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e.P.HOEFN A GELS 

De kroning en de woning 

Tractaet aangaende derjeugdighen gedraeginghe ende der gewelddaedighe)il 

bij gelegenthl!)il der inhuldigingk des Konings , Haere Majesteit Beatrix der .Nederlanden, 
den dertigsten der maand ajJril negentienlzondertentachentig. 

In de acti e 'geen woning geen kroning' zoals deze 

op 30 april 1980 aan ons is verschenen, waren 

vragen van huisvesting en vragen van de monar

chi e ni et of nauwelijks herkenbaar. Wel waren in 

d e weken daaraan voorafgaand meerd ere Amster

damse krakers, of zich daaraan verwant voelende 

personen , op d e televisie geweest, doch de infor

ma ti e ging minder over d e huisvestingsproblema

ti ek en meer over de op handen zijnde rellen tij

d ens d e kroningsplechtigheden . Enkele ludieke 

figuren di e als witte narren d e woningbehoeft e 

aan de kaak stelden, verdwenen al gauw va n het 

scherm en maakten plaa ts voor een grimmige toon 

en d e geheide belofte d at de kroning in Amster

dam door straa tacti es zou word en begeleid. 

Daar tussendoor werden door andere groeperin

gen enkele requisitoire manifesta ties gehoud en 

tegen de monarchie. H ierin wonnen d e a rgumen

ten het weliswaar van nu en cl an onvriend elijke 

tonen, maar deze laa tste kregen in de media ex tra 

nadruk , zodat ook de acties tegen de monarchie 

enigerma te bijdroegen aan d e gespannen sfeer in 

Amsterdam. D e reacti e van het Amsterdams ge
meentebes tuur was d efensief. De instelling van 

'pasj es' voor het gebied achter het paleis op de D am 

kreeg veel kritiek van d e demonstranten ; een ver· 

gelijking met de Duitse beze tter werd gemaakt. 

doch d eze vergelijking had meer het karakter van 

een poging van jongeren om bij ouderen indruk 

te maken met voor d eze herkenbare verschrikkin

gen , clan da t die voorstelling van zaken op de 

realiteit was afgestemd . 

D e Ben H ur-achtige filmb eelden van d e strijd op 

30 april tussen d e stenen gooiende jongelui en de 

Mobiele Eenheid (ME), afge11 isselcl door beelden 

van d e serene rust en maj es teitelijkheicl van de 

plechtighed en bij de kroning van de nieuwe ko· 

ningin, bood d e Ned erland ers ni euwe impressies. 

N iet alleen de koningin was nieuw, ook het karak· 
ter van d e rell en op straat had andere trekken 

clan we tot nu toe gewend waren, zij het dat de 

gevechten in de Vond elstraat van febru ari 1g8o 
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als een generale repetitie aangemerkt konden wor
den. 

Kenmerken 

Enkele kenmerken van de jeugd en haar optreden 

op 30 april waren: 
I.De leeftijd van de deelnemer lag aanmerkelijk 

jonger dan bij eerdere straatacties: tussen de 

twaalf en dertig jaar. 

2.Er waren veel deelnemers van buiten Amster

dam. Naar hun eigen zeggen waren zij gealar

meerd door de televisiebeelden en de radiover

slagen naar Amsterdam gereisd. Eenmaal ter 

plaatse ging het vaak geleidelijk: zoeken naar de 

plaats van de rellen , kijken, teruggeduwd wor

den door een charge van de politie, de reIdeeI

nemer als een soort groep ervaren waar zij bij 

horen, stenen zien gooien , de ME zien als tegen

tander, het voor handen zijn van stenen, mee 

gooien met de anderen, etcetera. 

3.Er waren weinig of geen motieven. Ze hadden 

'niets tegen de kroning' en 'woning' rijmde daar

op. Er wa rituele navolging van eerdere demon

tratie , o.a. de Vondelstraat, februari Ig80. lmi

tatiegedrag. In de opzet van de krakers was 

reeds de 'ver d tering' van het huwelijk van Beatrix 

en Clau geïmiteerd. 

4.De rol van de media: a. door eerdere beelden 
van demonstraties wilde men meedoen (imita

tatie) ; b. er ging een wervend karakter uit van 

cle herhaaldelijk beloofde rellen in de week voor 

30 apri l (rel-reclame) ; c. op 30 apri l waren de 

media richting gevend. Met name via de radio 

wi ten dejeugdigen waar zij het zoeken moe ten. 

5. Het eerder vertoonde 'dreigconcept' van de ME 

(defensief. korte charges. weinig of geen arresta

tie ) maakte deelname aantrekkelijk en hield 

weinig ri ico in. 

6. Veel deelnemers bestonden uit tuderenden, 

werkloze jongeren en uitkeringtrekkers die 
weinig con equenties te vrezen hadden. 

7. Er was veel vandali me tijdens de rellen (straat

stenen, parkeermeters , verkeerszuilen. auto's, 

winkeluitstallingen , ruiten, plunderingen) . 
8. De oorspronkelijke legitimatie en huisvestings

ideologie was niet herkenbaar in de gedragin

gen of vaak daaraan tegenstrijdig. Woningen 

werden onbewoonbaar gemaakt, omwonenden 
moesten hun huis verdedigen tegen vernielingen. 

g.De ME werd al de enige 'tegenpartij' gezien. 

Andere politiebeambten , zoal verkeersagenten 
en rijkspolitie te water werden niet als doelwit 

gebruikt. 

[o.De ME'ers werden niet als mensen beschouwd. 

Wanneer we deze rellen vergelijken met de in de 

zestiger jaren door Provo gevoerde acties vallen de 

verschi ll en sterk op. Provo had een duidelijke ide

ologie en legitimatie die in de actie zichtbaar wer

den (anti-Vietnam, anti-roken , anti-consumenten

maatschappij ) . Provo volgde niet na, maar vond 

zelf uit, waardoor het mechanistisch optreden van 

de politie vaak bizar overkwam. Er was weinig of 

geen vandalisme, weinig geweld van de zijde van 

Provo en geen plunderingen. De politie werd niet 
uitsluitend als 'vijand' gezien ('Oom agent'. 'Al 

een klap met een lat van oom agent gehad?' ) . 

Provo kwam overeen met de huidige acties in een 

zekere autoriteitsgerichtheid (anti-autoriteit) en 

het gebruik van de media (hoewel de aard van dit 

gebruik verschilde, meestal minder grimmig was) . 

Enkele kenmerken van de ME en haar optreden 
waren: 

I .De jeugdige leeftijd. De ME'ers waren groten

deels I 9 tot 23 jaar. 
2.Aan het optreden lag een bestuurlijk pragma

tisch concept ten grondslag, datgekenmerkt werd 

door een zo geweldloos mogelijke conOicthan

tering, zoals P. van Reenen het noemt. Volgens 

hem staat dit op gespannen voet met het be
ginsel van rechtsgelijkheid , wanneer jegens an-
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dere groepen meer dwang en geweld worden 10. De reldeelnemers werden niet meer als mensen 
gebruikt. gez ien. 

3. Het 'dreigconcept' (Van Reenen) lag tactisch in 
het verlengde van het bestuurlijk concept: grote 
terughoudendheid, weinig geweld , bij elkaar blij

ven als groep, korte charges op linie, terugtrek
ken als tactische manoeuvre. De handhaving 
van de linie impliceert dat de langzaamste ME'er 
de snelheid van de charge bepaalt. 

4. Zowel het bestuurlijk pragmatisme als het dreig
concept hadden tot gevolg dat er weinig arres
taties werden verricht. Bij deze tactiek is arres
tatie door de ME zelden mogelijk. Dat moet dan 
door de rechercheurs in burger gedaan worden. 
Psychologisch is deze nogal mechanistische me
thode begrensd door de frustratietolerantie van 
de politie. Naar mijn informatie hebben dan 
ook in de avond en de nacht geweldontladin
gen van de zijde van de ME plaats gevonden. 

5. Rechercheurs in burger deden mee. 
6.De ME was getergd. 's Avonds en 's nachts kwa

men andere bevelen. Bevelen die niet meer tot 
het be tuurlijk pragmatisme en dreigconcept be
hoorden. Volgens mijn informanten werd het 
defensief optreden in de late avond verlaten. De 
ME smeet de jongelui toen in de grachten of 
sloeg ze in elkaar. Er zou voor de Stadsschouw
burg op het Leidseplein tussen I en 3 's nachts 
een apotheose van geweld hebben plaatsgevon
den, waarbij omstreeks 1500 reldeelnemers door 
ongeveer ISO ME'ers zijn afgetuigd en in elkaar 
geramd. 

7.Er waren veel kansen voor identificatie van de 
reldeelnemers via de politiefilm en de televisie. 
maar er waren zoals gezegd weinig arrestaties . 

8. Tot de 'avondvoorstelling' voor de schouwburg 
was de ME niet optimaal beschermd tegen per
soonlijk letsel. 

g.De radioverbindingen tus en de ME-afdelingen 
waren slecht. De marechaussee werkte op een 
andere frequentie dan de politie. 

Het totale gebeuren is samen te vatten als een 
tamelijk omvangrijk gevecht van (geüniformeerde) 

jeugd tegen (niet-geüniformeerde)jeugd, die elkaar 
in verschi llende mate min of meer ernstig bescha
digd<; op kosten van de verzorgingsstaat. Daartoe 

was voor de geüniformeerde jeugd omvangrijk ma
teriëel beschikbaar gesteld. De andere jeugd rukte 
ritueel en naar believen het eveneens door bur
ger betaalde materieel ui t de straat. in de vorm 
van stenen, parkeermeters en verkeerszuilen, waar
mee zij haartegenstanders, ruiten , auto's en winkel
uitstallingen probeerde te vernielen. 

Het opvallendste, maar in de schaduw gebleven. 
gegeven is dat na deze vernielingen op 30 april 
en bij latere rellen niet over schadevergoeding 
werd gepraat. De stratenmakers gaan de dag na 
de rel weer op de knieën en repareren de straten. 
de ruiten worden ingezet, de parkeermeters en 
verkeerszuilen worden vernieuwd. De onmiddel
lijke slachtoffers in het materiële vlak, de eigena
ren van de omgegooide auto's, de winkelier met 
de vernielde uitstalling en de omwonenden die uit 
hun huizen moe ten o[wier muren werden beklad 
of wier ruiten gebroken, bleven buiten het beeld, 

Slachtoffers en schadevergoeding lijken taboe. De 
ni~t onmiddellijke slachtoffers zijn de belasting 
betalende burgers, die de miljoenen guldens aan 
vernielingen later zullen voldoen, terwijl zij van 
linkse en recht e politici en sombere economen da
gelijks vernemen dat zij moeten bezuinigen. Toch 
houden de meesten hun mond , omdat zij geen 
teen door hun ruit willen hebben, aldus de ver

klaringen van ver chili ende bewoners van Amster
dam. 
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Legitimatie 

Elke buiten-parlementaire of buiten-wettelijke 
actie behoeft legitimatie of rechtvaardiging in fei
ten en normen die door anderen worden gedeeld; 

de middelen van de actie staan in relatie tot het 
beo gde doel; als onwettige middelen worden ge
bruikt dienen de wettige middelen te zijn uitge

put of nauwelijks nog haalbaar te zijn. 

De relatie van de rellen met d woningbehoefte is 
niet erg reali tisch. De krakers zelfhebben zich uit

gelaten 'tegen Polak ' en 'tegen het huisvestings
beleid' . Specifieke omschrijving van de feiten in
zake woningbehoefte on tbrak . Het zal weinig moei
te kosten om de feilen van de groot-stedelijke over

heden en hun ver trengeling met projectontwikke

laar en grote speculanten ten koste van de woon
omgeving van de burgers en van een stad op men
selijke maat, in Amsterdam, Den Haag en Utrecht, 

aan te tonen. Daarvoor zijn de gewelddadigheden 
ongeschikte middelen. Verscheidene kraker in 
Amsterd'am hebben ook ern tige bezwaren tegen 

hetgeen op 30 april en op de Prins Hendrikkade 
door de zich krakers noemende groepen is veroor

zaakt. Er zijn tenminste drie groeperingen: 
I. een groep krakers met een huisvestingsideologie: 

de huisvestingskrakers. Zij opereren in de gee t van 

het arrest van de Hoge Raad van 1971 (wij 
komen hierop terug) en vaak in overeen temming 
met de gemeente; 

2. een (kleine) groep met algemene politieke bezwa

r n (anarchisten of p eudo-anarchisten) die het 
woningbeleid slechts als aanleiding gebruiken 
om onvrede te veroorzaken: de pseudo-krakers; . 

g. grot , wisselende groepen reldeelnemer : de sta
dionrelschoppers. Deze waren op 30 april waar
chijnlijk groter dan bij latere acties op de Prins 

Hendrikkade en bij de ontruiming van het pand 

De Vogelstruis. Deze groep was ook veel kleiner 
bij de erdere actie in de Vondelstraat. 

Reeds uit deze samenstelling is het begrijpelijk dat 
de Nederlander geen woningnood of woningbe

hoefte in de rellen herkend heeft. Hierover was 
ook weinig informatie. Er waren geen ideeën pre
sent over de kwalitatieve woningbehoeften (de 

meeste Oatbouw is meer voor nummers dan voor 

mensen), de relatieve woningbehoefte (bijv. woon
verdunning) en de kwantitatieve woningbehoefte 

(die niemand kent) . Ook de politici maken deze 

onderscheidingen zelden. Men blijft spreken van 
'woningnood' waar woningbehoefte bedoeld is en 

deze wordt niet gespecificeerd. Dat alles maakt de 
kraakacties , zelfs in Amsterdam waar de woning

behoefte groter zal zijn dan elders , voor velen on
geloofwaardig. Het kraken zoals het nu plaatsvindt 

heeft niet de elementen van het geval dat in 197 I 
door de Hoge Raad werd beslist: een gezin dat 

jarenlang in een krot had gewoond en ten langen 
leste een pand had gekraakt. De term 'woningnood' 

komt bij velen die in de veertiger en vijftiger ja

ren bij ouder op kamertjes en etages zijn groot 
geworden en daar gezinnen hebben gesticht, won
derlijk voor. Het begrip 'woningnood' is niet goed 
overdraagbaar wanneer bedoeld zou worden dat 
elk individ u rech t heeft op een eigen woning (woon

verdunning) of wanneer het gaat om de ei tot 
wonen in het centrum van een stad. Al creëeren zul
ke eisen nog geen nood, dan nog blijft er een huis

vestingswanbeleid dat aan grotespeculanten en aan 
het bouwen van kantoren voorrang geeft boven 
wonende burgers. 

Legitimatie voor de Amsterdamse rellen van 30 
april en daarna was afwezig. Het relritueel had 

veeleer het reactionaire karakter van geweldlief
hebbers. De gedragingen van de krakers waren 
vaak tegenge teld aan hetgeen zij pretendeerden 
voor te staan: huizen werden vernield , omwonen

den moesten hun huizen verlaten, het woongenot 
van velen werd verstoord, de binnenkant van wo
ningen werd met faecaliën besmeurd , de buiten
kant beklad met leuzen. Huizen werden onbewoon-
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baar gemaakL. Hiermee werd de ongeloofwaardig
heid van de acties voltooid. 

Reacties 

Het is moeilijk adequaat te reageren op de rel
schoppers. Het is even moeilijk de juiste oorzaken 
van het relgedrag vast te stell en. De oorzaken die 
zijn genoemd, geven niet veel houvast voor een pas
send antwoord. Wij herhalen: vervreemding, ano
nimiteit, frustratie en agressie, isolement, onzeker
heid , anti-autoriteit, onvoldoende zorg van ouders, 
geweldsfilms en de media. Andere oorzaken wor
den gezocht in wijdere maat chappelijke omstan
digheden als gebrek aan perspectief, gebrekkige 
woonomstandigheden en onzekerheid over het 

voortbestaan van de wereld. We moeten natuurlijk 
oppassen met oorzaak toekenningen die voor deze 
jeugd zelf volstrekt onnavoelbaar zijn. De wazige 
illusie dat er op 30 april 'een cu ltuurstrijd met 
sociaal-economische achtergronden' aan de gang 
was, of het cliché dat 'de maatschappij ziek is', 
ligt niet alleen buiten de belevingswereld van de 
jeugd in kwestie, maar is bovendien onhanteer
baar. Zo'n oorzaken toekenning is veeleer een reac
tie op een gebeurtenis vergelijkbaar met 'de jeugd 
van tegenwoordig' of 'die jongens deugen niet'. 
Hieruit volgen dan de conclusies dat 'de jongens 
hard moeten worden aangepakt', dat 'de mitrail
leur er over heen moet' of dat' ederland een 
republiek moet worden'. Noch 'de cultuur trijd ', 
noch 'de ondeugd' levert ons materiaal voor een 
adequaat antwoord. Politieke reactievormen ver
hullen zich in het toeschrijven van oorzaken. 

Het gewicht van elk der genoemde oorzaken is 
onbekend. Dat gewicht kan trouwens bij de vele 
reldeelnemers zeer verschillend liggen. Van de ge
noemde oorzaken valt op dat ze meestal negatief 
van aard zijn. Het blijft zwartkijkerscriminologie: 
aan negatief gewaardeerd gedrag worden negatief 
gewaardeerde oorzaken toegekend . Zo'n oorzaken-

leer is een tamelijk ongunstige basis voor een ant
woord op het ongewenst gedrag, omdat er dan geen 
positief gewaardeerde factoren zijn waarop kan 
worden voortgebouwd. 

De genoemde 'anonimiteit' is veeleer een psy
chologisch dan een fei telijk gegeven. Psychologisch 
kan het zijn dat de vechtende jongen zich in hun 
dagelijks be taan een nummer voelen en zich tot 
op zekere hoogte ook tijdens de gevechten met de 
politie anoniem waanden. Anderzijds zoeken velen 
tijdens en door hun acties statusverhoging in hun 
groep, hetgeen voor die groep opheffing van ano
nimiteit betekent. Het Harrington-report over voet
balrellen vermeldt de statuszoekers. Feitelijk was er 
op 30 april nauwelijks sprake van anonimiteit. De 
televisie-opnamen iden tificeerden honderden jon
gens. De door de politie gemaakte films maken 
identificatie mogelijk op grote chaal. Het behoort 
technisch tot de mogelijkheden om een zeer groot 
deel van de jongeren die op 30 apri l meededen 
te identificeren. Het wa een vraag van politiële 
en justitiële trategie ofmen dit zou doen. 

Het merendeel van onze kennis van relgedrag 
komt uit Engelse rapporten over voetbalvandali -
me (stadion- en treinvandalisme) en baldadigheid 
('hooliganism' ). Vandalisme richt zich tegen go -
deren , baldadigheid ook tegen personen. Enige ver
gelijking tussen de begeleidende verschijnselen van 
het voetballen met de rellen in Amsterdam lijkt 
mogelijk. De gelegenheidsstructuur van de stad 
Amsterdam op 30 april was in veel opzichten iden
tiek met die van het voetba lstadion: een door de 
media en de kraker aangekondigde happening; 
een happening met 'beloofde' rellen , veel publiek: 

televisie en ter plaatse niet slechts het vak achter 
het doel : maar de goeddeels lege straten van Am
sterdam, uitsluitend benut door demon tranten en 
politie die voor actie was toegerust. 

In het Milson-reportwerden I I 75jongeren geïn
terviewd. Eén op de vier jongens en één op de 
veertig meisjes bleek ooit al 'dader' te zijn o·pge-
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treden. Vijfenzestig procent van deze jeugd vond 
dat de straffen te licht waren. Zelf noemde zij als 

oorzaken: verveling, plezier in geweld en 'we voelen 
ons er groot door' (geldingsdrang, statusvergroting, 
reputatievestiging) . Marsh onderzocht hoe het tri

bunevak achter het doel was samengesteld . De 
agres ieE te groep droeg vechtkleding, leren jacks 
en gym-schoenen en was twaalf tot zeventien jaar. 

De oudste groep bestond uit achttien- tot vijfen
twintigjarigen, die de rol van oudgedienden speel
den. De tienjarigen in het vak keken de kun t af 
van de twaalf- tol zeventienjarigen. In een ander 
onderzoek vindt Taylor 'mannelijkheid' (stoer 

er om wegen te vinden waardoor de jeugd een 
reële plaats krijgt in een samenleving, waarin zij 

een bijdrage kan leveren. Het gaat om verant
woord elij kheidss trategieën. 

De verzorgingsstaat is een goed iets , tenzij de 
persoonlijke verantwoordelijkheid voor zichzelf en 

voor anderen zoek raakt. De wereld wordt on~ 
zichtbaar en ongrijpbaar. De wereld wordt ver

kleind tot de illusie van een televisiescherm, datje 
in actie kan brengen als er happenings zijn , met of 
zonder ideaal , maar wel met beelden en berichten 
in de media. Aan het begin en het eind van de 
actiecyclus staan de buis en de krant. 

er doen), winnen en actieve deelname als de traditi-
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onele waarden van de sub-cultuur' in het vak ach
ter het doel. 

Verschillende kenmerken uit de stadionstudies 
komen overeen met de jeugdigen die wij in Am
terdam aan het werk zagen , met name wat betreft 

de jonge leeftijden van twaalf tot twintig jaar. Ik 
zie deze 'stadion tudies' als oriën tatie voor de wijze 
waarop de rellen onderzocht kunnen worden. 

Strafrechtelijke berechting heeft zin als deze eni

germate een antwoord kan geven dat bij de jeug
digen als individu en al collectief aanslaat. Deze 
voorwaarde is niet eenvoudig, omdat we niet veel 

specifieke kennis hebben van dezejeugdigen. Toch 
i een antwoord noodzakelijk. Het uitblijven van 
een antwoord is voor de jeugdigen een lachertje. 
Niet reageren past niet in hun belevingswereld. 

Het is noodzakelijk het gedrag van jongeren serieus 

te n men. Een globaal antwoord is te vinden in 
d verantwoordelijkheid als centraal men 'elijk ge
geven. Mondigheid zonder verantwoordelijkheid is 
vrijblijvend. Mondigheid en actie zonder zicht op 
de gevolgen leidt hoogstens tot verbale idealen 
zonder werkelijkheidskarakter. Het verlenen van 
rechten aan minderjarigen die niet gebaseerd zijn 
op eigen veran twoordelijkheden maakt die rech ten 

tot lege hulzen van een loze ideologie. Het gaat 

Schadevergoeding 

De verzorgings taat betaalt alles. Een van de 
merkwaardig te reacties van de overheid is, zoals 

ik al zei , het inzetten van stratenmakers, het repa
reren van parkeermeters en rui ten , zond er ook maar 

te reppen over de mogelijkheid om de reldeelne
mers de chade geheel of gedeeltelijk te doen ver
goeden. Ook de strafrechter reageerde slechts met 
vrijwel nutteloze gevangenisstraffen zonder aan het 
herstel van de schade aandacht te besteden. Enkele 
gevangen reldeelnemers spraken in de Bijlmerbajes 

hun bezorgdheid uit over de reguliere voortgang 
van hun sociale uitkering na de arrestatie. 

Waarom niet de omvang der schade vastge
steld , de op de films te identificeren deelnemers 
opgespoord en een geldboete - via hoofdelijke om

slag - opgelegd? Een miljoen gulden schade over 
duizend deelnemers is duizend gulden boete per 
deelnemer. De vrees dat de kikkers kaal zijn , is 

in een welvaarts- en verzorgingsstaat als de onze 
niet realistisch. Er zijn uitkeringen. Er zijn per

soonlijke eigendommen. De inning zal inventiviteit 
vergen. Beter een leger inners dan een leger ME'ers. 
De inners leggen de verantwoordelijkheden waar 
ze horen , de ME'ers laan de verantwoordelijkhe

den uit elkaar. 
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Effecten 

Waar de rellen goed voor zijn geweest, is niet te 
bepalen. 

Een aantal min of meer voorspelbare gevolgen 

zIJn: 

I. Imi tatiegedrag leent zich voor imitatie. Eénjeug
dige met een ketting op de beeldbui betekent 
honderd jeugdigen met een ketting in latere ac
ties. Imitatiegedrag is gedrag dat gemakkelijk te 
verbeelden is en reëel of ogenschijnlijk gemak
kelijk is na te volgen. Imitatiegedrag van rellen 
is gemakkelijk na te doen. Imitatiegedrag van 
gijzelingen is ogenschijnlijk gemakkelijk na te 
doen. Bij imitatiegedrag spelen de massamedia , 
met name de televi ie een grote rol. Verbeelding 
op de buis werkt stimulerend. 

2.De politie krijgt kansen om zich uit te breiden, 
zowel qua personeel als materieel. Na Provo is 
de politie in de zeventiger jaren 30% in man
kracht gestegen. Dit soort rellen biedt politieke 
kansen tot vergroting van de politiemacht. 

3. Eigenrichting van omwonenden, warenhuizen 
en winkeliers zal waarschijnlijk toenemen, als 
de politie niet tot arrestaties overgaat. Particu
liere knokploegen tegen de relschoppers zijn een 
natuurlijk gevolg. Er is veel onvrede tegenover 
de relschoppers, die verborgen blijft uit angst 
voor represailles. 

4. De onvrede van zo'n zwijgende meerderheid 
biedt de kans dat ook beter gelegitimeerde acties 
worden afgekeurd en dat gewelddadig gedrag 
van de politie wordt goedgekeurd. In combi
natie met het onder 2 en 3 genoemde, komt de 
rechtsstaat dan in gevaar. De rechtsstaat komt 
eerder in gevaar door versterking van het ge
weIdspotentieel van de staatsmacht dan door het 
geweld van burgers. 

5. Het bestuurlijk concept en het dreigconcept van 
het politie-optreden vindt zijn grenzen in de frus

tratietolerantie van de politieman. Deze toleran- I 

tie is overschreden. Er ontstaat, vanuit de politie, 
druk om krachtig tot agre sief op te treden. De 
politieman als stenenvanger is een niet, of nog 
niet, haalbare figuur. Bovendien roept het drei
gend karakter van de door kleding geanonimi
seerde ME ook agressie op. 

Een altematiif 

Was er een alternatief geweest voor het Amster
damse beleid? Ik denk van wel. Een popfestival 
in het Olympisch Stadion met Fisher Z, Herman 
Brood , de Twent e groep Normaal en de groep 
Queen of Pink Floyd. Mijn keuze zou voor deze 
gelegenheid gevall en zijn op Queen en NormaaI 
en Herman Brood natuurlijk. Brood en spelen. 
Bussen aan het station, richting Queen en Nor
maal. Onder de begrotingspost relpreventie. Maar 
relpreventie is een ander onderwerp dan mij door 
de redactie wa verzocht te behandelen. 
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