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Excellentie, geachte heer Grapperhaus,

Waarom deze brief, waarop ik een inhoudelijk correct antwoord verwacht. Het zou u sieren deze brief
serieus te nemen en niet af te (laten) doen met ontwijkende antwoorden.
Als oud volksvertegenwoordiger (Raadslid, Statenlid en commissievoorzitter) weet ik heel goed hoe
belangrijk het is dat de juiste informatie verstrekken en ontvangen essentieel is voor het goed functioneren
van ons bestel. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door bestuurders is soms ook fnuikend
voor de geloofwaardigheid van de bestuurder. Het kan zelfs leiden tot een gedwongen vertrek van de
bestuurder. Met dit in het achterhoofd schrijf ik u deze brief.
Ik las de beantwoording van schriftelijke vragen van de Kamerleden Wassenberg en van Raan van de Partij
voor de Dieren. De vragen gingen over het Protestival van Greenpeace op 14 december 2019. Een van de
vragen ging over de arrestatie van 2 journalisten. Ik wil daar graag op reageren en u verzoeken het antwoord
op die vraag te corrigeren ten behoeve van de waarheidsvinding en correcte informering van de
volksvertegenwoordiging. Het antwoord dat u de 2e Kamer verschafte is namelijk deels onjuist. Ik kan dat
weten, want ik was een van de gearresteerde journalisten die zonder enige aanleiding werd gearresteerd. U
betoogde echter iets totaal anders. Ik kan dat staven met foto- en videomateriaal, maar ook met
getuigenverklaringen. Verder bestaat er veel beeldmateriaal, opgenomen door de camera’s op Schiphol
Plaza.
Op vraag 10 in de beantwoording van vragen stelt u het volgende:
Vraag 10.
Klopt het dat er ook journalisten zijn weggevoerd of gearresteerd?
Antwoord 10
De KMar heeft mij geïnformeerd dat een aantal omstanders door de Koninklijke Marechaussee is verzocht
om ruimte te maken aangezien zij het werk van de Koninklijke Marechaussee hinderden. Onder hen waren
meerdere journalisten waarvan er twee uiteindelijk niet aan een vordering hebben voldaan om meer op
afstand te gaan staan. Deze twee journalisten zijn vervolgens aangehouden.
Het spijt me te moeten lezen dat de KMar u onjuist heeft geïnformeerd, waardoor u de 2e Kamer niet het
juiste antwoord heeft gegeven.
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Het volgende heeft plaatsgevonden:
Op verzoek van de KMar ben ik buiten een afzettingslint (zie foto en video) gaan staan, na de belofte dat er
een persvak zou worden gecreëerd. Dat persvak kwam er overigens niet. Op een gegeven moment werd ik
buiten de afzetting ondersteboven gelopen. Ik werd in de rug zeer hard geduwd, waardoor ik bijna viel. Ik
schrok daar hevig van. Omstanders zullen dat ook, bij eventuele vervolging, bevestigen. Ik riep als reflex of
men niet kon opletten, op dat moment niet wetende dat er iemand werd afgevoerd en dat ik door de
betreffende marechaussees werd omvergelopen. Dat gebeurde immers buiten mijn gezichtsveld. In het
videoverslag van GPTV wordt gewag gemaakt van de verwijdering van iemand. Op de achtergrond kunt u
zien dat ik buiten het afzettingslint sta, in een grote vrije ruimte, en dat ik in gesprek probeer te gaan met de
betreffende diender (portretfoto).
U meldt aan de 2e Kamer dat mij werd verzocht om ruimte te maken. Dat verzoek is niet gedaan. Mij werd
terstond, na het in de rug gelopen te zijn, bevolen door de diender om het pand te verlaten, dus niet om
“ruimte” te maken. Ik heb de dienstdoende diender gevraagd waarom. Ik verstoorde immers niet de
openbare orde op een openbaar terrein, waar op dat moment nog geen noodverordening van kracht was. Ik
maakte ook geen deel uit van de demonstratie. Ik maakte er een radioverslag. Op mijn vraag kreeg ik geen
antwoord. Hij herhaalde het bevel en ik mijn vraag, waarna ik werd gearresteerd en ruw werd behandeld
(foto bij arrestantenbus). Uit de beelden kunt u ongetwijfeld ook opmaken dat er geen sprake was van
“ruimtegebrek”. Ik heb overigens geen enkel verzet gepleegd, dat blijkt ook uit videobeelden die gemaakt zijn
door omstanders. Kortom: het antwoord wat u kreeg van de KMar is onjuist en dat vind ik een
opsporingsdienst onwaardig, zelfs schadelijk en mogelijk in strijd met de ambtseed. Het zorgt er ook voor dat
u de 2e Kamer foutief informeert. Hoe klein dit voorval mogelijk voor u zou kunnen zijn, het kan ook
schadelijk zijn voor u als bewindspersoon. U moet blind kunnen vertrouwen op de opsporingsdiensten en
handhavers.
Als Minister, maar ook als voormalig advocaat, weet u dat verwijdering uit de openbare ruimte niet zomaar
mag. Daar moeten gegronde stevige redenen voor zijn. Het er alleen staan en ondersteboven worden
gelopen kan geen reden zijn tot bevel tot verwijdering. Derhalve acht ik de arrestatie wederrechtelijk. Ik heb
aangegeven bij de hulpofficier van justitie dat ik, bij eventuele vervolging de camerabeelden van Schiphol
Plaza zal opeisen. Dit ter voorkoming dat ze worden gewist. Immers, deze beelden zullen mijn ervaringen
bevestigen.
Overigens is er nog meer misgegaan na mijn arrestatie. Zo ben ik niet gewezen op mijn zwijgrecht en kreeg
ik ook niet het verplichte foldermateriaal waarin mijn rechten staan omschreven. Ook ontving ik geen proces
verbaal toen ik weer op straat werd gezet. Overigens heb ik nu aan den lijve, als verslaggever, kunnen
ervaren hoe hard en incorrect de diensten omgaan met arrestanten van een piepklein mogelijk delict als
demonstreren na een verbod. Dat is geen fraai beeld.
Ik vraag aan u om de 2e Kamer juist te informeren en de KMar op te dragen, via de Minister van Defensie,
het Kabinet altijd de juiste informatie te verschaffen, zodat u niet in verlegenheid kan worden gebracht. Het
mag wellicht in de ogen van u en uw ondersteuning een kleinigheid zijn, maar wederrechtelijke
vrijheidsberoving van burgers door de overheidsdiensten is altijd fout. Het is nogal een ingrijpende ervaring
dat niet te licht mag worden opgevat. Als burger en verslaggever moet ik me veilig kunnen voelen tijdens
contacten met justitiële- en militaire ambtsdragers. Dat vertrouwen is nu ernstig geschaad.
Voor het videomateriaal verwijs ik u naar: https://www.greenpeace.org/nl/protestival/ vanaf 1:51:30 en een
video van omstanders: https://www.youtube.com/watch?v=avw3QPG5Bko&pbjreload=10 . Foto’s vindt u als
bijlage. zie ook www.delateavond.nl.
Ik wacht uw reactie met grote interesse af.
Met de meeste hoogachting,

A.B.Blokhuizen
CC:

Mw. S. Kröger GL
Dhr. L. van Raan PvdD
Dhr. C. Laçin SP
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