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Dhr. Hoekstra opent d€ h+rr:itting om circa t0:28 uur.
Nà de apening en e€n toeliehti,lg over de sang vaíT Eöken vraagt dhr, Hoekstra ëan
dhr, SlokhuizËn sf hij flog een mondelinge tsetichtang wil geven op uijn klaEhten.

Dhr. Slskhuizen y€rtËtt:
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Dat hij twijfelt over het functicnere* van klachtencomtnissies in het bijzonder
over de onaftankelijkheid eq hij hoop dat het in deze coffimissie wet goed
gaBt^

Dat op beelden van diverse media te uiËn iE dàt hij intervieu*s aan het
affiemèn wàs op §chiphol en daar dus aan het lirerk was als journalist.
Dat hij geen perskaart heeft, omdat verslaggevers van lokale arnroepen een
derqelijke kairt íïiet krljgen .
Dat hij wel deaelfde rechtea heeft als ëen jsurnalist, die wel beschikt over een
përsk*Ërt, eíl dat hij heeft aangetoond dat hij ats jovrnalist aan het werk was.
§at er op enig mcment een marechausses met de *odige strepen op zijn
kleding aangaf dat er een persvak gecreëerd zou worden en dët lij dàar op
aan hët wachten vras.
Dat het persvak er €chter nooit is gekome*.
Dat in het kwartier voor eijn aanlroudíng niet is omgeraepen dat iedereen
§chiphai Plara moest verlaten.

Pàglnà

I vàft §

.

öat hij h*rd in de rug cÍnvËr werd gelop*n door

OW

,rrtlen

dat

hij

[ti]rtstÉriG vón scfrfrs]c

:ij* achterhoofd wcs gevallen.
KHAR sïAF ct{liin
.Dathijvindtdat§Wreigeniijkhadmoetenze9g§l.!:"scrryh*bikuKr,gÉ§TclKABI!§ET
hierdoor bijna ap

bezeerd?".

. Dat het vslstrekt onmogelijk is dat híj naar de l§obiele Eenheid eou hebben
geschcpt, aangezien d*ze ziclr €en stuk verderop bevond.
r *at h§ van de OW trEllltc
horËn kreeg dat hil §chiphol moest verlaten
en dat door hem niet werd sespraken over §chiphol Plaza.
. Dat hiJ *ls jcurnalist de rrraag "waarom?" heeft gest*td aangËziën collega
journslistefi, diÉ pal naest her* §t*rïdefi, fiiet weg beheefden te gaan.
. §at de 0!Y ffih*rh*alde
dat hij Schíphol fioest verlaten en dat h§
veivelgens naar buiten werd gerleept"
. §at hii van SW ffiI}EËËn aÍltwosrd heeft gekregen cp zijn vraag
yrraarom hij §ehiphol rnoest vedaten.
. Dat de Officier van -lustitie schreef dat hij waar"schijnlijk vanweg€ de drukte
gÉefi efitwosrd kree* van 0!11 ItE,
. Dat hij biflner en buiten me*rdere rnaler: heefr gezegd dat hij journalist was
'
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en dat op de beeldeír ts eien is dat hij zijr: dictaf*on en telefoon aan zijn
echtgenote gaf.
Dat hij aan zijn echtgenate heeft gevraagd om ËlËllva*
het A0 te
bellen, want deze kra*t neernt het vsrr hern op, even als RTV Rijnmond.
Dat de aanhauding g*§taakt had rroeten w!Íden, hetgeen werd bevestigd
door de Sfficier van Justitie die zei: "journalisten houden rtre níet aan"Ëat hij "dienders" waËrdësrt en dat hiJ ze - als oud volksvertegenwoordiger *
ook steeds heeft gesteund.
de precedure een verkeerde afslag heeft genomen,
De OW ffi)tijdens
waardoor het optreden van OW ffifdisproportianeet en niet subsidiaír
was. Dat hij een uitgebreide verklaring heeft afgelegd bij de ilulpofficier van
lustitie, doch dat een schriftelijke weergave daarvan er niet blj zit.
Dat hij heefr gëuegd dat men de vosr hern ontlastende beelden moest
bewaren van §chiphol Pi:za.
Dat in zij* dcssier staat vermetd dat hii zijn protestspullen - waaronder eefi
slaapxak - teru*§ekregefl zo1, hebben, maar dat slechis zijn pcrterncnnee en
sleutels in beslag gencmen zijn, en hij trÉiëÍrtëal geen siaapzak b§ zich had,
zodat een slaapzak van hem niet in heslag kan z§n genomsË en dus ook niet
àan hem is teruggËgeven.
Dat er ín zijn dossier staat dat hij een folder bij zijn aanhouding gehad aou
moeten hebben, màar dat dit niet is gebeurd.
Det hU eeil Koninklijke onder=rheiding heeft en det een aanhouding en een
strafrblad kunnen leiden tot het intrekken va* die anderscheiding"
Dat hij ondertussen ëen a*ikel 1? pr*cedure heeft gestart" omdat de Officier
van Justitie geweigerd heeft de bce{den t* bekijken.
Dat als ilíemand de ontlastende beelden van NHïV en 6PïV toril bekijken, het
eënzijdige b*eld van de Kl*ar blijfr bestaan.
Dat op 1S decer*ber 2$20 Se atgernene bezwaarcommissíe van dË gemeentË
Hsarlernmerrneer de beëindiging van de demonstratie als onrechtm*tíg heefl
besternpeld.

v€rvolgens Ean dat overgegaan wcrdt nasr hët
frlgeeft
xitting, te iiretefl de bevraging door de Klarhterconnnrissie.
Dhr.

3e deel

van de

Dhr. Sloklruizen vertelt naar aanleidirïg vafl de vragËn van de Klachteflcommissie:
Dat híj van de ccmrnissie venracht dat zij ëen oordeel geefl cver het ds+r
hem gewraakte optrëdÉn van de marerh&usres en dat daarbij de ge*olgen
dasrvan voor hem worden afqewogen aangezien hij zijn Koninklijke
onderscheiding hierdoor kwijt kan raken"
. Dat het klopt döt zijn klacht zich ln het bljxönd*r richt op de orfistàndigheid
dat, en de §{ijue }yaarop hij is aàflsehouden.
hij het niet eeíïs is rn*t de w§ze va* de aanhcuding"
". Dat
Dat iem ncoit is medegedeeld waarorn hij is aangehouden.
* Dal er nooít gesproken is over eën bevel van de burgerneester.
r Dat hij riee* §ewacht met het iïdiënë* yan de klacht, orndat hij eerst het
eindserdeel van d* 0fficier van lu*títi* wilde afw*chten.
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Dat hU ln aíïrachting vías vaíï het gecrcëerd wqrden van een prwak en
buiten een clrkel ls gaan staan.
Dat hiJ een scirlkractle had toen hl, hard omver werd gelopen.
Dat het rou kunnen z{n dat hiJ door het verllezen vàn eln evenwlót z§n been
heeft ultgestoken.
Daf l"rij werd aa*Eehoudtn, cmdat htj ondersteboven r.rerd gelopen door de

0w*-

Dat de vordering van d* CIW ffiom
§chiphol te verlateft moet zijn
gebaseerd fip v{et- oí r*gelgeving.
Dat als de OW,*uou
hebben gezeEd dat hij Schiphsl moert verlaten
orndat dat ir een nosdverordefiinq rËu eijn bepëëid, hij vervclgens had
kunnen aësser dàt hij aan het yrerk was als jaurnalist efi een dergelijke
verordening daarorn niet op hem van toepassing kon ziin.
§*t het klopt dat hiJ §ehiph*l niet vrijwitltg heeft verlaten, omdat hij wilde
wetÉn rrraërom hij weg moest.
Oat de SVr/ m*em
osk h*d moeten aëflg€v€n waare'rt hij schiphol
rnoest vÉrlst§* en andere eveneens aànwsríge mensen - meer dan 100 in

getël - ni€t.
§at er i* de wst staat dat *en arnbtenaar bij de uitoefening van zijn funetie
geen willekeur rnag toepassen.
Det hij pas later in htt dos§aer heeft g*lezen dat hil een schappende beweging
zou *ebben geÍfièakt"
Dat hij * veet ,atsr iÍi de klaehte*prccedure - zích kon vinden in de opmerking
van de klachtenbehandelaar, det hij mrgeliJkerwiJs zijn been heeft uitgestoken
tcen hiJ omver werd gelope* en dat dit mogelijken*iJs geïnterpret€ërd is dror
de

OW,-ls

aijnde een echoppende beweging.

bat het lijkt alsof er ssrake is vËn *en per§oëftsvËrwisseling.
Dat hij is aanqehcuden terw§l dhr. rEals demonstrant

*

bestuurlijk

is verplaat*t.
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Dat hij $iet heeft geweigerd Srhiphol Plaza desgevraagd vrijwillig te verlaten,
omdat de tijd voor eËrt vriJwiltig vertrek ontbrak.
Oat het hele gesprek siet OW ff-tt3
ë 7 seconden duurde,
Dat hiJ in zijn ho,edanigheid van jorrnalist in een bijzandere BositiË vërkeerde,
uËrirssl t€n sp;ichte van de l{cninkliJke Í,leiechaussee als ten cpzichte var de
ëaftÀ/e:ig€ dern*nstranten, omdat er aRdsrs geen demecratischs corlirole kan
plaatsvinden.

Dat het niet zii$ ?aak was of d* demcnstratie wel cf niet verboden was,
aangezien hij daar was els verslaggever en je bevendien in Nededand overal
nnag demonstreren,
Dat het Freces*Verbaal vsl rfiet föuten stöat.
Dat hI t€geË een arrestantenbus is gegaoid, teÍï.ijl hij daar gewoon met zijn
halden in :iJr zak stsnd en aldaar naar zijn ook aanweaiEe echigëËste
knipoogde ter': teken dat er niets aan de hand was.
Dat de marecheussee b§na zijn polsen had gebroken waar hij dagen l*st van
heeft gehrd.
§at hij verrot is gercholden in het cellencornplex.
Dat hij tesen een Ííit rrr is gesrnetefi dosr een fotograaf en dËt hij niet we€t
wöarom dit werd gedaa*,
Sat hij behandeld wardt als d€ínsnstrant en dat zijn proces-verbaàí iil eeil
dessier uit m€t dat va* 25 echte dery:cnstranten.
Dat hij geen fslder treeft gehad.
Dat hem niet de cautie is r*edÈgeseeld en ham ook geen folder is uitgereikt
rö*t betrekklng tot eiJn rachtert al; verdachte, maar dat hlj wel uitgebreid ten
opziehte ven de Hulp Officier van lustitie heeft verklaard.

ffivertelt

r:aar aanleidins van de vraqen van de Klachtencommissie:

§at de dienstds*sde ccrnmandà*t had bÈslíst dat er een kordon orn de gro*p
demoflstrantë* gëÍnàakt rïlc€§t wsrdeR.
§at de aanwezlge der*onstranten diverse malen zijn gevorderd/bevolen em
§chiphat Plaza eigener beweging te vertaten.
Dat de cammandant dit ook met gebruikmaking van een megafoon heeft
àange§eYën.
Dat de cornmandaflt daartoe handelde in verband m€t ecn daor de
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demonstratieverbod,
noodverordening.
werd dat tedereen die niet r€chtmatlg ln Schlphol Plaza

burgemeester van llEarlemm€Íïneer ogelegd

idnlrtrrtr nn oríearh

respectievcl[k gemaakte

Ír.aR cÍaF cxr.
K!,r*E src/xAglxgr

Dat er medegedeeld
aanwezig was, zou worden verrriJderd, hetgecn in het b[zonder personÉn
betrof dia daar bliJkens hun uiterl{k en gedraglngen als demonstrant aanvrezlg
uaren.
Dat vier leden van de birstandseenheld - en niet hl, - tegen dhr. Blokhuizen
aanliepen toen aiJ een demonstnant afvoerden en dhr. Blokhuizen ln de loop
van die birstànd$esnheid naar óe betr€ffende ultgang stond,
Dat hiJ zag dat dhr. Elokhuizen rlch omdraaide en een schoppende beweging
maaKe mar de lcden van die biJs;tandseenheid,
Dat hiJ hoorde dat dhr. Blokhuiren toen ook riep: "hé klootzak, wat doe Je
nou", althans woorden van gelfke strckking.
Dat dat voor hem aanlelding wàs dhr. Blokhutzen te veraoeken en vervolgens
te bevden §chiphol Plaza te verlaten.
Dat hij elhr. BlokhutzËn eerst yerzoclt en dlarns bevolen heeft Schlphol Plaza
te varlatan, aan wclk verzoek en bevel dhr. Blokhuizen onder het daaöfi
vragen naar het'waarom" Enran echter geen gevo§ gaf.
Oat hiJ de'waaroífl" vËag van dhr. Blokhulzen niet heeft beantwoord, omdat
hiJ in eerstÈ instantle helemaal nlet de wens had dhr. Blokhuleen aan te
houden, maar daartoe echter na f*et gezleil hebben van de schoppende

beweging gehouden was.
Dàt h[ - toen bl€ek dat dhr 8[okhrlzen nlet bereid was Schiphol Plaza eigener
beweglog te verlaten, hiJ dhr Blokhulzen heeft aangehouden en hem uit
Schiphol Plaza heeft afgevoerd.
Dat dhr. Blokhuizen pas daarna - toefl hï de b§ de arestàntenbur was
aangekomen - aangaf dat h[ Journallst was en dat hij toen de reeds
plaatsgevondan aanhoudlng niet meer terug kon draaien, omdat een reeds
plaatsgevonden aanhouding altip getoetst diËnt te worden door de HOvJ.
Dat dhr. tslokhulren nogal rËcalcitrant was b[ de bus, waardoor h[ tegen de
bus is aangezet.
Dat dhr. Blokhuizen bij de bus is overgedragen a{tn ander personeel.
Dat dhr Blokhuizen toen is vervoerd naar de l&nirEin l.laxima kazeme ter
voorgelelding aan de ll0vJ.
Dat het voor hem nlat uit had Eernaakt als dhn Blokhulren zich eerder kenbaar
zou hebben gemaakt als Journalist, omdat de trlgger voor hem $as dat hij zag
dat dhr Elokhulzen een trappande bewaglng Ínààkts naar de bilstandseenheid
nadat dere hljstandscenheld tegen dhr. Elokhuizen ryas aangelopen.
Dat die trappende b*w*ging voor hem aanleiding wes dhr Blokhuizen te
vezoekan en vervo§ens te bevelen Schiphol Plaza te vedaten.
Dat dhr. Blokhuizen echter nlet zol zfin aangehouden als hiJ gehoor had
gegeven aan het gedane verzoek, respectieveliJk bevel om Schlphol Plaza

vriJwillig te verlaten.
Oat h§ de "waarcm" vröaE van dhr. Elokhulzen wel herfr beantwoord door te
verwiJzen naar genoemde besluitwrming van de burgermeester.
Dat hiJ toen Els sneer van dhr. Blokhuizen kreeg dat ik tibe$aupt wel nlet :ou
weten wie de burgemeester eigenlfk was,
Dat h[ na de aanhouding van dhr, Elokhuizer de aanhoudingskaart heeft
opgernaökt"
Dat hët ham nlets zegt dat er een slaapzak van dhr Blokhuizen in beslag zou
rfin genomen.
Dat er op die dag meer ínensen ziJn aangehouden,
Dat door de burgemeester was bepaald dat er ln §chiphol Plaza niet
gedernonstreerd mocht worden en met h€t oog daarop door de burgemeester
vervolg€íls ook nog esn noodverordening is opgesteld.
Dat de cautle al§Jd wordt medegedeeld en de folders met betrekking tot d€
rechten van eën verdachte b[ ziJn weten altiJd worden ultgereikt in het
cellencomplex,

Owh{getuig€}

vertett nasr aanleldlng van vragen van de
Klachtencommtsg*:
Dat hlJ precies hetzelfde heeft gez§n.
Oat hiJ ook zag dat de bflstandseenheid tegen dhr, Slokhuizen aanliep.
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§at hij ook zag dat dhr. Blakhuizen tserï ë€n schoppende beweging
Sst hij dhr" Slokhuizen vervolgens ook hc*rde zëggen "hé klastzak"
woorden van gelijke strekking,

maakte.
ef

Í{ingiËíië van o€fensi€
ru,rÀR sïAF cr(r.rÀË
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},ievr'-}{getuige}verteltnaaraanteidingvanvragenvande
Klachiencommissie:
Dat haar man (dhr. BÍokhuizen) niet heeft geschopt en siet heeft gevloekt.
Oat z* nag achteruit kcn springen tsen Owlh-heel
hard kwam
*anlopen.
$at haar sre* {dhr. §lokhuizen} *iet *pzij k*n springen, orndat hij er met zijn
rug naartoe stsnd.
Dat haar man (dhr. BlokhuÍ:en) gawoon was geschrokken"
Oat haar ma* idhr. Blakhuizen) in zijn sehrik iets riep ais "kijk uit!".
Dat zij de getuige {OW
helemaal *;et gëzien hÉeft.
-E}
Dat zij niei heeft gehoord
dat GW
haar man (dhr.
Blokhuizen) iets heeft gezegd Ëver'-ltegeil
ëen burgemeester.

.
'
r
,
"
'*

l-,igetuige)
vËrtelt naar aanleiding van vraseft van de
Klachtercomrnissie;
. *at hii zag dat de marechausseë derÉ*í1§t.anten ging afuoËrerr met vier man
sterk.
. Dat het gin§ 6rír e€fl vredige demcnstratie, ;onder geweld.
. Dat hij zag dat de rnarechaassee geen corridcr hadden gemaakt.
, Dat hij zag dat hierdaor rneÍïsetr onder de vöat wsrden gelopen. Dat dhr.
Elskiuieen dàar öan het werk was ëis journalist.
. Dat de marechaussse het kennelijk niet vssr elkaar heeft gekregen een
persvak te rnak*n.
. Dst hij zag dat dhr. Blokhuize* onder de voet werd gelopen en zijn evenwisht
Dhr.
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vedoor".

Dat
dus
Dat
Dat

hij zag dat dhr, Bïakhuizen luttele secondeíï later werd afgevoerd en er

geen sprake kan e§n ge\,yeest v=n eeí! Eesprek.
hij dhr. Sl§kftuizen kent afs ienrand diË nooít aou schelden of slaan.
hij dhr. Slokhuiaen niet heeft zien srhappen of slaan.
§at h$ vindt de KMàrdispropsÉioíreel heeft gehandeÍd.
Dat hij vindt dat Kt4ar ee* paniekreactie had en prutswerk heeÍt geleverd.
D*t hij hoorde dat de KÈlar rïoe wa§, oíndat zij die nacht sok al aan het werk
waren geweest.
Dat de nosdversrdening tot ostrui!'fiins pas ilreíI later kwam.

Vervolgens heeft dhr.

en beklaagden nog in cie geteqenheid
gesteld slotopmerkingen te rnaken. Dhr. Ëtakhuiren heeft hier gebruik van
-=klager
gemaakt en tses apgeraerktl
. Dat híj fliet heeft geweigerd om te vertrekken.
n Sat h§ geen schappende beweging heeft gemaakt en hier cok geen reden toe
had.

. Det hij er niet ëà* toe is g€koín*n orfl Éen gesprek tÉ voËrËn met §W
ffi.
. Dat de KMar fiset weten wat de gevelgen zijn van haar handelen.
Hierna heeft dhr. *de
aanwezigen vsor hun bijdragen ap de hcoraitting
bedankt en de hoorzitti*g gesloten. Daxrbij he*ft dhr" fiI:
aënsageïen dat d€
klachtenccrnmissie nu haËr adviës aan dr ComrÍiardafit van de Krnar zcu gaan
opstellen, en dat veÍvolgenr docr d* Csrnmandönt eÉfl beslissing *rrrtrent de
klachten van dhr. Blokhuizen eou racrden g€ncmen, waarbii dat advies zou worden
betrokken, en welke b*lissing klagcr en beklaaEden zou worden toegezcnden.
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