WETGEVING M.B.T. GROEPSGEWELD: EEN WOLTERS NOORDHOFF COMPLEX?

Op zaterdagochtend 26 mei 1990 richtten ruim 100 krakers/ actievoerders barricades op rond het gekraakte Wolters-Noordhoff-complex te Groningen waarbij grootscheepse vernielingen werden gepleegd. Politie en brandweer werden met massaal geweld ontvangen, waarbij zich levensbedreigende situaties voordeden. Door de uniforme uitmonstering bestaande uit overalls, handschoenen, helmen en gasmaskers was het onmogelijk individuele actievoerders te herkennen. Na enkele uren lukte het de politie de geweldplegers terug het pand in te drijven. De volgende dag, bij de ontruiming van het complex, kwamen de actievoerders naar buiten en gaven zij zich over. Allen werden aangehouden en zaten tot zes weken in voorarrest. Tijdens het politie-onderzoek weigerden de meesten iedere medewerking. Bij het proces in juni 1990 werd een groot deel veroordeeld wegens "openlijke geweldpleging", maar vrijgesproken van "deelname aan een misdadige organisatie ". Het hof te Leeuwarden sprak later vrijwel alle actievoerders in hoger beroep vrij van "openlijke geweldpleging" en bevestigde de vrijspraak in verband met "deelname aan een misdadige organisatie". Bij de acht verdachten die wel wegens "openlijke geweldpleging" veroordeeld werden, tekende de president van het hof aan dat het niet juist zou zijn "de volledige last te laten dragen door hen bij wie het [nl. het plegen van geweld] wel te bewijzen valt".

De korpsleiding van de Groninger gemeentepolitie was "teleurgesteld en gefrustreerd" over deze vrijspraak blijkens een bericht in de Volkskrant van 28 november 1991. Zoals het bericht ook meldt leven de frustraties uiteraard niet alleen bij de politieleiding, maar ook bij de politiemensen en brandweerlieden die daadwerkelijk aan het geweld hebben blootgestaan, bij burgers en bij het Openbaar Ministerie. Volgens waarnemend korpschef commissaris Spakman kan het zo niet langer en is er iets mis met de wetgeving op dit gebied. "We zullen er iets op moeten vinden".

Nadat in januari 1992 voetbalsupporters de trein vernielden waarin ze vanuit Zwolle teruggereden werden naar Groningen, terwijl ze dachten op weg te zijn naar Enschede, laaide de discussie over groepsgeweld opnieuw op en kondigde de minister van Justitie aan dat er daadwerkelijk een wetswijziging voorgesteld zou gaan worden. Op 8 oktober vond in Groningen een studiedag plaats over juridische aspecten van groepsgeweld en daartegen gerichte wetgeving. Centraal in de discussies over het fenomeen groepsgeweld staat de vraag naar het juiste en of aanvaardbare juridische antwoord op groepsgeweld.

Dit artikel heeft een heel andere invalshoek. Er zijn namelijk ook andere dan juridische lessen uit het gebeurde rond het Wolters-Noordhoff-complex en de vernielde voetbaltrein te trekken.

LESSEN
Zo blijkt bijvoorbeeld dat wat rond het Wolters-Noordhoff-complex gebeurd is niet op zichzelf stond. Er was in feite sprake van de voortzetting van een lijn die liep van de ontruiming van het Mariënburg-complex te Nijmegen (januari 1987), via het optreden van zogenaamde autonomen bij een overigens vreedzame blokkade-actie bij de kerncentrale te Borsele (april 1987) en via de ontruiming van een pand in de Tesselschadestraat te Amsterdam (1989).

In al de genoemde gevallen was er sprake van goed gecordineerd, gewelddadig verzet tegen de politie. Kenmerk bij al die gebeurtenissen was dat de actievoerders zelf het initiatief namen en hielden. Opvallend was echter dat in alle gevallen zij hun geweld staakten en zich terugtrokken zodra er een politiemacht aanwezig was die in staat en bereid was om daadwerkelijk en effectief op te treden.

Het is voor de politie vaak echter moeilijk direct daadkrachtig en effectief op te treden. Want het gevaar van buitenproportioneel politie-optreden voordat er feitelijk wat aan de hand is ligt natuurlijk op de loer. Het blijkt echter dat in de genoemde gevallen door de actievoerders uitgebreide voorbereidingen getroffen waren die de politie niet konden ontgaan en ook niet zijn ontgaan. In het Groningse geval werden al dagen tevoren overalls, helmen, gasmaskers, voedsel, matrassen, barricademateriaal e.d. naar het complex gebracht.

Ondanks het feit dat de politie geïnformeerd was over wat er te gebeuren stond en ook direct in de gaten had dat de eerste barricades gebouwd werden, bleek het in dit geval (net als in veel andere gevallen) niet mogelijk direct effectief op te treden.
Gewelddadige actievoerders maken daar gebruik van net zoals ze vaak profiteren van momenten dat er aflossingen plaatsvinden e.d. Zo zijn er tal van lessen te trekken uit eerdere ervaringen, waar dan ook opgedaan.

VOETBALTREIN

Hoewel het bij de vernielde voetbaltrein om een andere situatie ging, was ook hier geen sprake van plotseling geweld: al vanaf 8 uur 's-morgens in Groningen waren de betreffende supporters "lastig" (de vernielingen in de trein vonden pas na 12 uur plaats). Het zou ook geen verrassing hoeven te zijn dat een groep al lastige voetbalsupporters overgaat tot vernielingen en bedreigingen nadat ze merken dat ze niet naar de plaats van de wedstrijd, maar terug naar huis gereden worden. En het was niet de eerste keer dat de gewoonte van verschillende bij het voetbalgebeuren betrokkenen (in dit geval: spoorwegpolitie, openbaar ministerie, politie Zwolle, politie Groningen) om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven en mogelijke problemen door te schuiven effectief optreden tegen gewelddadige voetbalsupporters onmogelijk maakte.

Hoewel het bij de vernielde voetbaltrein om een andere situatie ging, was ook hier geen sprake van plotseling geweld: al vanaf 8 uur 's-morgens in Groningen waren de betreffende supporters "lastig" (de vernielingen in de trein vonden pas na 12 uur plaats). Het zou ook geen verrassing hoeven te zijn dat een groep al lastige voetbalsupporters overgaat tot vernielingen en bedreigingen nadat ze merken dat ze niet naar de plaats van de wedstrijd, maar terug naar huis gereden worden. En het is niet de eerste keer dat de gewoonte van verschillende bij het voetbalgebeuren betrokkenen (in dit geval: spoorwegpolitie, justitie, politie Zwolle, politie Groningen) om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven en mogelijke problemen door te schuiven effectief optreden tegen gewelddadige voetbalsupporters onmogelijk maakt.

VERRASSINGEN
De politie en andere betrokkenen lijken bij grootschalige openbare orde-verstoringen vaak slecht in te kunnen spelen op zogenaamde "verrassingen" (dat zijn alle gebeurtenissen die buiten het oorspronkelijke "draaiboek" vallen). Achteraf wordt het feit dat men verrast is vaak als excuus gehanteerd. In feite blijkt dan niet zelden dat:
- men niet beschikte over informatie waarover men wel had kunnen beschikken, (bijvoorbeeld over voorbereidingen of plannen van actievoerders) terwijl het openhouden van de ogen of het stellen van een simpele vraag voldoende had kunnen zijn;
- men weinig of niets heeft gedaan met de informatie waarover men wel beschikte (bijvoorbeeld informatie over de gebruikelijke taktiek van bepaalde actievoerders wordt niet benut);
- vergelijkbare situaties in het verleden niet of onvoldoende geëvalueerd zijn.
Met andere woorden: heel veel "verrassingen" blijken bij nadere beschouwing een stuk minder verrassend. Daarnaast lijkt in sommige gevallen een zekere besluiteloosheid een rol te spelen. Meestal wordt er pas geëvalueerd als het een keer "goed fout" is gegaan. Dan kan er ineens veel meer. Het bekendste voorbeeld daarvan zijn de rellen in Amsterdam van 1980 (waaronder de kroningsrellen), die tot een aantal aanpassingen geleid hebben in de ME-organisatie, tot de oprichting van aanhoudingseenheden etc. Maar ook als het goed lijkt te gaan is er alle reden om te evalueren

SHEFFIELD
Een dramatisch voorbeeld daarvan speelde een rol bij het drama in Sheffield, waar in 1989 bijna 100 mensen de dood vonden in het Hillsborough stadion bij de wedstrijd tussen Liverpool en Nottingham Forest. Dezelfde wedstrijd werd het jaar ervoor in hetzelfde stadion gespeeld. Zonder problemen, zegt men. Dat argument is keer op keer gebruikt bij de voorbereidingen voor de wedstrijd in 1989, bij het nemen van beslissingen op cruciale momenten in 1989 (vorig jaar lukte het immers ook zo) en achteraf als verontschuldiging. Het wordt nog steeds gebruikt, ook door onderzoekers van het Crisis Onderzoek Team uit Leiden die het Sheffield drama als "casus" hanteren voor trainingsdoeleinden.
Daarbij wordt echter uit het oog verloren dat de wedstrijd van het jaar ervoor allerminst probleemloos is verlopen. Ook toen kwamen er talloze mensen in de verdrukking, getuige o.a. de volgende uitspraak van een toeschouwer:

"De officiële versie mag dan zijn dat de wedstrijd in 1988 zonder problemen verliep, ik kan getuigen dat het meer geluk dan wijsheid was dat er zich toen geen vergelijkbare ramp voordeed. Er waren zoveel mensen geperst in het betreffende deel van het vak dat ik de wedstrijd niet met mijn gezicht naar het veld kon bekijken en veel pijn had."

Er vielen echter geen doden, niemand hoefde naar het ziekenhuis, dus alles was "prima" verlopen. Een bekend geluid. Gevolg: er werd niet serieus geëvalueerd, de lessen uit het verleden zijn niet getrokken en informatie die aangaf dat er wat aan de hand was werd niet serieus genomen. Zo werd twintig minuten voordat de eerste mensen daadwerkelijk platgedrukt werden door supporters in het vak luidkeels gezongen; "no more room, no more room, no more room". Daar werd geen aandacht aan besteed. Het waren natuurlijk ook maar voetbalsupporters.

JURIDISCHE AANPAK
Als politiemensen en anderen gefrustreerd zijn als geweld op grote schaal ongehinderd en straffeloos plaats kan vinden, is dat begrijpelijk. (Aanvechtbare) wetswijzigingen kunnen echter slechts een marginale rol spelen bij het voorkomen van dergelijke frustraties zolang de taktische lessen voor het overheidsoptreden niet geleerd worden. Bovendien voorkomt een juridische aanpak niet dat er toch eerst schade wordt aangericht. Daarbij gaat het niet alleen om schade voor de samenleving, maar ook om de schade aan betrokken politiemensen (en brandweermensen etc.): directe schade in de vorm van verwondingen of indirecte schade in de vorm van traumatische ervaringen. In feite hebben leidinggevenden en gezagsdragers hierin een grote verantwoordelijkheid. Zij moeten hun mensen niet aan onnodige risico's blootstellen. Zij moeten er daarom mee voor zorgen dat de lessen uit het verleden benut worden. Grondige evaluatie van alle grootschalige optredens is daarvoor een voorwaarde, ook van de optredens die schijnbaar vlekkeloos verlopen. Gezien het grote verloop van het kader dat ingezet wordt bij grootschalige optredens is er ook volstrekt onvoldoende aandacht voor ervaringsoverdracht. Er zijn al te veel voorbeelden van de negatieve gevolgen van het verwaarlozen van lessen uit het verleden. . 



	Al ruim 25 jaar wordt er in Nederland aangedrongen op systematischer evaluaties van grootschalige optredens en op het structureel benutten van de informatie uit dergelijke evaluaties. Het Politie Instituut Openbare Orde & Veiligheid (PIOV) rekent het tot haar taak een en ander van de grond te tillen. Het PIOV informatie- & documentatiecentrum openbare orde & veiligheid zal evaluaties gaan verzamelen en analyseren en waar nodig stimuleren en ondersteunen. Dat gebeurt met steun van en in overleg met de werkgroep Grootschalig en Bijzonder Politie-optreden van het CPB. 

