelijke en

quéte is daarbij niet het meest geschikte middel. In de eerste plaats kan eren
ten aanzien van emoties moeilijk een algemene vraagstelling hanteren en in

de tweede plaats moet men rekening houden met enige terughoudendheid hij

de beantwoording. De resultaten van de enquéte over dit onderwerp moeten
dan ook niet enig voorbehoud gehanteerd worden.

Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk de emoties lijdens het optreden,
de opvang daarna en de belangenbehartiging door de vakorganisaties en de
materiële vergoeding van de in Amsterdam gemaakte uren aan de orde.

7.2 Emoties tijdens het optreden

In de uitvoerige berichtgeving over de inhuidigingsplechtigheden werd reeds
weken tevoren de verwachting uitgesproken dat zich ernstige ordeverstorin-
gen zouden voordoen. Ook de politie had zich daarop voorbereid. Ondanks de-
ze berichten had een deel van de ME-ers niet verwacht dat het er zo hard aan
toe zou gaan. Men was geschokt en verbijsterd over hetgeen er gebeurde.

Iets minder dan de helft (42%) zei niet verwacht te hebben dat het ei zo hard
aan toe zou gaan, een ongeveer even grote groep (40°/u) had tiet enigszins ver-
wacht en een kleine groep (18%) zei het zeer beslist verwacht le hebben.

Slechts een kleine groep (11%) was dan ook rite( geschokt of verbijsterd

door de mate van geweld door het publiek. Ongeveer de helft (48%) was in ze-
kere zin geschokt en iets minder dan de helft (40%) was zeer sleik geschokt

en verbijsterd door het gewelddadige gedrag vanuit hel publiek. Degenen die
sterk geschokt zijn hebben vermoedelijk wat meer van dichtbij het geweldra

dige gedrag van het publiek meegemaakt. Dit vanwege liet feit dal zij vaker

van mening zijn dal het gedrag van het publiek zeer gewelddadig was (de
hoogste schaafscore).

Dal het optreden niet zonder emoties is gegaan, komt ook tol uitdrukking in

(te mate waarin men emoties van verschillende aard heeft ervaren tijdens di
verse momenten van het optreden. Gevraagd Is van een zevental situaties aan

te geven of men daarbij gevoelens van angst, boosheid, paniek, verontwaardi-

ging, machteloosheid of gespannenheid heelt gekend. Deze zeven situaties
waren:

1 op weg naar cie plaats van het optreden
2 In een ME-auto zitten die met stenen werd bekogeld
3 op straal in een linie staan tegenover een vijandig en slenengooiend pu-

bliek
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4 in een voorwaartse actie tegenover een gewelddadig publiek

5 bij tiet gebruiken van geweld

6 een collega uit de eenheid raakt gewond
7 men raakt zelf gewond.

In tabel 7.1 staan de onderzoekresullalen vermeld naar deze zeven situaties

afzonderlijk, Tussen haakjes staan de aantallen vernield waarop de percenta-

ges berekend zijn. Deze aantallen lopen nogal uiteen. Zo was bij nies iedereen
een collega uit de eenheid gewond geraakt (zie ook paragraaf 6.2.9); lang niet

Iedereen was zelf (ernstig) gewond en ook lang niet iedereen had, volgens hun
zeggen, zelf geweld gebruikt. Bij de andere vier situaties is de uitval, omdat cte
situatie niet van toepassing was geweest, minder groot.

Tabel 7.1 Emoties bij de zeven situaties afzonderlijk

t. 'lijdens de ril naar de plaats
van hel optreden (N = 1282)

2. Zittend in erin ME-aulo die
snelstenen werd bekogeld
(N = 1169)

3 Op linie slaande tegenover
een vijandig en stenen gooiend
puhOek (N =1310)

Toen een collega van uw een
beid gewond raakte (N = 048)

Toen u zelf gewond raakte
(N = 290)

Bij tiet voorwaarts gaan
legmoven een gewelddadig
publiek (N _ 1111)

7 toen u zeil geweld gebruik.
Ie IN = 849)

angst boosheid paniek veronlwaardiging machteloosheid gespanoenhoid

16"1. 25% 1 % 32% 17% 85%

30% 50% 5% 56% 59% 64%

30% 59% 5% 55% . 59% 69%

14% 76% 6% 55% 53% 45%

17% 64% 10% 44% 43% 42%

15% 50% 2% 30% 30% 73%

4% 81% 2% 26% '14% 57%

Uit deze tabel blijkt dat de ene emotie zich veel vaker heeft voorgedaan dan de
andere emotie c.q. dat men de ene emotie vaker heelt durven toegeven dan de

andere. Zo Is het bijvoorbeeld denkbaar dat gevoelens van angst 'vertaald'

worden als gevoelens van gespannenheid. Zo'n zelfde verschuiving kan zich
voorgedaan hebben tussen angst en veronlwaardiging of boosheid. Over hel

geheel genomen lijken de gevoelens van angst en paniek minder opgetreden

te zijn dan op 30 april 1980 door insiders ervaren werden.
Gevoelens van angst hebben zich relatief vaker voorgedaan op het moment

dat men 'in een ME-auto of op linie staande met stenen werd bekogeld. Boos-
heid kwam bij veel mensen op wanneer collega's ot zijzelf gewond raakten;
ook was hel gebruiken van geweld vaak vanuit een uitbarsting van woede. Ook

paniek kwam eigenlijk alleen op in momenten dat er mensen gewond raakten.
Gevoelens van verontwaardiging kwamen daarentegen vooral weer in andere

situaties op; namelijk In de confrontatie met het stenengooide publiek; en dit

zelfde geldt ook voor gevoelens van machteloosheid. Spanning kwant relatief
het meeste voor en dan nog weer in die situaties waarin er nog geen directe,
harde confrontatie was met het publiek; namelijk tijdens de ril naar de plaats

van het optreden en bij het voorwaarts gaan.

Op rnornenten dat gevoelens van gespannenheid afnamen, kwamen juist
andere gevoelens sterker naar voren, vooral gevoelens van boosheid, veront-

waardiging en machteloosheid.
De antwoorden over de zeven situaties zijn tezamen genomen en één score

is toegekend voor de mate waarin men elk der zes emoties had gekend (weinig
= 1 A 2; redelijk = _> 3x). Tabel 7.2 geeft daarvan de resultaten.
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Tabel 7.2 Gevoelens tijdens het optieden

niet wolnig u tOttjlJvecl

paniek 90% 9% 1 %
angst 55% 32% 13/
verontwaardiging - 29% 32% 39'11„
machteloosheid 25% 41% 34%%
boosheid 19% 31% 50%
gespannenheid 5% 30% 65%

Uit deze tabel blijken enkele gradaties- Gevoelens van paniek heeft men (vol-
gens zeggen) vrijwel niet gekend, Iets meer dan de helft evenmin gevoelens
van angst.

De overige vier emoties zijn vaak lot zeer vaak voorgekomen; gevoelens van
boosheid en gespannenheid nog vaker dan gevoelens van verontwaardiging
of machteloosheid.

Hel zal zeker zó kunnen zijn dat de gegevens niet helemaal valide zijn en dat
men minder snel heeft willen toegeven dat men dergelijke gevoelens (vooral
angst of paniek) heeft gekend. Toch mag uil het bovenstaande afgeleid wo(
den dat de gebeurtenissen in Amsterdam nog meer dan eerdere ME-optredens
een emotionele ervaring voor de ME-ers zijn geweest; niet zozeer In (negatieve)
zin van angst of paniek, maar wel In (fe zin van geschokt zijn.

Een ander punt dat hierbij betrokken kan worden is de duur van het optre-
den. In hoofdstuk 4 is al aangegeven dal vooral de ME-eis van de gemeenlepo-
litie van Amsterdam en van andere gemeentelijke korpsen lange 111(1 in de
weer zijn geweest, dus meer geconfronteerd zijn niet de gewelddadigheden en
meer emoties zullen hebben ondergaan.

7.3 Opvang van emoties na afloop
Na het optreden van 30 april 1980 in Amsterdam is tweederde (67%) van (Ie
geënqueteerden normaal volgens het dienstrooster met de dienst begonnen.

Afwijkingen van het dienstrooster waren (in afnemende volgorde) gelegen In
liet feit dat men een vrije dag had gekregen of een vrije dag had genomen. Een
enkeling was vanwege ziekteverzuim niet in de 'normale' dienst gekomen.
Slechts bij ongeveer eenderde (32%) was er bij terugkeer in de standplaats

Iets gedaan aan opvang. Deze opvang bestond overwegend uil een evaluatie-
bijeenkomst van het peloton binnen ME-verband, enige tijd nA de gebeurtenis-

sen. Ook kwam het voor dat er een korpsbijeenkomst was geweest met een
sociaal tintje of dat men direct bij thuiskomst een korte blijk van hulde of
waardering vanuit de korpsleiding had ontvangen.

Over het algemeen zei men veel aan deze opvang gehad le hebben. Men (had
kunnen praten over zijn persoonlijke ervaringen in Amsterdam en bij anderen
de bereidheid gevonden om te luisteren naar elkaars ervaringen.

Op de vraag naar de wens of noodzaak van een of andere vorm van opvang
bij gebeurtenissen zoals zich in Amsterdam hadden voorgedaan, zei driekwart
(77%) van de ME-ers dat zij dat noodzakelijk tot zeer noodzakelijk vonden. On-
geveer de helft (52%) zei ook zelf behoefte Ie hebben aan opvang. Deze op-
vang zou dan vooral kunnen bestaan uit een georganiseerde, collectieve eva-
luatie of ook uit Individuele opvang door collega's of anderen. Ook werd de
wens naar voren gebracht dat er de mogelijkheid geboden zou worden om
even tot je zelf te komen door een vrije dag of door sport of recrealie.
Wanneer de behoefte aan opvang gelegd wordt naast de mate waarin er op-
vang geweest is, dan blijkt daarin een grote discrepantie. Er is veel minder
aan opvang gedaan dan de mensen zelf noodzakelijk of wenselijk vonden.

Buiten (te opvang zoals deze binnen hel korps of binnen ME-verband is, heb-
ben velen nog op andere wijze emotionele en morele begeleiding gevonden.

Deze lijkt op zich veel groter te zijn dan de meer beroepshalve gekregen on-
dersteuning. Op een enkeling na heeft vrijwel iedereen (97%) nog met anderen

over de gebeurtenissen in Amsterdam gesproken; bijvoorbeeld met echtgeno-
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te, partner, familieleden, collega's, vrienden of kennissen. Een klein gedeelte
(20%) zegt daaraan niets gehad le hebben, eenderde (34%) weinig en ruim
eenderde (43%) tamelijk veel.

Daarbuiten heeft men ook vanuit de bevolking vele verschillende reacties
gekregen. Ruim tweederde (70%) van de geenquéteerden kreeg dergelijke
reacties, leden van de KMAR minder dan leden van gemeente- of rijkspolitie.
Verreweg de meeste reacties waren positief en bestonden o.a. uit bewonde-
ring voor de zelfbeheersing van de politie, al dan niet in combinatie reel onbe-
grip voor het zachte optreden van de politie. Ook waren er materiële huldeblij-
ken zoals fruit, bloemen e.d.

' Dak opvang, morele ondersteuning of de mogelijkheid urn een 'uitlaatklep'
te hebben voor de emoties die men ondergaat bij situaties zoals de ongere-
geldheden in Amsterdam zinvol lijkt, blijkt ook uit het feit dat vrijwel iedereen
nog wel eens aan hel gebeurde op 30 april 1980 had leruggedacht; de meer-
derheid slechts af en toe, doch ook 40% tamelijk lot zoet vaak.

Een grote meerderheid van de betrokken ME-eis vindt een verbetering van
de opvang noodzakelijk. Mogelijk is een bredere aanpak op zijn plaats,
bestaande uit: -

a scholing vooral in een goede hantering van emoties in rel-situalies;
b opvang direct na het optreden;
c evaluatie achteraf waarin ook de emotionele componenten worden betrok-

ken; .
d onderlinge bijstand van leden van ME-groepen.

7.4 Materiële vergoeding en belangenbehartiging
Alhoewel van andere aard dan het kwijt kunnen van emoties, is tiet in de bele-
ving van degenen die opgetreden zijn ook van belang of op materieel vlak alles
naar tevredenheid is afgehandeld.

De regeling die van toepassing was op de vergoeding van de tijd dat men in
Amsterdam was varieerde van normale dienst tot verschuiving van dienst,
overwerk en piketdienst. Verreweg het meeste kwam overwerk voor, al dan
niet in combinatie met normale dienst of verschuiving van dienst.

De vergoeding die men voor hel optreden in Amsterdam had gekregen
bestond bij meer dan de helft uit een financiële vergoeding, ni. de uitbetaling
vair de gemaakte uren, 61% had alleen een financiële vergoeding gekregen,
10% had een compensatie gekregen in vrije tijd, en 24% een financiële ver-
goeding plus vrije tijd. Daarnaast zei 5% geen vergoeding gehad te hebben.

Op de vraag of men tevreden was over deze vergoeding antwoordde de helft
(57%) positief; 40% was ontevreden en 3% had de vraag niet beantwoord.

Als redenen van ontevredenheid werden o.a. genoemd:

Ie geringe financiële vergoeding; nette, houd je er weinig van over; te gering
gezien hei aantal gewerkte uren

- te geringe financiële vergoeding gezien het soort werk en het risico dal je
liep

- je zou zeil moeten kunnen kiezen of je vergoeding in de vorm van geld of vrije
tijd krijgt-
voorkeur voor vrije lijd in plaats van geld

- specifiek m.b.t. KMAR: gelijkstellen van de vergoeding aan die van politie;
deze is nu te laag.

Bij het betrekkelijk geringe aantal (20%) ME-ers dat schade heeft geleden,
was ongeveer de helft niet tevreden over de wijze waarop schade aan bril, hor-
loge e.d. vergoed was. De vergoeding was te gering geweest ot (ca. 4 maanden
nA tiet gebeurde) nog niet uitgekeerd.

Over de wijze waarop de politiebonden na 30 april 1980 waren opgekomen
voor cie belangen van hun leden, was men over het algemeen redelijk, lot zeer
tevreden; 17% was ontevreden, 52% redelijk l.evreden, 19% zeer tevreden (en
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12% had geen mening hierover). In totaal was dus ruim tweederde tevreden
over de belangenbehartiging door de politiebonden. in rle toeltrhiingen on-

derstreepte men dit veelal nog eens door te stellen dal de honden snel hadden
gereageerd. Ook werd hel inlliatiet tot dit onderzoek positief gewaardeerd. De
weinige negatieve opmerkingen waren o.a. dat men meer politieke druk had

verwacht of meer kritiek vanuit de honden op hel gevoerde beleid in plaats van
de nadruk le leggen op de (slechte) kwaliteit van hel materieel.

Ook over de belangenbehartiging door tip bonden in hel algemeen is een
groot deel, bijna driekwart (73%) tevreden tot zeer tevreden. Slechts 16%: is

hierover ontevreden (en 11°!» heeft geen mening gegeven). Negatieve opmer-
kingen betreffen o.a. de geringe aandacht voor verbetering van do nrbelds-
voorwaarden In grote en zeer grote korpsen; de weinig kritische opstelling van

de bonden wanneer de overheid gedane toezeggingen niet (voldoende) na
komt; of de geringe inlormalievoorziening aan de leden.

7.5 Conclusies
Dit hoofdstuk samenvattende kan gesteld worden dat voor vele ME-ers het op-

treden op 30 april 1960 te Amsterdam niet zonder emoties voorbij is gegaan.
Aan hel uiten van deze emoties lijkt na afloop van het gebeuren weinig moge-
lijkheden geboden te zijn binnen het werkverband; men heelt het meer moeten

zoeken binnen de privé-sfeer, de Informele kring van sociale relaties.

Over de rechtspositionele kant lijkt men meer tevreden hoewel de vergoe-
ding voor het ME-werk nogal wat kritiek ondervond en ook de volgens de ME-

ers weinig royale vergoeding van vernielde eigendommen. Ook de wijze
waarop de polillevakorganisaties zijn opgekomen voor de belangen van hun
leden oogst tevredenheid.

Opnieuw - nu aangaande de overwerkvergoeding - neemt de marechaus-
see een uitzonderingspositie In. De vergoeding van de marechaussee Is lager
dan die van de politie.
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ME, weg ermee?

8.1 Inleiding
In hoofdstuk 5 is vastgesteld dat de acceptatie van de onderzochte ME-ers
van de formele rechtsstatelijke ordening sterk Is en dal men binnen die orde-
ning politiek gezien nogal behoudend georiënteerd is. Op grond van die ac-
ceptatie van gezag lijkt er weinig twijfel te bestaan aan een voortgezette be-
reidheid om in ME-verband op te treden.

Men kan zich echter afvragen of de ervaringen van de politiemensen in

Amsterdam op 30 april 1980 - en voor een aantal van hen ook daarvoor -

geen aanleiding zijn geweest om zich te bezinnen op het ME-werk in het alge-
meen en op hun eigen rol daarbinnen. Er waren nogal wat gewonden gevallen

en velen waren gedurende lange lijd in de weer geweest onder de dreiging van

geweld en fysieke risico's.
In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre de gebeurtenissen In Amster-

dam van invloed zijn geweest op:
a. de opvattingen over de noodzaak van de ME;
b. de bereidheid ont zelf deel uit te blijven maken van de ME.

Aan de hand van deze twee aspecten kunnen verschillende groepen onder-

scheiden worden naar de aard van de verandering van de opvattingen overde

noodzaak enlof de eigen bereidheid. Deze verschillende groepen zullen vervol-
gens gerelateerd worden aan variabelen uit de vorige hoofdstukken, teneinde

deze groepen te kunnen typeren. Een vergelijking zal gemaakt worden naar
persoonskenmerken, naar politieke opvattingen, naar de ervaringen In Am-

sterdam en naar standplaats.

8.2 Veranderde opvattingen
Uit hel onderzoek blijkt dat bijna tweederde (64%) van de ondervraagden niet
van mening is veranderd; ruim eenderde is wel van mening veranderd.

Daarbij betreft het zowel de noodzaak om de ME in te zetten als de bereid-
heid om daaraan zelf mee te doen.

Op een enkeling na zeggen degenen die anders zijn gaan denken over de
noodzaak om de ME in te zetten, dat volgens hen de noodzaak is toegenomen.

Ten aanzien van de bereidheid om zelf op te treden zijn er wel verschillen.
Voor zover men daarover anders is gaan denken, is de bereidheid bij tweeder-
de toegenomen en bij eenderde afgenomen. Bij een enkeling is de bereidheid
zelfs zover afgenomen dat men daaruit consequenties zou willen trekken door
uit de ME te gaan of ontslag te nemen ais politieman.

De twee gegevens samen nemende zijn er ME-ers bij wie wel de noodzaak is
toegenomen, doch de eigen bereidheid dezelfde is; ook zijn er ME-eis voor wie'

de noodzaak is toegenomen en de bereidheid Is afgenomen en ME-ers voor
wie zowel de noodzaak als de eigen bereidheid zijn toegenomen.

Er kunnen vier groepen onderscheiden worden:

1 ME-ers voor wie noodzaak en eigen bereidheid niet veranderd zijn; 64% .
2 ME-ets voor wie Biwel de noodzaak ofwel de eigen bereidheid ofwel beide

toegenomen zijn; 25%
3 ME-ers voor wie ofwel de noodzaak ofwel de eigen bereidheid ofwel beide

afgenomen zijn; 6%
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4 ME-ers voor wie de noodzaak is toegenomen, doch de eigen bereidheid is
afgenomen; 5%.

Blijkbaar is het niet alleen de min of meer duurzame acceptatie van gezag en
van de rechtsstaat of van de bestaande maatschappelijke ordening die de op-
vattingen van de politieman over de geweldsrol van de politie en zijn eigen be-

reidheid om bij de ME dienst te doen, bepalen. Ook incidenten - in ieder ge
val schokkende Incidenten - beïnvloeden (fe visies op de geweldsrol en de ei-

gen bereidheid. Die invloed is evenwel niet groot en werkt bovendien verschil-
lend uit. Bij de ene groep (groep 2) Is duidelijk sprake van een verharding, bij

de andere groep (groep 3) van een versoepeling van standpunt. Een andere
kleine groep (groep 4) zou men pragmatisch kunnen noemen: de noodzaak van
de ME is toegenomen, maar de eigen bereidheid is verminderd. Waardoor kun
tien deze groepen alsook de grote groep (groep 1) die niet veranderd is, gety-

peerd worden? Van welke leeftijd zijn ze; hoeveel dienstjaren hebben ze; welke
korpsen vertegenwoordigen ze? Ook is het mogelijk dat er een relatie ligt met
politieke voorkeuren of met de waardering van het gevoerde beleid in Anster-

dam. Welke rol speelt de mate waarin men geschokt is door de conlronlalie
met het gewelddadige publiek? Deze vragen komen in de volgende paragraten

aan de orde.

8.3 Persoonskenmerken en veranderde opvattingen
Nagegaan is of jongere ME-ers niet minder dienstjaren, verschillen van oudere

collega's in verandering van opvattingen over de ME. Het blijkt (lat jonge ME-
ers, met minder dan 5 dienstjaren, vaker van opvatting veranderd zijn dan ou-

dere ME-ers, met meer dan 5 dienstjaren; 40% tegenover 30 à 33/ . De jongere

ME-ers zeggen wal vaker dat de noodzaak enlof eigen bereidheid toegenomen

is.
Aantal dienstjaren en aantal ME-optredens loopt niet geheel parallel; vooral

de oudere ME-ers hebben minder vaak in ME-verband opgetreden (zie ook
hoofdstuk 4). Wanneer (fan ook gekeken wordt naar de ervaring met liet optre-

den In ME-verband, dan blijkt dat de ME-ers die nog niet eerder waren opgelre-
den het minste van mening zijn veranderd (32%)- Van de MEers (tic 3x of vaker

.(in de laatste twee jaar) waren opgetreden, was 39% van mening veranderd.
Deze verandering was dan enerzijds een toename en anderzijds een afname

van de noodzaak en/of eigen bereidheid.
De ondervraagde ME-ers die binnen de ME een leidinggevende functie ver

vullen zijn minder vaak van mening veranderd (30%) dan degenen zonder lei-
dinggevende functie (37%).

8.4 Politieke opvattingen en veranderde opvattingen
Onder de rubriek politieke opvattingen oftewel acceptatie van gezag waren

vijf aspecten onderscheiden (zie hoofdstuk 5). Het blijkt dal liet percentage
ondervraagde ME-ers dat bij de wetshandhaving - het eerste aspect -

restricties maakt voor de gevolgen ervan en dat van opvattingen veranderd is
niet verschilt van hel percentage dat geen restricties maakt. Wel is de aard

van de verandering verschillend. Onder de eerste groep bevinden zich meer

ME-ers die zeggen dat de noodzaak enlot de eigen bereidheid is aigenomeu.
Het percentage ME-ers dalhun geweten laat meespreken bij liet handhaven

van de wet en dat van opvattingen veranderd is, ligt iets lager (35%) dan her

percentage ME-ers dat hun geweten niet laat meespreken (37%), Di: aard van

de veranderde opvattingen verschilt neer: de tweede groep vindt (lal de nood
zaak enlol eigen bereidheid toegenomen is.

ME-ers die protestacties door de bevolking sterk afkeuren - liet tweede

aspect - zijn iets minder van opvatting veranderd dan ME-ers die proteslac-

lies minder afkeuren, 34% tegenover 38%. Degenen die protestacties minder
afkeuren zeggen vaker dal de noodzaak enlof de eigen bereidheid is algeno

men. ME-ers die een sterke voorstander zijn van een vrije nmrinysuiling ver

schillen niet van ME-ers die daar geen sterke voorstander var/ zijn in verande
ring van opvattingen noch naar soort verandering.
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Het deroe raspeet was riet optreden van de politie bij prolestacties. Het per-

centage ME-ers dal politie-optreden afkeurt en van opvattingen veranderd is

verschilt nauwelijks van het percentage ME-eis dat politie-optredens niet al-
keurt; 37% tegenover 35% is van opvattingen veranderd. De aard van de ver-

andering is wèl anders. De ME-ers die politie-optreden afkeuren zeggen veel

vaker dal de noodzaak enlol eigen bereidheid is afgenomen.
Ook bij hef vierde aspect, de inzet van de ME bij protestacties, komt dil

beeld naar voren. ME-eis die zeer stellig zijn over een dergelijke inzet van de

ME, zeggen vaker dat de noodzaak enlol de eigen bereidheid is toegenomen;
ME-eis die daarin wat minder stellig zijn zeggen vaker dat de noodzaak en/of

bereidheid, bt in ieder geval de eigen bereidheid is afgenomen. Naar politieke
partij van voorkeur - hel vijlde aspect - bestaan er eveneens verschillen.
Onder de ME-ers die VVD of PvdA stemmen, bevinden zich de meeste verande-
raars (38%), onder D'66 en CDA stemmers minder (35% en 33%). De aard van

de verandering in opvattingen loopt daarbij nogal uiteen. De VVD-stemmers
zijn harder geworden; de noodzaak enlof eigen bereidheid is toegenomen. De

PvdA-stemmers zijn soepeler geworden; de noodzaak en/of eigen bereidheid

is afgenomen.
CDA- en D'66-sleinmers verschillen ook nog van elkaar; onder de CDA-
slemmers zitten meer personen die soepeler geworden zijn.

Ook naar politievakorganisaties zijn er verschillen. NPB-leden zijn hel

meeste van opvattingen veranderd (38%), gevolgd door leden van de Mare-
chausseevereniging (36%), leden van de ACP (34%) en leden van de VHPA en

ANPV (32"/.). De NPB-leden zijn zowel relatief meer harder als soepeler gewor-

den ten opzichte van de totale groep. Onder de leden van de Marechaussee-

vereniging bevinden zich wat meer mensen die zeggen dat de noodzaak is toe-
genomen, maar dat hun eigen bereidheid is afgenomen. Onder de leden van
de VHPA en ANPV bevinden zich wat meer mensen voor wie de noodzaak

enlol bereidheid is afgenomen,

8.5 Ervaringen in Amsterdam en veranderde opvattingen'
Uit de veelheid van gegevens over de ervaringen In Amsterdam is een keuze

gemaakt voor de mate waarin men geschokt was door de gebéurtenissen en
voor hel oordeel over hot gevoerde beleid ten aanzien van de extra terughou-

dendheid in liet inzetten van de ME en in hel aanwenden van geweld.
De mate waarin men geschokt was vertoont een sterke samenhang niet het

ondergaan hebben van gevoelens van angst, paniek, woede, machteloosheid,

verontwaardiging en gespannenheid. Als zodanig vormt hel een goede indica-
tor voor het doorstaan hebben van emoties op 30 april en wellicht ook nog

daarna. Daarnaast is gekozen voor het oordeel over liet gevoerde beleid als
een belangrijke maalstaf, omdat het denkbaar is dat juist degenen die het niet
eens waren niet de extra terughoudendheid, vaker van opvattingen veranderd
zijn en een toekomstig harder beleid voorstaan.

Hel blijkt dat de ME-ers die sterk geschokt waren door de gebeurtenissen in
Amsterdam vaker van opvattingen veranderd zijn (32%). De schok over de ge-
beurtenissen heeft slechts in geringe mate kot een verharding geleid. Eielatief
vaker zegt men dat de noodzaak enlol eigen bereidheid is afgenomen, bt dat
de noodzaak wel Is toegenomen doch de eigen bereidheid is gedaald.

De ME-ers die het niet eens waren met de extra terughoudendheid in liet in-

zetten van (te ME zijn vaker van mening veranderd clan cie ME-eis die liet er wel
mee eens waren; 40% tegenover 33%. Hel oneens zijn niet dil terughoudende

beleid heeft enerzijds geresulteerd in een verharding «ie noodzaak en/of eigen
bereidheid zijn toegenomen) en anderzijds in een pragmatisme (de noodzaak
is toegenomen doch de eigen bereidheid is afgenomen).

Ook blijkt dat de ME-ers die het niet eens waren met de exra terughoudend-

heid In het aanwenden van geweld vaker van opvattingen zijn veranderd (fan

de ME-ers die het wel met dit beleid eens waren; 39% tegenover 32%. De rich-
ting van de verandering is daarbij niet eenduidig; zowel een verharding als een

versoepeling alsook een pragmatisme lijkt aanwezig.
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8.6 Korps en veranderde opvattingen
In voorgaande hoofdstukken is gebleken dat de korpsen verschillen naar
dienstjaren, mate van ME-ervaring en politieke opvattingen, Het is derhalve
denkbaar dat er verschillen bestaan naar de mate waarin de opval liegen over

de noodzaak van de ME en over de eigen bereidheid zijn veranderd. Dil blijkt
inderdaad het geval te zijn. De ME-ers van het Amsterdamse korps zijn hel

meeste van opvatting veranderd (44%), gevolgd door de KMAR (35%), de ME-
ers van de overige gemeentelijke korpsen (34%) en de ME-ers van de rijkspoli-

tiekorpsen (32%). De aard van de verandering is eveneens verschillend naar
korps.

Onder de ME-ers ui( Arosterdarn bevindt zich een kleiner gedeelte dat har
der is geworden in zijn opvattingen, en een aanmerkelijk groter deel dal sou
peter is geworden of pragmatisch in de zin van een toename van de noodzaak,

doch een daling.van de eigen bereidheid. Onder (Ie KMAR bevinden zich ook

wat meer pragmatici dan over hel geheel genomen. Onder de ME-ons uit de
overige gemeentekorpsen bevinden zich wat meer mensen die harder zijn ge-

worden in hun opvattingen; en onder de ME-ers uit cie rijkspotiliekorpsen juist
wal meer mensen die soepeler zijn geworden en zeggen dat de noodzaak tinlol
de eigen bereidheid gedaald is.

8.7 Conclusies
De onderzoekresultaten laten zien dat slechts eenderde van de ondervraagde
ME-ers van opvatting veranderd Is over de ME ten gevolge van datgene wal ze
In Amsterdam hebben meegemaakt. Van degenen die wèl veranderd zijn, is de

helft een harder standpunt in gaan nemen en de andere helft een soepeler el

een meer naar zich zelf toe geredeneerd, pragmatischer standpunt. Over hel

geheel genomen sluit dit aan bij de gegevens dat de overgrote meerderheid
van de ondervraagden zich conlor veert aan hel bestaande systeem, aan do

huidige maatschappelijke ordening (zie ook hoofdstuk 5).
Wanneer gekeken wordt naar andere kenmerken van de ondervraagden dan

blijkt er een zekere samenhang le bestaan met de mate van politie-ervaring,
met politieke voorkeuren en met de belevingen van cie gebeurtenissen in
Amsterdam en het oordeel over het aldaar gevoerde beleid.

Jongere ME-ers, zonder een leidinggevende functie binnen ME-verband zijn

vaker harder geworden in hun opvattingen dan oudere ME-ets. Daardoor hoen

loopt de mate van ervaring; hoe vaker men als ME-er was opgebeden, des te
meer was men van mening veranderd; men was harder geworden.

ME-ers die zich wat minder contornreerden aanhef rechlsslalelijke sysleenr
waren vaker soepeler of pragmatischer geworden dan cte MEers die zich wel

strikter opstelden achter het huidige systeem. Dit gold zowel t.a.v. liet goed

keuren van een minder strikte wetshandhaving als t.a.v. het slemnien op een
meer linkse politieke partij. Deze laatste personen waren ook wal vaker die
personen die het algehele beleid in Amsterdam afkeurden.

Het blijkt dan ook dat liet oordeel over het gevoerde beleid samenhangt roet
de verandering van opvattingen, alhoewel daar een verschil optreedt in de

twee onderdelen van dat beleid. De personen die vonden (lal men te lercrghuu-

dend was met het inzetten van de ME waren zowel harder als pragmatischer
geworden. De noodzaak was toegenomen, hoewel niet allen daar dan zelf aan
mee wilden doen. De personen die vonden dat hel geweldsgebruik le terug-

houdend was, waren daarentegen soepeler of pragmatischer geworden. Waar

schijnlijk onrdal men vond dat er door de politie wel terughoudendheid was
betracht, maar dat daarmee de confrontatie toch zeer hard was geweest; iels

waaraan men een volgende keer niet wilde meedoen.
De 'verharders' zijn dus vooral le vinden onder jongere MEers die reeds een

aantal keren als ME-er waren opgetreden en die zich sterk conlonneren aan
cie huidige maatschappelijke ordening, sterk legalistisch denken, het niet

eens zijn titel het protesteren van de bevolking legde beleid waar rnen het eira

mee eens is en vinden dat (le ME daar resoluut tegen ingezet riool wouten. lie

'versoepelaars' ziin meer te vinden onder de tegenhangers biervan. nriirder lu

40



palistisch georiënteerd, sneer ruimte biedend aan protestsciie - va ', de bevol-

king legen beleid waar enen het niet mee eens Is. Ook de 'pragmaiici' zijn hier
in te herkennen. Zij waren vaak ook erg geschokt door de gebeurtenissen in

Amsterdam.

Degenen voor wie de gebeurtenissen in Amsterdam geen invloed hebben
gehad zijn voor een deel le karakteriseren op een zelfde wijze ais de 'verhai-
ders'. Alleen zijn ze wal ouder, met meer dienstjaren, vaak ook een leidingge-
vende ME-functie:
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Samenvatting en conclusies

9.1 Inleiding

Van te voren waren reeds van verschillende kanten verwachtingen uitgespro-
ken dal zich rondom de Inhuldigingsplechtigheden van H.M. Koningin Beatrix
op 30 april 1980 te Amsterdam wel eens ernstige ongeregeldheden zouden

kunnen voordoen. Deze waren echter veel ernstiger en omvangrijker dan ver-
wacht.

Van alle kanten werd geschokt gereageerd op de gebeurtenissen en weiden
evaluaties gestart naar de oorzaken van de ongeregeldheden. De polilie-

vakorganisaties kwamen op voor de belangen van hun mensen en drongen
aan op extra beschermende uitrusting en beter materieel. ln hel overleg hiero-
ver met de Minister van Justitie en Binnenlandse Zaken werd tevens naar vu

ren gebracht dat men een onderzoek belangrijk achtte naar (le ervaringen van

cie politiemensen die in Amsterdam ingezet waren. Door de bewindslieden
werd hiermee ingestemd en werd medewerking van de zijde van de departe-
menten toegezegd. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Cen-

trum (WODC) van het Ministerie van Justitie heeft vervolgens het onderzoek

opgezet en uitgevoerd en ook de rapporlag8 verzorgd. Wellicht ten overvtoedu
zij opgemerkt dat (til onderzoek niet ingaat op de oorzaken en achtergronden

van de ernstige ongeregeldheden, doch de gebeurtenissen op die dag beticbl
vanuit de ME-organisatie en dan met riante vanuit de ME-ers zeil.

9.2 Onderzoeksvragen
De directe aanleiding tot het onderzoek was de vraag naar de ervaring van de

Netrokken politiemensen op 30 april 1980 te Amsterdam. Een volgende vraag
.Is echter of de gebeurtenissen in Amsterdam invloed hebben gehad op de wij

ze waarop politiemensen legen het ME werk aankijken en wal deze invloed
dan is geweest. Nog weer een andere vraag is dan of cie uiensen die van opvat-

tingen veranderd lijn door bepaalde gegevens gekenmerkt kunnen worden.

Daarbij kan enerzijds gedacht worden aan gegevens zoals leeftijd, vale van
ervaring en rang; en anderzijds aan politieke opvattingen ol aan de wijze
waarop men als politieman aankijkt tegen de politie als geweldsapparaat.
Ook het oordeel over de gebeurtenissen in Amsterdam kan daarbij een rol spe-
ten.
. De vraagstelling van hel onderzoek is dan ook uitgebreid tol:

1 de vraag naar de wijze waarop politiemensen, in het bijzonder ME-ers, aan-

kijken tegen het politie-apparaat en vooral tegen cte politie als handhaver
van de openbare orde en als beschermer van de rechtsstaat;

2 de vraag naar het oordeel van de ME-ers die in Amsterdam zijn ingezet en
opgetreden over de organisatie van het optreden en over het algernurru:
openbare orde beleid op die dag; alsmede de vraag naar de doorstane Onno
lies op die dag en de opvang ervan na afloop;

3 de vraag naar de invloed van de gebeurtenissen in Amsterdam op de opvat-
tingen over het ME-werk;

4 de vraag of er groepen zijn aan te wijzen binnen cie ME naar de mate waarin
de gebeurtenissen in Amsterdam invloed hebben gehad en waardoor duzu
groepen dan te ke^me,ken zijn.
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9.3 Het onderroes:

Op praktische gronden was het niet mogelijk om alle politiemensen die voor
zeer uileenlopende taken (ME bijstand, bescherming van hooggeplaatste per-
sonen, bewaking van gebouwen, verkeersregèling, recherche-taken) in Am-
sterdam zijn geweest, in het onderzoek te betrekken. Er is een keuze gemaakt
voor die mensen die op 30 april binnen ME-verband zijn ingezet en opgetreden.
Voor de bepaling van de omvang van deze groep is gebruik gemaakt van draai-
boeken en appéllijsten van de organisatie rondom die dag. In totaal zijn ca.
3.200 personen benaderd voor hun medewerking aan het onderzoek. Op hun
privé-adres werd hen een vragenlijst toegezonden.

Deze vragenlijst bestond uit vier blokken van vragen. Het eerste blok bevatte

vragen over de leeftijd, hel korps waarvan men deel uitmaakte, liet aantal
dienstjaren, het aantal jaren ME-ervaring en de ervaring met tiet daadwerkelij-

ke optreden binnen ME-verband. Het tweede blok ging over politieke oriënta-
ties, en bevatte indicatoren over de mate van acceptatie van de bestaande

maatschappelijke ordening, van de rechtsstaat en van de plaats van de politie

als uitvoerder van het gezag. in het derde blok vragen werd uitvoerig ingegaan
op de gebeurtenissen in Amsterdam. Gevraagd werd naar het oordeel over de

organisatie, over de persoonlijke uitrusting en bescherming, over de kwanli-

teil en kwaliteit van het beschikbare materieel, over de leiding van en cotlrdi-
natie in het optreden en over het algehele beleid. Ook is gevraagd naar emo-
ties tijdens het optreden. Het laatste blok gaat over de periode ná 30 april
1980. Aan de ene kan( is daarin gevraagd naar opvang, begeleiding en male-

riéle vergoeding en aan de andere kant naar een mogelijke Invloed van cie ge-

beurtenissen In Amsterdam op opvattingen over de noodzaak van de ME en de
bereidheid om zei( deel uit te maken van de ME.

Van de ca. 3.200 vragenlijsten werden er ca. 2.030 geretourneerd. Nadat sterk
onvolledig ingevulde vragenlijsten waren verwijderd resulteerden er 1838 lor-

mulieren; een response van 57%. Het bleek dat 501 van de 1838 formulieren
betrekking hadden op personen die op 30 april 1980 niet daadwerkelijk binnen

ME-verhand waren opgetreden. Een vergelijking naar korps van politie ot divi-
sie van de koninklijke marechaussee wijst uit dat zich onder de 3.200 perso-
nen aan wie een vragenlijst was verzonden, vermoedelijk nog meer personen
bevonden die eveneens niet daadwerkelijk opgetreden waren, hetgeen in feite

een hogere response van hel onderzoek betekent.

De onderzoekresullaten hebben betrekking op de onderzochte ME-ets. Dit

houdt in dat ze vermoedelijk niet gegeneraliseerd kunnen worden naar politie-
mensen als zodanig. Over het geheel genomen zijn ME-ers gemiddeld een stuk
jonger dan de doorsnee politieman, met minder dienstjaren en minder politie-

ervaring. Wel geven de uitkomsten van tiet onderzoek vermoedelijk een repre-
sentatiel beeld van de doorsnee ME-er.

9.4 Onderzoekresultaten

De groep van 1337 ME-ers die daadwerkelijk zijn opgetreden, beslaat voor on-
geveer eenvijfde uit ME-ers van het Amsterdamse korps, voor ongeveer een-
derde uit ME-eis uit andere gemeentekorpsen, voor een kwart uit ME-ers van
korpsen van de rijkspolitie en voor eenvijfde uit ME-ers van do koninklijke ma-
rechaussee.

Achtereenvolgens zullen in het kort de resultaten beschreven worden over
een aantal gegevens zowel van de ondervraagden zelf als van hun oordeel

over het optreden in Amsterdam op 30 april 1980.

9.4.1 Persoonskenmerken

De teeltijd van de ME-ers liep uiteen van 18 jaar tot en <nel 57 jaar. Daarmee
samenhangend varieerde eveneens tiet aantal dienstjaren en tiet aantal jaren
ME-ervaring.

Vier groepen konden onderscheiden worden:

- ---- - ----------- ----- -
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a een groep van ca. 20%, die 22 jaar was of jonger, die ongeveer 1 á 11/2 jaar
bij de politie was, minder dan een jaar bij de ME en veelal nog niet eerder
als ME-er was opgetreden;

b een groep van ca. 20%, die 23 á 24 jaar was, niet 3 á 4 dienstjaren en 1 A J
jaar ME-ervaring, die 1 tot 3 maal als ME-er opgetreden was;

c een groep van ca. 30%, van 25 á 27 jaar, met 5 á 7% dienstjaren, en ca. 31/.
jaar ME-ervaring, die meer dan 3 maal als ME-er was opgetreden;

d een groep van ca. 30%, van 28 jaar of ouder, met meer dan 8 dienstjaren en
meer dan 5 jaar ME-ervaring, daarin veelal een leidinggevende functie be-
kleedt en relatief wat minder dan de voorgaande groep als ME-er was opge
lieden.

De ME-ers van de Amsterdamse politie zitten vooral In groep a. en in wat min-

dere mate in groep d. De ME-ers van de overige gemeentekorpsen zitten wak
meer in groep b. De ME-ers van de korpsen van de rijkspolitie behoren vooral
tot groep c. En de leden van de koninklijke marechaussee zitten relatief meer
in groep b. en groep d.

9.4.2 Politiek-rrraalschappelijke oriëntalies

De beheersbaarheid en beheersing van de ME als Instrument van de overheid

voor het handhaven van de openbare orde en de principes van rle rechtsskaat
worden vooral ook bepaald door de mate waarin de altvoerders ervan (i.e. de
ME-ers zeil) zich hiermee vereenzelvigen. In tiet onderzoek Is via een aantal
vragen hiernaar gekeken.

Deze vragen hadden betrekking op:

a de mate waarin men zich uitspreekt voor een strikte handhaving en-nako-
ming van wetten;

b de mate waarin men Instemt met protestacties van de bevolking legen be-
paalde onderdelen van het beleid;

c de mate warin men instemt met het optreden van de politie om dergelijke
protestacties le beëindigen;

d de rnatè waarin men Instemt met het Inzetten van de ME, als integraal
politie-onderdeel, hij dergelijke protestacties;

e de partij-politieke oriëntatie.

Uit hel onderzoek blijjkt dat de meerderheid van.de ondervraagde ME-ers hoog
scoort op de eerste vier onderdelen (a. t/m d.) en bovendien veel behoudender
stemt dan de doorsnee Nederlandse kiezer.

Met uitzondering van 2 Items waarbij de gevolgen of het geweten in de
vraagstelling betrokken worden zegt ruim 90% voorstander te zijn van nale

ving van de wet. Dit percentage ligt hoger dan percentages uit landelijke
sleekproetonderzoeken. Bijna tweederde van de ME-ers keurt protestacties
sterk af. Ook dit ligt een stuk hoger dan de landelijke cijfers.

Soortgelijke verschillen ten opzichte van landelijke cijfers doen zich voor hij
de mate van vrije meningsuiting. Slechts een klein deel (10%) is daar een slan-

ke voorstander van. '

Ruim driekwart van de ondervraagden is het er mee eens dat (Je politie ku-
grijpt bij protestacties; wederom een hoger percentage dan uit landelijk on-
derzoek bleek.

Het overgrote deel (85%) vond de ME een integrale taak van de politie. Bijna
iedereen wals het er mee eens dal de ME werd ingezet bij aclios zoals de-
monslraties,bezettingen e.d.; alhoewel daarin enige nuancê zal naar de mate
waarin men liet ermee eens was.

De ME-ers blijken veel e1nservatiever te stemmenu dan de doorsnee Nader
landse kiezer op een vergejijkbaar tijdstip. CDA en VVD hebben sterk de over
hand; de PvdA is sterk ondervertegenwoordigd in vergelijking reet landelijke
voorspellingen.

Waroneer de !scores op dezs ondenda!en op hun onderlinge relatie hekeb.un
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worden, dan blijkt dat er een sterke samenhang is. Een hoge score op het ene
onderdeel gaat veelal samen met een hoge score op de andere onderdelen. Dit

houdt in dat een ruime meerderheid jca. tweederde lot driekwart) van de on-

dervraagde ME-ers een zeer stabiele oriëntatie vertoont ten opzichte van de
huidige maatschappelijke ordening, de principes van de rechtsstaat en de

taak van de politie daarbinnen. Slechts een kleine groep heeft daar zo op tiet

oog meer moeite mee.

9.4.3 Duur van het optreden
Vooral de ME-ers van het Amsterdamse korps hebben ook op de dagen ron-
dom 30 april 1980 dienst gedaan, met name ook nog nadien. De overige onder-
vraagde ME-eis hebben in hoofdzaak alleen op 30 april, met een uitloop naar t
mei, in Amsterdam dienst gedaan.

Gelet op de duur van het optreden blijkt uit het onderzoek dal de ME-ers van

hel Amsterdamse korps en de ledenvan de koninklijke marechaussee het
eerst daadwerkelijk zijn Ingezet; ME-erf van de andere korpsen zijn wat langer

standby gehouden op hun uitgangspositie.

Wal de duur van het totale optreden betreft zijn vooral de ME-ers van het
Amsterdamse korps veel uren in 'touw' geweest; soms meer dan 18 uur aan-
eengesloten. Bovendien blijkt dat allereerst een beroep is gedaan op ME-ers
met een ruimere ervaring in daadwerkelijk optreden; deze zijn zowel te vinden
In het Amsterdamse korps doch ook ónder leden van het korps rijkspolitie.

9.4.4 Het oordeel over het optreden in Amsterdam
De Amsterdamse politieleiding had rondom de inhuldigingsplechligheden
een uitgebreide organisatie opgebouwd en een specifiek beleid uitgestippeld.

Het werken met een uitgebreide organisatie was in Amsterdam na de
Nieuwrnarktrellen in 1975 weinig meer voorgekomen. De ervaring ermee
moest In feite opnieuw opgebouwd worden. Daarbij kwam het probleem van

de gebrekkige onderlinge afstemming in strategie, tactiek, verbindingsmidde-
ten en voertuigen van eenheden van gemeentepolitie, rijkspolitie en koninklij-

ke marechaussee.
Ook specifiek was het uitgestippelde beleid, waarin extra terughoudend-

heid betracht moest worden met het inzetten van de ME en niet het gebruiken
van geweld en waarin het vuurwapengebruik toestemming behoefde van de
hoogste autoriteit in de organisatie rondom die dag. Om dit beleid te kunnen
realiseren was aan lagere commandanten weinig beslissingsvrijheid gelaten
en liepen alle beslissingsfijnen vanuit de algemene leiding of vanuit do batal-

jonscommandanten.

Aan de ondervraagde ME-ers Is over een groot aantal aspecten van het optre-
den gevraagd naar hun oordeel daarover.

de Instructies en begeleiding;
de coordinatie in het optreden;

de leiding van de verantwoordelijke commandanten;

de verbindingen lussen de eenheden en pelolons;
de persoonlijke uitrusting en bescherming;

de bewapening;
de kwaliteit van het beschikbare materieel;
de persoonlijke verzorging;
de verzorging van gewonden;
het algehele openbare orde beleid;

het geweld van publiek en politie.

ad a inslruclie en begeleiding

Ongeveer eenvijfde van de ondervraagden had zeer weinig instructies gekre-
gen en ongeveer tweevijfde had redelijk tot veel instructies gekregen, zowel
over de inhoud van het le voeren beleid als over het tactische optreden. Dat
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hel optreden niet altijd in overeenstemming was geweest niet cie instructies
hing vooral samen met het feit (lat men op een andere plaats werd ingezet 'of

met een andere opdracht en niet zozeer het feit dal de Instructies zelf ondui-
delijk waren geweest.

Een kanttekening dient bovendien hierbij gemaakt te worden vanwege eiva
ringsgegeveris dat men dezelfde instructies op verschillende wijze gaat inter-
preteren.

Ten aanzien van de begeleiding heeft ruim de helft een redelijke tot grote

mate van begeleiding gekregen. In hoofdzaak had lief aan begeleiding ontbro-
ken hij aankomst in Amsterdam en op het verzamelpunt.

ad. b coordinatie
Ten aanzien van de coordinatie bleek er een groot verschil le beslaan in het
oordeel over de coordinatie binnen het peloton en cie coordinatie lussen de

pelotons en de andere onderdelen. De laatste vond men aannrerkelijk minder

goed; het optreden was rommelig en onduidelijk was hoe er opgetreden moest
worden. De sterke hiërarchie in beslissingslijnen zal hier mede Joe bijgedra
gen hebben.

ad. c de leiding van de commandanten
Ook hier wordt een duidelijk onderscheid gemaakt lussen de leiding van de
groeps- of pelotonscommandant en de leiding van de hogere connandanleu.

Over de leiding van de laatste kon een aantal ondervraagden geen mening ge-
ven; van de overigen was ongeveer de helft slecht te spreken over deze leiding.

Over de leiding van de lagere commandanten was ruim driekwart goed ie spie
ken.

Het Is denkbaar dat del' zichtbaarheid' van de leiding én de directere pur-
soonlijke betrokkenheid bij cie lagere commandanten mede geleid hebben lot

een positief oordeel. De schuld van het slechte verloop van hel optreden werd
bij de hogere niveaus gelegd.

ad. d de vel bindingen binnen en tussen de pelotons en eenheden
Zowel over de verbindingqn binnen het peloton als nog meer over de verbindin-
gen tussen de pelotons e!n eenheden was men slecht te spreken (de huilt 101 1
tweederde van de ME-ersO. Oorzaken waren vooral gelegen in liet ontbroken
van voldoende kanalen en in het ontbreken van uniformiteit in (Ie vG-rtiiii,
dingsmiddeien.

ad. e persoonlijke uitrusting en bescherming
Hierover was over het geheel genomen ongeveer tweederde van de Mi:-eis re

delijk te spreken. De kritiek betrof de helm, het schild en de ongelijkheid in int-

rusting lussen politie en marechaussee. Hel tenue van de marechaussee is
kwetsbaarder en biedt minder bescherming dan de ME-kleding van de politie.

Uniformiteit in de uitrusting lijkt gewenst, zowel wal betreft de grvecMsldo-
ding als wal betreft de voertuigen.

ad. t bewapening
Slechts een kwart vond dat de bewapening slecht was geweest. Naast kritiek
op cie bewapening werden er ook suggesties gedaan, zoals nrbberkogets,
meer traan- en braakgas; het opvullen van het 'gal' tussen wapenslok en voor-
wapen; en een andere wapenslok.

ad. g kwaliteit var- liet materieel

Bijna de helft vond het beschikbare materieel slecht lol zeer slecht. De kriiiuk
had vooral betrekking op de carrosserie, het gaas- en rasterwerk, de misen van

de voertuigen en de geringe waterdruk van de waterwerpers. Ook hier waren ui

verschillen lussen politie en koninklijke marechaussee. De VW busjes van du

marechaussee bieden ondanks de aanpassing voor liet ME werk onvotuloende

bescherring. -
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ad. h persoonlijke verzorging
Bijna driekwart van 7e on(iervraapden wasgoed te spreken over de verzorging
van eten en drinken. De kritiek richtte zich vooral op het telt lat men niet in de
gelegenheid was geweest om wat te eten, omdat men zó lang in 'touw' was ge-

weest.

ad. i verzorging van gewonden
Iets meer dan eenvijfde van de ondervraagden zei gewond geraakt le zijn;
meestal was het een geringe verwonding, zoals pijnlijke ledematen of blauwe
plekken.
De overgrote meerderheld was redelijk lot goed te spreken over de geboden
hulp aan henzelf o( aan collega's.

ad. i algehele openbare orde beleid
Ten aanzien van de extra terughoudendheid in het inzetten van de ME zegt
ruim de helft (59%) het er niee eens geweest te zijn; ruim eenderde was het er
(helemaal) niet mee eens.

Ten aanzien van de terughoudendheid In hel aanwenden van geweld was
men nog meer afwijzend; de helft was het er niet mee eens.

Ook op een algemene vraag naar liet oordeel over het gevoerde beleid blijkt
dat meer (fan de helft dit slecht vond. Men vond de tactiek verkeerd (vluchtrou-

tes tegengaan, keep moving); do leiding was te afwachtend, men wachtte te
tang met het inzetten en optreden van de ME; men had harder moeten optre-
den (met meer arrestaties); en de leiding verliep over le veel schijven.

Voor zover men dat kon beoordelen vanuit eerdere ME-optredens vond on-
geveer de helft dat men in Amsterdam inderdaad relatief langer had gewacht
met tiet inzetten van mankracht; en ook ongeveer de he111 vond dat relatief lan-
ger was gewacht met het gebruiken van geweld. De overigen zeggen voor het
merendeel dat daarin geen verschil was. Slechts een kleine groep vond dal
niet terughoudender was gewerkt met hel inzetten van de ME of het gebruiken
van geweld.

ad. k hei geweld van publiek en politie
Tweemaal is door de geénquéteerden gescoord voor de mate van geweld; één-
maal voor het geweld door het publiek en éénmaat voor hel geweld door de po-
litie. Uit de antwoorden blijkt dat men tiet publiek veel gewelddadiger vond
dan de politie. (Enige vertekening speelt hierin wellicht een rol.)

Vergeleken met eerdere confrontaties tussen politie en publiek vond bijna
tweederde de confrontatie op 30 april veel harder. Ook in de ogen van de poli-
tie is dus door de bevolking veel gewelddadiger opgetreden dan in liet verte-
den.

Opvallend is nog dat 0% van de ondervraagden zegt zelf geen geweld ge-
bruikt te hebben. tiet irjcasseren en dreigen vormde blijkbaar een belangrijk
onderdeel van de strategie en tactiek van de petitie.

Over de 11 aspecten van het optreden.lezamen blijkt dat vooral de verbindin-

gen en de coordinatie tussen de eenheden, de algehele leiding en het gevoer-

de beleid, de mate van instructie en de kwaliteit van het materieel als slecht

beoordeeld worden. Aan de materiële voorzieningen is inmiddels aandacht
besteed. Daarnaast Is de instructie een punt van aandacht. Instructies over

tiet optreden en vooral over tiet beleid inzake het optreden zijn een vereiste om

liet optreden goed te laten verlopen. Ten aanzien van Amsterdam geldt boven-
dien dat zowel liet extra terughoudende beleid negatief gewaardeerd weid

alsook het gekozen model van beslissingslijnen. Men vond dit te hierarchisch,

over te veel schijven met de nadelen vandien dat een opdracht lang uit bleef of
dat er tegengestelde bevelen kwamen.

Een apart punt van aandacht is de persoonlijke uitrusting en de voertuigen
van de koninklijke marechaussee; deze loopt achter op die van de politie, ze-
ker bij harde confrontaties met het publiek zoals op 30 april 1980.
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9.4.5 Emoties, opvang en belangenbehartiging
Alhoewel eert schriftelijke enquête niet de meest geschikte vorm is om emo

lies te peilen] blijkt uit het onderzoek dat het optreden in Anisterrlarn zeker
niet zonder emoties is verkopen. De overgrote meerderheid (88%) was ge-

schokt of verbijsterd door t t geweld van hel publiek, ook al had men min of
meer wel verwacht ctat het r hard aan toe zou gaan. Gevraagd is of nren Tij-

dens een aantal situaties van het optreden gevoelens had gekend van angst,

woede, paniek, verontwaardiging, machteloosheid of gespannenheid. Zelfs
met betrekking tot gevoelens van angst en paniek durft men toe le geven deze
gekend te hebben; angst vooral op het morsent dal men titel sleeen bekogeld
werd en paniek op het moment dat er gewonden vielen in de groep. Spanning
heerste er relatief vaker toen er nog geen sprake was van een daadwerkelijke
confrontatie. Op dat morsent kwamen namelijk gevoelens van woede, veront-
waardiging en machteloosheid sterker naar voren.

Het zal zeker zó zijn dat de gegevens niet helemaal valide zijn en dal nren min-
der snel bepaalde gevoelens heeft durven toegeven. Toch blijkt uil hel onder
zoek dat emoties zeker een reëel gegeven is waar rekening mee gehouden

moet worden.

Ook na afloop moet er een mogelijkheid zijn om je emoties te kunnen ver

werken. Het lijkt erop dat daarvoor na 30 april 1980 weinig ruimlu is geweest.
Slechts bij eenderde van de ondervraagden was er iets aan opvang gedaan,

terwijl de behoefte eraan veel groter was. Waarschijnlijk heelt men In termen

van opvang het meeste gehad aan de intorrnele gesprekken niet een collega
en vooral ook aan de privé-kring van gezin, familie, vrienden, waar men zijn

hart heeft kunnen luchten.
Over tiet algemeen (driekwart) vond men opvang na dergelijke gebeurtenis-

sen noodzakelijk of zeer zinvol. Deze opvang zou dan op verschillende manie-

ren kunnen gebeuren; een korte evaluatie binnen de groep direct na afloop van
het optreden; een gestructureerde evaluatie niet tiet peloton of cie groep of
een meer individuele opvang binnen hel korps.

Vanuit de bevolking heeft men ook een steuntje in de rug gekregen, gezien
het feit dat de meeste reacties positief waren. Een harder optreden van (to ME

zou zeker niet op weerstanden bij de bevolking gestuit hebben, als eico afgaat

op de reacties van de bevolking; men was vaak vol onbegrip over het zachte
optreden.

Meer dan de helft van de ondervraagden had voor het optreden in Anrslerdarn

een vergoeding In geld gekregen; een kleiner gedeelte had als compensalie
vrije dagen gekregen. Iets meer dan de helft was tevreden over de vergoeding.
Redenen voor ontevredenheid waren dat men de vergoeding te gering vond ge-
zien de gemaakte uren of gezien de risico's die men gelopen had. Bovendien
waren er mensen die zelf zouden willen kiezen lussen geld of vrije lijd. Ook
hier scoren de leden van de marechaussee vaker negatief. De vergoeding van

de marechaussee ligt dan ook een stuk lager clan die van cte politie.

Bij een kleiner deel waren persoonlijke eigendommen zoals bril ei horloge
vernield. Ongeveer de helft van tien was ontevreden over de afhandeling er
van, omdat ruien nog geen vergoeding had ontvangen of omdat deze nogal
laag was geweest.

Over cie wijze van belangenbehartiging van haar leden door cie vakorganisa

lies was men over het algemeen (ruim tweederde tot driekwart) tevreden lot
zeer tevreden, zowel naar aanleiding van 30 april 1980 als is tiet algemeen.

De gebeurtenissen In Amsterdam samenvattende blijkt tilt het onderzoek dat
op een aantal aspecten van het optreden en het beleid ongeveer de helft of

meer een negatief oordeel heeft. De organisatie verliep niet goed, men was

zeer geschokt door het gebeurde en het had ontbroken aan opvang na afloop.

Naar de afzonderlijke aspecten treedt.enige dit(erentiatie op, maar ie liet aige-

meen betreft hel ongeveer de helft van de ondervraagde ME-ets. Opgemerkt zij
nog dat - niet zozeer ten eanzien van het algemene beleid, snaar wel ten aan
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zien van uitrusting, materieel en vergoeding de koninklijke marechaussee er
slechter af blijkt te komen dan de politie.

9.4.6 Verandering in opvattingen
Uit het onderzoek komt naar voren dat bij ongeveer eenderde (36%) van de
ME-eis hun opvattingen over de ME zijn veranderd onder invloed van de ge.
beurtenissen in Amsterdam. De aard van de veranderde opvattingen loopt uit-
een en betreft aan de ene kant meer in het algemeen de noodzaak om de ME in
te zetten en aan de andere kant de bereidheid om zeil als ME-er op te (reden.

Vier groepen kunnen onderscheiden worden:

a ME-ers voor wie noch de opvattingen over de noodzaak van de ME noch de
eigen bereidheid veranderd zijn; 64%

b ME-ers voor wie de noodzaak en/of de eigen bereidheid toegenomen zijn;
25%

c ME-ers voor wie de noodzaak en/of de eigen bereidheid zijn afgenomen;
6%

d ME-ers voor wie de noodzaak is toegenomen doch de eigen bereidheid is
afgenomen; 5%.

Eerder is aangegeven dat een ruime meerderheid van de ondervraagde ME-ers
een rein of meer stabiele oriëntatie kent op de bestaande maatschappelijke
en politieke ordening en op de rol van de overheid en de politie daarbinnen.

De onderzoekuitkomsten met betrekking tot een verandering van opvattin-
gen over de ME laten zien dat eveneens bij een ruime meerderheid Incidenten,
zelfs van ernstige aard, daarop geen invloed gehad lijken te hebben. Bij onge-
veer eenderde hebbende gebeurtenissen in Amsterdam invloed gehad en dan
meer in de zin van een'vertiarding' van opvatting clan van een ' versoepeling' of
'pragmatisme'.

Nagegaan is in het onderzoek of de ME-ers die van opvatting veranderd zijn op
een bepaalde manier gekenmerkt kunnen worden. Het blijkt dat de ME-ers die

een harder standpunt zijn gaan innemen, retatiel wat meer le vinden zijn onder
de jongere ME-ers, vooral dan onder degenen die reeds vaker als ME-er wa-

ren opgetreden. Ze zijn ook relatief wat meer legalistisch georiënteerd, dal wil

zeggen een sterke voorstander van wetshandhaving. Ook keuren zij vaker ac-
lies vanuit de bevolking al die een aantasting kunnen zijn van tiet gevoerde

overheidsbeleid of van de bestaande maatschappelijke ordening. Zij zijn ook

vaker het er sterk mee eens dal de ME bij dergelijke acties wordt ingezet. De
partijkeuze vertoont ook een zekere samenhang: liet zijn relatief meer VVD-

aanhangers. Onder de MEers die een soepeler of pragmatischer standpunt

zijn gaan innemen bevinden zich eveneens relatief meer jongeren, vooral de
alferjongsten en dan vooral afkomstig van het Amsterdamse korps, alhoewel

daar ook ME-eis harder zijn geworden in hun standpunt. Opeen aantal punten

vormen zij de tegenhangers van de ME-ers die in standpunt 'verhard' zijn. Ze
keuren actie voeren door de bevolking vaker goed, stemmen minder in niet het
ingrijpen van politie of ME en zijn wal minder sterke voorstanders van een

strikte wetshandhaving. Ook zijn ze naar politieke partijkeuze vaker te vinden

onder PvdA-aanhangers.
De ME-ers voor wie de gebeurtenissen in Amslerdarn geen invloed hebben

gehad op hun standpunt feit aanzien van de ME zijn relatief wat meer te ken-

schetsen als: ouder, niet meer dienstjaren, met relatief niet zoveel daadwerke-
lijke ME-ervaring, met een leidinggevende functie. Voor het overige vertonen
ze op een aantal punten overeenkomsten met de ME-ers die van standpunt

verhard waren.

Dat de gebeurtenissen in Amsterdam inderdaad invloed hebben gehad
wordt bevestigd in liet feit dat de ME-ers die zeer geschokt waren door do ge-
beurtenissen vaker van opvatting veranderd waren, vooral in termen van ver-
soepeling van standpunt. Tevens heeft tiet oordeel over het gevoerde openba-
re orde beleid een rol gespeeld gezien hel feit dat de ME-ers die het oneens
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waren riet de extra terughoudende opstelling, vaker van mening zijn veran-
derd.

9.5 Slotbeschouwing
Dit rapport is zeker niet de enige of eerste nabeschouwing van de gebeurtenis-

sen op 30 april 1980 te Amsterdam. In al deze beschouwingen en evah.ralios
zijn grote parallellen te vinden.

Zo bevat hel rapport 'Het grootschalig politieoptreden na 1980' oen groot

aantal aanbevelingen die in sterke mate door de uitkomsten van dit onderzoek
gesteund worden.

Om enkele voorbeelden to noemen:

- een uniformering van de organisatiestructuur voor grootschalig politie-
optreden:

- een zo groot mogelijke uniformiteil en standaardisalio In bewapening, uit-
rusting, vervoers- en verbindingsmiddelen;

- het belang van goede opvang voorafgaande aan de feitelijke bijstand, om

zich te kunnen voorbereiden, instructies te ontvangen, tiet materieel en de
verbindingsmiddelen te testen en vooral ook om rite( leden van andere
korpsen in contact te komen;

- het belang van duidelijke instructies aan het uitvoerende personeel;
- het meer afstemmen van de tactieken op de werkwijze van de

actievoerders/ordeverstoorders;
- hel zich bezinnen op de huidige werkwijze van het statisch innemen van

formaties;

- tiet zich bezinnen op het ontwikkelen en toepassen van helere taktieken en

technieken om de fysieke afstand tussen mobiele eenheid en ordeverstoor
ders le overbruggen (hel 'gat');

- liet belang van een goede logistieke afbouw, o.a. door de groep na het op.
treden nog bij elkaar te houden en de gelegenheid te geven tot interne eva
lualie en door accommodatie voor ontspanning.

tiet onderhavige onderzoek waarvan in dit rapport verslag is gedaan, had een

beperkte doelstelling. Uitdrukkelijk hebben de ervaringen van cie ME-eis zelf
en de mogelijke effecten daarvan voorop gestaan, en niet de wijze van ME-
optreden.

Elk onderzoek roept vaak nieuwe onderzoekvragen op. Dal geldt ook voor
dit onderzoek. Uit de onderzoekresullaten komt een viertal kernvragen naar

voren, waarop dit onderzoek geen antwoord heel( gegeven en die o.i. van der-
mate groot belang zijn dat onderzoek hiernaar Ingesteld zou moeten worden.

Ook in deze voorstellen tot onderzoek is onderzoek naar hef ME optreden niet
opgenomen. '

Een eerste vraag is In hoeverre het beeld dat verkregen is van de potitteke
opvattingen van cie ondervraagde ME-ers, geldt voor de politie als geheel. Hel

Is een vrijwel nieuw terrein, waarover nog weinig bekend is. Een sleekproelun

derzoek onder de totale Nederlandse politie zou gehouden rituelen worden om
Inzicht hierover te verschaffen.

Een tweede vraag Is de vraag naar de gevolgen van geweldsloopassing vuur

de politiemensen, zowel op korte als op langere termijn. Uil dit ondeezoek.is
gebleken dal jonge mensen mei weinig of geen ME-ervaring zijn ingezet bij

een dergelijk grootschalig optreden waarbij ernstige ongeregeldheden Ie ver-

wachten waren. Als dan blijkt dat juist deze mensen verharden in hun opvat-
tingen, kan men zich afvragen of men jonge agenten die nog maar net hun oplui

ding achter de rug hebben wel bij dergelijke optredens mag inzeilen. Wellicht

verdient het aanbeveling om enige tijd te laten verstrijken lussen het bei'indi
gen van de opleiding aan de politieschool en tiet starten reet de ME-opleiding,

of in elk geval het optreden als ME-er.

Op korte leimijn kunnen de gevolgen doorwerken lei de uitoefening van hel
werk in de eerste paar dagen na een ME-optreden. Emoties kannen lol uiting
kanen in het 'normale' politiewerk, in contacten met de bevolking. Op lairuurc:
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terne sn cn. riet bovendier, kunnen leiden tot arbeidsoníleschiktheid ol 101 tiet

verluier oe Notitie-dienst. Nader onderzoek lijkt ncloezaKnlijk ons vast te

stellen ei zien dergelijke effecten hebben voorgedaan oi in oe toekornst zullen

kunnen voordoen.
Vele ME-ers bleken tijdens hun optreden allerlei emoties en gevoelens ge-

kend te hebben, van paniek en angst alsook van machteloosheid, verontwaar-

diging en gespannenheid. Onbekend is op welke wijze zij deze stress tijdens
hot optreden beleefd en verwerkt hebben. Ook na het optreden bleken cie ME-

ers hun emoties nog kwijt te neoeten kunnen. Evenmin is bekend hoe men na

het optreden deze emoties heelt weten te hanteren.
De onderzochte ME-ers bleken voor een groot deel gelijke opvattingen te

hebben over bepaalde politiek-maatschappelijke aspecten. In hoeverre gaat
hiervan - de vierde vraag - een invloed uit van de opleiding en vorming van

de politiemensen.

De politie is een tamelijk nieuw terrein van onderzoek. Politiewerk omvat daar-

bij veel meer dan alleen ME-werk. Wanneet evenwel in toenemende mate de
aandacht voor de ME de aandacht voor de politie gaat overheersen, heelt dil

o.i, een aantal gevaren in zich.
Allereerst wordt de politie-organisatie steeds aleer afgestemd en gespecia-

liseerd op het ME-werk en minder op het 'normale' politiewerk.

Ook is tiet denkbeeldig - mede gezien de resultaten van dit onderzoek -
dat de ME-ers zelf van opvattingen en instelling veranderen tegenover het'nor-

rnale' politiewerk en het ME-werk. En tenslotte kan het ME-gezicht liet beeld

dat de bevolking van de politie heelt en de mate waarin de bevolking de politie
accepteert, veranderen. De ene dag gebruikt de politie als ME-ei hardhandig

geweld en de andere dag draait hij zijn surveillances of werkt hij als wijkagent.
Het gevaar bestaat dat de politie minder aanspreekbaar wordt voor de bevol-

king.
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