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Op de meeste bewoners van de stad Groningen hebben de gewelddadigheden waarmee de

I

ontruiming van het Wolters Noordhoff-complelt (WNC) in mei 1990 gepaard ging een diepe

indruk nagelaten. In november 1991 werden de verdachten ven deze gewelddadigheden in

I

hoger beroep bij het Gerechtshof Ie leeuwarden van hel tenlasle gelegde vrijgesproken. Veel

vragen ten aanzien van de gewelddadigheden zelf. maar bovenal ook de vraag hoe hel zal/er

had kunnen komen, bleven onbeantwoord. Twe e cruciale vragen zijn: welke keuzes en
beslissingen hebben geleid tot deze onbevredigende strafrechtelijke uitkomst. en hadden
andere (bestuurlijke) keuzes deze Situatie van ernstige verstoring van de openbare orde
kunnen voorkomen?

Het parket van de procureur-generaal bij het gerechtshof te Leeuwarden besloot naar
aanleiding van deze vragen een evaluatie-onderzoek naar het besluitvo rmingsproces In de
WNC-case te laten verrichten. Op basis va n een ondenoeksvoorstel voor deze evaluatie heeft
het Ministerie van Justitie subsidie verleend voor de uitvoering ven het ondenoek. Ten aanzien
van de uitvoering va n het onderzoek is door de Centrale Directie Wetenschapsbeleid en
On twikkeling (COWOl een begeleidingscommissie ingesteld. In bijlage 3 bij dit rapport is een
li jst met de leden van deze commissie opgenomen. Het onderzoek is uitgevoerd door het
onderzoeksbureau Beleidsonderzoek en -Advies (BOA) te Utrecht. door drs. G.H.C. van Gils.
Assistentie te n aanzien van het ondenoek is verleend door dhr. W. Groen en mw. M.G.T. Maas.
beiden afgestudeerd aan de Thorbecke Academie. Ou. P.J.H.M, van Montfort was projectleider.

Oe titel van de rapportage betrelt een leuze van de 'au ton omen' in de kraakbeweging en is
geformuleerd als vraag feitelijk de kern van de analyse. lnhoeverre is de rechtsorde door
middel van haar wettelijk en bestuurlijk instrumentarium te waarborgen tegen vormen van

BeleidsOnd e rzoek e n -Advies (BOA)

groepsgeweld zoals die zich bij de ontru iming van het WNC voordeden?

Utrecht

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het tot stand komen
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van dit rapport. Een speciaal woord van dank geldt de leden viln de begeleidingscommissie
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wegens hun ter zake kundige kanttekeningen en opmerkingen ten aanzien van eerdere versies
van dit rapport. .
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In mei 1990 werd in de stad Groningen het door krakers bewoonde en in gebruik

De voorgenomen evaluatie dient inzicht te verschaffen in de volgende zaken:

genomen Wolters Noordhoff-complex (WNC) door d e politie ontruimd _

- hoe zijn besluitvormi ng en planning van het overheidsoptreden in de WNC-case

Oe o n truimingsact ie werd vooraf gegaan door gewelddadige en grimmige rellen,
waarbij grote schade in de omgeving van het co mplex werd aangericht . Er was

verlopen, en op welke wijze hebben keuzes en beslissingen uiteindelijk geleid

sprake van een ernstige versIoring va n de openbare orde en een forse aantasti ng

hoe kunnen besluitvorming en planning van overheidsoptreden in soortgelijke
situaties in de toekomst worden verbeterd?

van de rechtsorde. Tijdens de o nlruimi ngsactie werden bijna honderd veertig
verdachten door de politie aangehouden. In een strafzaak tegen de verdachten
werd hen openlijke geweldpleging en deelname aan een misdadige o rga nisalie ten
laste gelegd . In november 1991 werden vrijwel alle ve rdachten in hoger beroep bij
het Gerechtshof te leeuwarden van het tenlaste gelegde vrijgesproken.
Deze st rafrechtelij ke uitkomst wordt door beslUur. politie en het Ope nbaar
Ministerie (O.M.I als zeer teleurstellend ervaren. De zaak trok in het land grote
publicitaire belangstelling.
De teleurStellende (strafrechtelijke) anoop van de WNC-zaken riep een tweetal
cenlrale vragen op:

Welke keuzes en beslissingen, die uiteindelijk hebben geleid tor
deze strofrechtelijke afloop, zijn er gedurende het besluitvormingsproces door de aCloren in het driehoeksollt!rleg, afzonderlijk en in o~rleg, genomen?:
Had een andere wijze van (bestuurlijke) besluitllorming en
planning de gewelddadige en omvangrijke ordeverstorirlg kUrlnen IIOOr/comen?
Het parket van de procureur-generaal bij het gerechtshof te leeuwarden besloot
naar aanleiding van deze vnlgen een evaluatie-onderzoek naar het besluitvormingsproces in de \oVNC-case te laten verrichten.
Doelstelling e n en probleemstelling van het onderzoek

tot de bekende anoop?

- of de bevoegdheden van de betrokken overheidsorganen te kort schieten om in
sooctgel ijke situaties effectief op te treden en zo ja, welke bevoegdheden het
betreft en in welke zin aanpassing wenselijk is;
- o f het we nselijk is de strafwet aan te passen om in dergelijke situaties effectiever
te kunnen optreden en zo ja. welke aanpassingen wenselijk zijn.
Op basis van deze onderzoeksdoelstellingen is de navolgende centrale probleemstelling gefo rm uleerd:
~Welke keuzes en beslissingen zijn door de betrokkenen in het

driehoeksoverleg afzonderlijk en in overleg genomen. die hebben geleid tOl de strafrechtelijke uitkomst;
en door welke andere (bestuu rlijke) keuus had een situarie
kunnen worden voorkomen die resulteerde in de ernstige verstoring van de openbnre order
Uitvoering van het o n derzoek
Voor de verzameling van de noodzakelijke gegevens zijn gesprekken gevoerd met
vertegenwoo rdigers van de bij het conmet belrokken partijen. Het betreft gesprekken met:
- medewerkers van de gemeente die betrokken zijn geweest bij overleg met de
kraakbeweging en die afkomstig zij n uit de secwren ruimtelijke ordening, volkshuisvesti ng en bestuursondersteuning;

Het doel va n het o nderzoek is lering te trekken uit een systematische analyse van
bestuurlijke keuzes, beslissingen en gebeurtenissen die hebben geleid tot de
ontruiming va n het WNC zodat informatie wordt geleverd en instrum enten
kunnen wo rden ontwikkeld voor een adequater overheidsopueden bij toekomstige
soortgelijke acties. Deze analyse biedt de mogelijkheid om van de ervaring van de
betrokken partijen met diverse instrumenlen te leren. Het begrip 'instrumenten '

- twee bestuurders: burgemeester Staatsen en wethouder Gietema, beiden in
functie tcn tijde en voorafgaande aan de ontruiming van het \VNC;
- politiefunctionarissen die contacten hadden met de kraakbeweging en
functionarissen die een taak hadden bij de ontruiming van het WNC. Het betreft
zowel functionarissen op leidinggevend als op uitvoerend niveau :
- bij het Openbaar MinisterÎe zijn gesprekken gevoerd met de heer Blok, .

wordt in dit verband ruim opgevat. Meer in het bijzonder wordt gedacht aan:

hoofdofficier van justitie ten tijde van de o ntruiming, en een aantal officieren

- mogelijkheden tOl verbetering van de besluitvorming, planning en co mmunicatie tussen de betrokken partijen:

van justitie dÎe zitting hadden in het projectteam dat het suafprocestegen de
aangehouden krakers voorbereidde.

- een oordeel over (mogelijk te kort schietende) bevoegdheden inzake de handhaving van de openbare orde en eventueel wenselijke aanpassingen van de
strafwet.
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Er is een poging o ndernome n o m in contact te komen met voo rmalige bewoners
van het WNC. Deze poging strandde echter al in de eerste linie van krakers die wel
con tacte n hadden met de groep, maar er zelf niet toe behoorden, niet als groeps lid, noch als geestverwant. Het verlenen van medewerking aan een onderzoek in
opdracht van de overheid werd resoluut va n de hand gewezen.
Om toch enige informatie te verkrijgen vanuit een krakersstandpunt is een gesp rek
gevoerd met één van de voormalige leiders va n de pragma tische kraakbeweging in
Groningen. In bi jlage 1 is een overzicht opgenomen van personen waarmee
interviews zij n gehoud en.
Ter aanvulling e n toetsing van de informatie ui t de gesprekken zij n diverse
dossiers van de verschillende partijen geanalyseerd. Het betreft:
- politiedossiers over de voorbereidi ng en uitvoering van de ontruimingsactie;
- werkdossie rs va n medewerkers van de gemeente;
- een dossier van de Praktiese Kraakgroep Groningen/St ichting Geus, de belang rijkste kraako rganisatie in Groningen in de jaren zeventig;
- notulen van de vergaderingen van de ge meente raad , de raadscommissies
Ruimtelijke Ordening en Algemene Bestuurlijke Zaken, en van het college van
Burgemeester en We thouders voor geselecteerde perioden;
- de notule n van het driehoeksoverleg over de periode 1980·199 1;
- persdossiers van h ~t Nieuwsblad van het Noorden en de Gelderlander
(dit taatste dossier in verband met krakersrelle n in Nijmegen: de Mariënbu rgl .
Ten behoeve van het onderzoek is bovendien lite ratuur o p het gebied van groe psgeweld en kraken doorgenomen.
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de ge raadpleegde dossiers en
litera tuur.
Aa n pak van de analyse

INLEIDING

I

regelen. Ge meenschappelijk voor de drie fase n zijn: signale ri ng en a nalyse van het
probleem, toetsing van eventuele in terventies, en commun icatie en afstemming
met ander partijen in de Drie hoek.
De drie fa sen zijn: een fase van lan ge termij n beleid waarin de algemene maatschappelijke achtergronden van de proble matiek aan de o rde zijn, een fase van
beleid op midde lla nge term ijn waarin het maatschappelijk conflict zich heeft
toegespitst o p een conc reet geval en een concrete groep me nsen, en tenslotte een
fase van crisisintervemie leidend tot berechting, wanneer het con nic t in een
gewelddadige confron t<ltie is uitgemond.
Opbouw van h e l ra pport
Het rapport bestaat uit vier de len. De eerste drie delen vormen een overwegend
chronologisch verlopend verhaal . In deze delen wordt ach te reenvolgens ingegaan
op de ontwikkeling en achtergronden va n he t kraken in Groningen en he t verloop
van de gebeurtenissen rondom leegstand , het kraken, de bewon ing en ontru iming
van he t WNC en de strafvervolging. Deze aanpak is noodzakelijk om de context
van gebeurtenissen en besluiten d uidelijk te maken . De aandacht in het onderzoek
is immers meer gericht op he t verloop van een maatschap pelijk en politiek proces,
dan o p afzonderlijke ac ties e n maatregele n. Elk van de drie delen en elk van de
afzo nderli jke hoo fdstukke n binnen de delen begint met een samenvallende
inleiding. De dele n [ en 11 worden besloten met een resu mé van de belangrijkste
bevindingen en de hoo fd stukken betreffend e het o ptreden van de politie en
Justi tie worden besloten met een overzicht en analyse van de gebeurtenissen .
In het laatste deel, ·samenvatting, conclusies en aanbevelingen -, wordt het gehele
proces aan een integrale a nalyse onderworpen e n worden aanbevelingen gedaan.
Dit deel ka n als een zelfstandige samenvatting en analyse van de gebeurtenissen
rondom het \"NC wo rden gelezen.

De ontwikkelingen die tot de gewelddadige relle n hebbe n geleid worden in dit
onderzoek beschreven e n aan een analyse onderworpen. Er zullen echter weinig
uitspraken wo rden gedaan over de effectiviteit van de afzonderlijke maatregele n.
De verschillende gebeurtenissen en acties zijn te veel met elkaar verweven om op
basis van één geval zinvolle uitspraken te kunnen doen over dit onderwerp.
De aandacht wordt primair gericht op de wijze waarop het beleid van de drie
partijen in de Driehoek is afgestemd op de onookkeling van het conflict en op de
acties en voorstellen van de partners.
Er wordt uitgegaan van een eenvoudig model van be leidsmatig optreden in drie
fasen. Voo r elk van die fasen zlln andere instrumenten van belang en is een a ndere
partij uit de Driehoek primair verantwoordelijk voor de uitvoering van maat-
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belang van de vo lkshuisvesting te vorderen. Vanwege de venvachte administratieve en juridische rompslomp werden deze instrumenten door de gemeenten
vrijwel niet gebruikt.

1

Krakers kunnen met drie soorten ontruimingen geconfronteerd worden: een
strafrechtelijke, een civielrechtelijke en een gemeentelijke ofbestuu rsrechtelijke.
Van een strafrech telijke ontruiming zal sp rake zijn wanneer een gekraakt pand
'fei telijk' in gebruik was op het moment van de kraak. Feitelijk gebruik wordt
geconstateerd wanneer het betreffende pand gedurende de laatste drie maanden
mi nstens nog twee tot drie maal per week werd geb ruikt. Civielrechtelijke
ontruimingen vinden plaats op last van de rechter naar aanleiding van vorderingen van eigenaren die he t rechtmatig gebruik van hun pand weer opeisen.
Een bestuursrechtelijke ontruimi ng kan plaats vinden op last van een gemeente,
wegens het illegaal betrekken van een distributiewoning of van panden die vanwege gebrekkige brandveiligheid, bouwkwaliteit of hygiëne onbewoonbaar zijn
verklaard. Ter aanvulling op dit instrumentarium is in een dertigtal Nederlandse .
gemeenten een anti-kraakbepal ing opgenomen in de Algemene Politie
Verorde ning (APV).

I nl eidende samenvatting
Het kraken van panden die niet feitelijk in gebru ik zijn, is in Nederland in 1972 en
1973 door de Hoge Raad ni et strafbaar verklaard, Sindsdien is het verschijnsel snel
toegenomen, vooral vanwege een snel groeiend tekort aan huisvesting voor
jongeren. Ondanks een aantal pogingen is de overheid er nooit in geslaagd om het
kraken met wettelijke maatregelen aan banden te leggen. In de loop van de jaren
zeventig ontstaat een georganiseerde kraakbeweging die een politiek en maat·
schappelijk draagvlak weet te verwerven. Vanaf ongeveer 1978 trad er een
verharding en radicalisering op in de kraakbeweging. Het is niet duidelijk of deze
escalatie aan de opstelling van de overheid ofvan de krakers moet worden toegeschreven. Wel is uit onderzoek gebleken dat de lokale overheden vaak het geweld
van krakers beloonden. Vanaf ongeveer 1980 verschijnen de zogehete n ' autonomen' ten tonele die volstrekt ongeïnteresseerd zijn in overleg met gezagsdragers
en bereid zij n om geweld in te zetten tegen een veelheid van doelwitten.
De georganiseerde kraakbeweging viel uiteen. Vanaf 1985 wordt de Nederlandse
kraakbeweging in de pers een aantal malen 'dood' verklaard. De maatschappelijke
steun is verbrokkeld, de belangstelling voor leegstand en kraken nam af en
jongerenhuisvesting en ruimte voor woongroepen kregen polilieke aandacht.

De kraakbeweging in Nederland

Volgend op de uitspraken van de Hoge Raad, nam vanaf 1973 het aantal kraakacties in Nederland toe. Vanaf halverwege de jaren zeventig namen medewerkers
van de alternatieve hulpverlening en activisten van jongerenorganisaties het
initiatief lOt de oprichting van kraakgroepen. Zij werden geco nfronl eerd met
stijgende aantallen weggelopen jongeren en andere daklozen waarvoor onvoldoende mogelijkheden voor huisvesting voorhanden wa ren. Vooral in universiteitssteden als Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Groningen sloten activisten van
studenten· en scholierenorganisaties zich bij deze initiatieven aan, vanwege de
sne l groeiende aantallen scholieren en studenten die op zoek waren naar zelfstandige woonruimte. In 1974 gaf s taatssecretaris Van Dam jongeren vanaf 18 jaar
het recht op zelfstandige woonruimte.

Justitiël e aspecten va n het kraken
Kraken is in Nederland niet strafbaar sinds de Hoge Raad in drie arresten in 1971
e n 1972 de artikelen 138 en 139 van het Wetboek van Strafrecht met betrekkin g tot
huis-en lokaalvredebreuk niet van toepassing verklaarde in het geval een huis of
lokaal niet ' feitelijk ' in gebruik is. Door de nationale politiek werd dit als een maas
in de wet ervaren. In 1973 diende minister van Justitie Van Agt een ontwerp van
een Anti-kraakwet bij de Tweede Kamer in. In 1978 werd het wetsvoorstel naar
aanleiding van een rapport van de Raad van Kerken in Nederland d,!?or het kabinet
Van Agt ingetrokken. Men vond het onaanvaardbaar kraken strafbaar te stellen,
zonder dat tegelijk maatregelen werden getroffen tegen leegstand. Vervolgens
werd aan het opstellen van een Leegstandswet gewerkt die uiteindelijk in 1985 in
werking trad. Deze wet maakte het o.a. mogelijk om krakers anoniem te dagvaarden in een kort geding. Voorts zouden gemeenten een leegstandsregister moeten
aanleggen en werd het hen mogelijk gemaakt om leegstaande panden in het

14

til

i

1

i
1.1

.•
I
j

i
i

Het merendeel van de krakers beschouwde kraken primai r als een vorm van
georganiseerde belangenbehartiging: zorgen voor een dak boven je hoofd.
Daarnaast werd kraken ook beschouwd als een vorm van politieke actie.
De kraakbeweging protesteerde tegen leegstand, woningnood en speculatie, als mede tegen het beleid van stadsvernieuwing dat in een aantal Nederlandse steden
in de jaren zestig was ingezet onder de vlag van 'cityvorming' met als aanvulling
suburbanisatie. Binnensteden moesten met dit beleid centra worden van winkels,
kantoren. vermaak en huisvesting voor de beter betaalden. De 'city' moest goed
toegankelijk worden gemaakt voor het autoverkeer. De woonfunctie voor de lager-

'"

Gtblutlrd op VAII Noorr, 1988. p. 151 _ /93
ril MarnAdoult, 1992. p. 142 - 216.
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gevoelig voo r politieke onderhandeling. Ieder diende persoonlijk 'tegen de
repressie in ' zijn of haar eigen plaats, te bevechten. Er ontstonden ook banden met

en op enige afstand van de stad. Een notoir voorbeeld van deze ontwikkeling is te
vinden in Utrecht in het complex Hoog Cathari jne. In Amsterdam werd ten

militante protestbewegingen tegen kernenergie, bewapening, apartheid in Zuid-

behoe.ve van de aanleg van de metro een deel van de Nieuwmarktbuurt gesloopt.

Afrika en de NAVO.
Behalve in Amsterdam was deze radicalisering van de kraakbeweging ook in een

Vanaf 1978 trad er een verharding op in delen van de Nederlandse kraakbeweging.

aan tal andere steden te constateren, rn.n. in Utrecht en Ni jmegen. Er bestonden

Een van de aanleidingen voor deze verharding was het harde o ptreden va n de

gee n landelijke o rganisaties, maar e r was wel een landelijke 'krakerspers' en er
waren veel persoonlijke con tacten tussen krakers in verschillende steden.

politie tegen geweldloze demonstranten bij een ontruiming in de Amsterdamse
Kinkerstraat. Eind 1979, begin 1980 hield de Amsterdamse kraakbeweging het land

De hardere opstelling van krakers werd in veel gevallen ook 'beloond '.

maanden lang in de ban door de fortificatie van het kraakbolwerk 'De Groo te
Keyser'. Bij een herkraak van een pand in de Amste rdamse Vondelstraat, e n ige

Veel lokale overheden gaven toe aan het gebruik van of de dreiging met geweld.
Vaak kwam een gemeentebestuur pas in actie om een kraakpand te legaliseren of

maanden later, wisten de krakers de politie op de vlucht te jagen. Vervolge ns

een andere door de kraakbeweging geëiste maatregel Ie treffen na gewelddadige
confrontaties. 1.1,

werden tanks ingezet om de opgeworpen barricades op te ruimen. De verha rding
en escalatie traden op aan beide zijden. Zowel de politie als de krakers grepen
regelmatig naar machtsvertoon, dreiging en geweld.

De radicalisering verdeelde ook de kraakbeweging. De nieuwe en autonome

Met het volgende spektakel. live uitgezonden o p 1V, won Nederland imernatio·
nale faam: Koninginnedag 1980 werd 'Woninginnedag'. Deze dag gaf ook een keer·

krakers zenen zich af tegen de oude gevestigde kraakbonden, die naar de mening
van de radicalen werden gecorrumpeerd door de samenwerking meI de overheid,

punt aan. Voor het eerSt kwamen de zoge heten 'autonomen' in beeld.
De demonstratie en veldslag op die dag richtte zich niet tegen de ontruiming van

zich te veel opstelden als alternatiefhuisvestingsbu reau en de Strijd tegen leegstand , speculatie en andere verwerpelijke zaken verwaarloosde. In het geval van de

kraakpanden. maar legen een plechtigheid en symbool van de eenheid van de

Groote Keyser in Amsterdam werd in dit conflict zelfs het kraakwapen tegen een

natie. Vanaf dal moment werden het aantal en de aard van de doelwitten van de
krakers sterk uitgebreid. 'Harde prikacties' gi ngen tOt het arsenaal va n middelen

kraakpand ingezet. De oorspronkelijke krakers hadden zich volgens de herkrakers
schuldig gemaakt aan de laakbare praktijk van overleg met de gemeente.

behoren en traden regelmatig in de plaats van overleg en demonstraties.
De keuze voor deze tactiek werd mede ingegeven door de overmacht aan politie bij

De oudere garde werd bovendien verweten onvoldoende aandacht aan alte r·
natieve vormen van wonen en werken te besteden. Een groeiend aamal krakers
narn geen genoegen meer met de bouw van HAT {Huisvesting Alleenstaanden en
Tweepersoonshuishouden)·eenheden en ijverde voor de mogelijkheid wonen,

ontruimingen. Woningen, gezagdragers in persoon , toeristen in rondvaartboo tjes,
gebouwen van instelli ngen, partijen en bedrijven die tot het andere kamp werden
gerekend (en dat waren er vele) werden doelwitten van de kraakbeweging.

werken en vermaak in een gebouw of gebouwencomplex Ie kunnen combineren.

De staat werd gezien als een instrument van speculanten en projectontwikkelaars.
De beweging moest zo veel mogelijk op eigen kracht, buiten de staat o m, haar

De anarchistisch geïnspireerde uitgangspunten van volstrekte persoonlijke autO·
nomie veroorzaakte ook binnen de krakerswereld een probleem van 'openbare

doelstellingen proberen te bereiken. Deze inslelHng werd kort en krachtig
verwoord in het mo[(o: HUW rechtSorde is de onze niet ~. Autonomie betekende ook

orde'. De woongemeenschappen in kraakpanden boden vaak onderdak aan dak·
lozen van diverse pluimage. aan randgroepjongeren, ·hard ·core punks', zwervers

dat iedereen in de beweging zijn of haar eigen gang kon gaan. Bij gebrek aan overeenstemming over een bepaalde actie of het gebruik van geweld kon iedereen
eenvoudig zijn gang gaan.

of junks die geen belangstelling hadden voor het gezamenlijk verbouwen van het

i

i
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kraakpa.nd of aan enige huisregels. Dit leidde regelmatig tot aanzienlijke ove rlast
en harde conflicten binne n de panden.

Het doel van de beweging was niet langer beperkt tot meer woningen voor
jongeren. Kraken werd een andere rnanier van leven. Gelijktijdig rnet de radica·

~

In het midde n van de jaren tachtig was de kraakbeweging op haar retour.
Het verlies aan kracht wordt aan een aantal factoren toegeschreven. In de ee rste

Iise ring van de kraakbeweging narn de belangstelling voor het wonen in groepen,
het wonen in kleinschalige, gedemocratiseerde en gefeminiseerde leefgerneen.

l

plaats zijn in veel steden eisen van de kraakbeweging ten aanzien van huisves ting
deel van het gemeentelijk beleid geworden. Er kwam meer aandacht voor de vraag

schappen toe. Maar de 'autonornen' waren niet geïnteresseerd in het bewerkstel·
ligen van politieke veranderingen in de maatschappij en waren dus ook niet

i
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naar huisvesting van jongeren en woongroepen. Binnensteden kregen weer een
woonfunctie. In de tweede plaats namen speculatie en de meest schrijnende

..,
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vormen van leegstand tengevolge van de economische crisis in de eerste helft van
de jaren tacht ig aL Voons heeft de verslechtering van de economische positie van
jongeren de vraag naar zelfstandig wonen voor deze groep verminderd.
Tenslotte verminderde door de radicalisering vtm krakersacties de maatschappe·
lijke steun van de zijde van wijkcentra. juristen. architecten. planologen . journalisten. vakbonden, politieke partijen, gemeenteambtenaren en de publieke
op in ie.
De 'autonome' krakers kwamen maatschappelijk geïsoleerd te staan.
De kraakbeweging is in de jaren tachtig in de pers al enige malen pol itiek en
sOCÎaal dood verklaard. Inmiddels is het zo ver gekomen. dat de WO-fractie van
hel Amsterdamse stadsdeel Westerpark. waarin de $taats liedenbuun gelegen is.
een Kraakmuse um wil oprichten om bezoekers naar de buurt te lokken .

KRAKEN
1I00fDSTUK

2

ln Groningen

Inleidende sa menvalling
In de tweede helft van de jaren zevemig onlStond in Groningen een georgani·
seerde kraakbeweging met een breed maatschappelijk en politiek draagvlak.
Met het gemeentebestuur werden over het algemeen betrekkelijk goede relaties
onderhouden. Het linkse college besteedde al veel aandacht aan sOCÎale woning ·
bouw. De programmapunten van de beweging. meer woo nruimte voor jongeren
en woongroepen. kregen een plaats op de politieke agenda. Deze pol ilieke
constellatie maakte het voor krakers en gemeente mogelijk om tot overleg te
komen ove r concrete onderwerpen en voorvallen zoals een (particulierl leegstandsbeleid . vreedzame ontruim ingen. vervangende woonruimte voo r krakers en
legalisering van kraakpanden . Met name dallaalste onderwerp leidde niettemin
een aantal malen tot duidelijke spanningen en moeizame onderhandelingen .
Een resultaat werd dan so ms pas bereikt na (buitenparlememairel acties van
verzet en protest van de zijde van de kraakbeweging. Het verzet bleef echler
beperkt tot democratisch aanvaarde middelen als contesteren en procederen.
Er zijn geen voorbeelden aangetroffen waarin de gemeente geweld van de zijde
van de krakers beloonde.
Vanaf het begin van de jaren tachtig voltrok zich in de Groningse kraakwereld en
poli tiek een aantal belangrijke ve randeringen. De georgan iseerde kraakbeweging.
overlegpartner van de gemeente, viel uit elkaar. Een deel van hel restant van de
kraakbeweging radicaliseerde en de opkomst van 'autonomen' die geen behoefte
hadden aan overleg met de overheid, vond plaal5.
Vanaf ongeveer 1985 werd de politieke ruimte voor [egal isering van kraakpanden
en het toepassen van een consensus model beperkter. Dit hangt samen met een
aan tal onnvikkelingen: de deregulering in het volkshuisves lingsbeleid en een
streven naar een economisch herstel en een grotere sociale diversiteit van de
Groningse binnenstad. Dit streven leidde tot het reserveren van meer rui'!lte voor
kantoren. duurdere woningen en gebouwen met architectonische allure.
Deze omslag riep weerstand op in de Groni ngse samenleving. de politiek en het
restant va n de kraakbeweging. Er was sprake van een groeiend materieel. maar ook
retorisch co nflict over het gebruik van de stedelijke ruimte. Het gevolg van al deze
verande ringen was dat een vreedzame oplossing voor kraakacties steeds minder
vaak mogelijk bleek.
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De radicalisering in de kraakbeweging werd door politie en gemeeme in het begin
van de jaren tachtig duidelijk als probleem onderkend . In ee n poging de
rad ical isering in de kraakbewegi ng te ondervangen ging he t driehoeksove rleg
akkoord met een voorstel het overleg met de beweging periodiek te maken.
Dit had niet het gewenste resu ltaat. Enige jaren later werd overleg met krakers als
gevolg van een algemene gemeemelijke reorganisatie, toegewezen aan een
categorie ambte naren die niet speciaal geschi kt was o m overleg met krake rs te
sta rten en gaande te houden .
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Krake n e n d e gemeente Gr oninge n : ove rl eg en eHecle n
De eerste kraakactie in Gro ninge n dateert van 1976. Kraakacties in Groni ngen
werden vooral o p touw gezet om het teko n aan woni ngen voor jongeren en éénen tweepersoonshuishoudens aan de kaak te stellen en te helpen oplossen.
De eerste kraakacties gingen uit van een aantal maatscha ppelijke instellingen die
het meeS( direc t met de gevolgen van de woningnood werden geco nfronteerd.
Het betro f organisaties uit het bu urtwerk, de stadsvernieuwing, het jongerenwerk
e n de studemenwereld. AI vrij snel ontstond een georganiseerde kraakbeweging.
De organisatie van het eerSte uur viel uiteen in twee afzonderl ijke kraakbonden :
de Praktiese Kraakgroep Groningen (PKGI en de Kraak Organisatie Groningen
(KOG). De PKG zag kraken in de eerste plaats als m iddel om woningzoekenden aan
o nde rdak te helpen. De KOG wilde kraken vooral gebruiken als midd el om de
woningnood, speculatie en leegstand aan de kaak te stellen .....
De medewerke rs van de initiërende organisaties wisten de kraakorgan isaties al
snel te professionaliseren en zowel politiek als maatschappelijk aanvaard te
maken. Zij beschikten over de vaardigheden om te onderhandele n met beslUur·
ders. ambtenaren en marktpartijen als architecten, aannemers en woningbouwcorporaties. Er bestond een gedragscode voor de omgang meI de buurt, helo nde r·
houd en de verzo rging van het aanzich t van het gekraakte pand. Er werden goed
gecoördineerde PR·actÎes ondernomen, er werden richtlijnen voor kraken en
bewoni ng opgesteld en breed opgezene beleidsvoorstellen geform uleerd.
De gemeente trad de kraakbeweging over het algemeen met welwillendheid en
overleg tegemoet. Kraken werd in de door linkse partijen gedomi neerde gemeente·
politiek van Groningen gezien als een acceptabel actiemiddel en als een ve rschijn ·
sel dat vooral werd opgeroepen door won ingnood en schrijnende leegstand.
Wethouder Max van den Berg gaf ooit zelf het startsein voor een kraakactie. Bij een
andere gelegenheid opende hij he t Gronings kraakcafé met een 'gouden ' koevoet.
De doelstellingen en terminologie van de krakers drongen door in het college·
programma van 1978: - De gemeente bestrijdt de huisjesmelkers door zoveel
mogelijk de (illegale) bewoners Ie helpen. - I..
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Met name de PKG werd gewaardeerd als een organisa tie die de kwestie va n de
jongerenhuisvest Ing o p de polit ieke agenda wist te plaatsen en resultaten wist te
boeken waar de gemeente met lege handen stond . Een gekraakt pand kon door de
gemeente vaak onder de marktwaarde wo rde n aangekocht, mei subsidies
verbouwd en aan het bestand distribuliewoningen word en toegevoegd . 111
De programma's van gemeente en kraakbeweging inzake volkshu isvesting lagen
ook niet al te ve r uiteen. In 1974 was een li nks college aangetreden met een
collegeprogramma waarin ~ h e t realiseren van goede betaalbare won ingen voor
gezi nnen, alleenstaanden en jongeren een eerste vereiste- werd genoemd.
De Groningse inspanningen ware n vooral ge richt op hel ' bouwen voor de buu n '
en er werd veel woonruim te in de sociale huursector gerealiseerd. Sinds het
co llege progra mma van 1978 ging de gemeente uit van het rech t o p zelfstand ige
woonru imte voor iedereen. Volgens he t programma moest bij nieuwbouw
minstens de helft van de woninge n worden bestemd voor één· en tweepersoons
huishoudens. Ook voo r woongroepen dienden voorzieningen te worden getroffen. 101
De gemeente was actiefi n de s trijd tegen de leegstand. Leegstaande panden in
gemeentelijk eigendom werden zo moge lijk tijdelijk in gebruik gegeven aan
woningzoekende n. Regelmatig betrof het grotere gebouwen , bijvoo rbeeld oude
school gebouwen, die geschikt waren voo r woongroepe n. De aan de PKG gelieerde
'Stichting Geus' be heerde met ins temming van de gemeente het bestand van tijdelijk leegstaande huizen in een van de stadsvernie uwingswijken in de stad .
Bemiddeling van leegstaande particuliere panden in overleg met de eigenaren
werd overwogen. De voorstellen liepen s tuk op het gebrek aan belangstelling van
de particuliere sector. De gemeente Groningen is nooit ove rgegaan tOl het
vorderen van leegstaande panden.
Kraakacties verliepen meestal ordelijk. De kraako rganisaties namen eigener
bewegi ng de regel in acht niet in het gemeentelijk distributiebestand te kraken.
Bovendien werd er veel zorg bes teed aan het uitzoeken van panden die lang leeg
stonden en waarvan hel vermoeden beslOnd dat ze o bject van speculatie waren.
In 1979 stelde de gemeen te de PKG voor een subsidie voor haar activiteiten te
verlenen. Vóór dal een besluit was genomen was de PKG ech ter ter ziele.
Het overleg tussen gemeente, krakers en eventuele andere partners was in handen
van de func tiona rissen van Bureau Bestuurscontacten. Hun werkwijze kwam in
Groningen bekend te staan als het -Groningse Model'. Een kraakcoOrdinator vJln
de afdeling Recherche bepaalde onmidde llijk na een kraak ohot een strafrech te ·
IIjke ontruiming moest worden overgegaan. Overleg tussen de verschillende
partijen, ambte naren van BC, de kraakcoOrdinator van de politie en de kraakorganisaties vond regelmatig plaats, maar vrijwel altijd naar aanleiding van kraak·
actie5 of incidenten rondom kraakpanden die om een oplossing vroegen.
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Er werd o nderhandeld over praktische zaken als de levering van energie en water.
de toepassing van bouwkundige voorsch riften en mogelijke overlast voor de buurt.
Belangrijkste onderwe rp van overleg of onderhandeling betrof de nieuwe bestem·
ming va n een kraakpand. wannee r na verloop va n tijd een e inde werd gemaakt aan
het gedogen van de kraak$ituatie. Vrijwel altijd waren de krakers bereid om plaats
te maken voor sodale woningbouw. Het was daarbij gebruik om voor vervangende
woonruimte te zorgen en te o nderh andelen over de wijze van ontruiming.
Een 'ludieke' ont ruiming, waa rmee de krakers aandacht konden krijgen voor hun
politieke pro test tegen leegstand en wonin gnood. behoorde tot het standaardaan·
bod van de polit ie. De meeste bewoners verlieten da n bijvoorbeeld het pand aan
de achterzijde. terwij l enkele n door de politie onder het toeziend oog van de pers
aan de voo rzijde naar buiten werden ged ragen.
Een andere mogelijkheid was legalisering van een kraakpand. Betrof het een
particulier pand, dan ging de gemeente over tot aankoo p van he t pand .
Vervolgens werd in overleg met de bewoners een verbouwing tot HAT-eenheden
gerealiseerd, waarna een eigenaar/verhuurd er voo r het pand werd gezocht,
De gemeente kwam in actie wanneer het probleem zich voordeed en de krakers
een verzoek tot legaliserlng deden of een nieuwe bestemming voo r het pand werd
gevonden.
De mogelijkheden om een kraakpand te legaliseren werden van geval lOt geva l
beoordeeld. Het uitgangspunt was. dat wan neer het bestemmin gspla n en de
middelen het toelieten er geslreefd moest wo rden naar legalisering.
De beschrijving van het 'Groningse Model' lot nu toe moet niet tOt de gedachte
leiden. dat het overleg met de kraakbeweging altijd in harmonie verliep: de onder·
handelingen starlten vaak In een sfeer va n wantrouwen e n er waren vele en lange
vergade ringen nodig vooraleer overeenstemmi ng kon wo rden bereikt. In een aan·
tal in he t oog lope nde gevallen was het gemeentebestuur onduidelijk ofweinig
coöperatief În haaf opstelling en moeSt de kraakbeweging haar tanden laten zien
om een project tOt een gunstig einde te brengen. In januari 1981 legden de krakers
van de voormalige hotels Baulig en Ind i@ bijvoo rbeeld ee n gerechtelijk bevel tOt
o ntruim ing naast zich neer. daari n gesteund doo r de li nkse politieke part ijen en
een aantal maatschappelijke organisaties. Deze verzochten de gemeente alles in
het werk te stelten om ontruiming en co nfrontatie te voorkomen. In de daarop
volge nde maanden vonden vaak moeizame o nde rhandelingen plaats tussen de
eigenaar, de krake rs en de gemeente. Uiteindelijk werd overeenstemming bereikt
en werden de hotels verbouwd tot HAT-eenheden, tn
Ook in het geval van het oude Rooms Katholieke Ziekenhuis (ORKZ), inmiddels
als het grootste (gelegaliseerde) krakerscomplex in Nederland het paradepaardje
van het Gronings kraakbeleid. waren een demonstratieve manifestatie en een
m
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krachtige politieke lobby nodig om de gemeente tOt medewerking te bewegen.
Na een onderhandelingsperiode va n zes jaar werd het kraakpand gelega liseerd
met middelen van de rijksoverheid. Het voorm alig ziekenhuis werd gelegaliseerd
als een groot co mplex bestemd voor de huisvesting van jonge ren. alleenstaanden
en woongroepen. kleinere bedrijven . ateliers en oefenruim ten voor muziekgroepen,
luist waar het ging om de legalisering van panden ten behoeve van dit soort
woon/werkgemeenschappen verliepen de onderhandelingen moeizaam. Er ilias
vanaf omst reeks 1980 een groeiende vraag naar ruimte voor 'ahernatieve' leefge·
meenschap pen waa r naast wo nen ook we rken. culturele activiteiten en ander
vertier mogelijk waren. Daarvoor moest men beschikken over grote oude bedrijfsor schoolgebouwen. De bewone rs wilden veel van het ve rbouwingswerk zelf doen
om de kosten te drukken en ruimte voor dive rse activiteiten vrij te maken.
Daarbij stelden zij aa n de afwerking van de panden eisen die o nder het niveau van
de normen van de sociale woningbouw en de plaatselijke bouw· en woni ngveror.
dening bleven. De reguliere subsidiestromen e n de gebruikelijke bouwtec hnische
normen en procedures lieten wein ig ruimte voor het bouwen ten behoeve van dit
soort gemeenschappen. Voor de gemeente was het bovendien vaak moeili jk om
voor de panden een eigenaar/verhuurder te vi nde n. Het grote verloop. de proble·
men van onde rhoud en huuri nning maken het beheer en eigendom van deze
complexen voor corpora ties weinig aanlrekkelijk, Een ander probleem was dat de
bewoners nog al eens een niet geheel realistisch beeld va n de stichtings- en
exploitatiekosten hadden. In beperkte mate waren er bijzondere fondse n beschik·
baar voor de verbouw van pande n geschikt voo r woon· en werkgemeenschappen.
Het betreft de tijdelijke instandhoudingsregeling voor panden met een lage boekwaarde en middelen van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEVl van
het ministerie van VROM.
Ondanks de geschetste proble men werd in Groningen een groot aantal kraakpanden gerealiseerd als woonruimte voor één-en lWeepersoonshuishoudens.
waarvan een deel voor woon /werkgemeenschappen. Voorbeelden va n deze laatste
categorie zijn 'Oe Groote Lelie', Radolala en het eerder genoemde ORKZ, Er zijn bij
deze legalisering geen voorbeelden aangetroffen waar de gemeen te toegaf aan
gewelddadige druk vanuit de kraakbewegi ng, De gebruikte middelen bl ev~n
binnen de grenzen van hetgeen in de Nederlandse rechtsstaat aanvaardbaar wordt
geacht, In het verband van dit o nderzoek naar de gebeurtenissen rondo m het
Wolters Noordhorr.complex is het goed om vast te stellen. dal de meeste kraak·
panden In Groningen in heden en verleden geen onoverkomelijke problemen
hebben o pgeleverd en dat slechts een klein aantal panden aanleiding is geweest
voor gewelddadige confrontaties tussen de krakers e n de overheid,
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Einde van d e georganiseerde kraakbeweging
Vanaf het begin van de jaren tachtig voltrok zich in de Groningse kraakwereld en
poli tiek een aanlal belangrijke veranderingen . Het gevolg was dat vreed zame
oplossingen voor kraakilclÎes steeds minder vaak mogelijk bleken.
AI in 1980 werd aan alle Groningse krakers een oproep gedaan voor een vergade ring waar het belangrijkste agendapu nt de vraag was of het overleg van de
beweging met de gemeente moest worden voortgezet of dat men voortaan alleen
pandsgewijze zou optreden. 'Ol
Oe krakers in verschillende panden waren steeds vaker op zichzelf aangewezen.
De georganiseerde kraakbeweging verloor de steun va n vrijgestelden uit het
sociaal en cultureel we rk. Het door het eerste kabinet Lubbers ingezette 'nononsense-beleid ' had tot gevolg dat minder mensen aflcomstig uit deze wereld
over de tijd beschikten o m zich nuttig te maken voo r de uaakbeweging.
Het uiteenvallen van de georganiseerde kraakbeweging had ook te maken mei het
ten tonele verschijnen vnn de zogeheten ' autonomen' . Medewerkers van gemeente
e n politie signaleerden een groeiend aantal en een groeiende invloed van krakers
die vanwege hun politieke en/ of persoonlijke houding niet tot overleg en samenwerking met de gemeente bereid wa ren. Elke vorm van gezag, mandaat of vertege nwoordiging, zowel In eigen kring, als daarbuiten, werd door deze groep
verworpen. Het wonen in een gekraakt pand beschouwde men als een ma nier van
leven. Men was niet geïnteresseerd in legalisering van het gekraakte pand, in
bindingen aan overleg, 3fspraken met een overheid of eigenaar en regels voor
intern beheer die daar bij kW3m kijken. Krakers met deze instelling doken steeds
v3ker op te midden V3n krakers die de vertrouwde aanpa.k bezigden. Dit leidde dan
v3nk tot aanzienlijke complicaties in het onderhandelingsproces. Tijdens de
onderhandelingen ove r de verbouw van het kraakpand 'Radolala' bijvoorbeeld,
achtte een aantal bewoners van het pand zich niet gebonden aan afspraken
gemaakt tussen de gemeente en een aantal vertegenwoordigers van het pand.
Men slaagde er niet In om tot overeenstemming te komen met de groep 'dissi ·
denten' e n in 1982 moen het pand doorde ME worden ontruÎmd ten behoeve van
de krakers die bewoners wilden worden. Bij de ontruiming vielen harde klappen.
De actie wordt in Groningen beschouwd als een keerpunt in de verhouding tussen
de lokale overheid en de kraakwereld.
Rond 1985 verminderde de belangstelling voor het leegstands- en kraakprobleem
hoofdzakelijk als gevolg van de algemene economische crisis. Hel restant van de
kraakbeweging radicaliseerde verder en kwam steeds meer in een maatschappelijk
isolement te verkeren. Radicalisering betekende vaak niet alleen een hardere
politiek opstelling. maar ook meer overlast voor de buurt, verloedering en een
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toename van de kleine criminal iteit În de directe omgeving van gekraakte panden .
Een groeiend deel van de Groningse krakers bekommerde zich niel meer om het
onderhouden van goede co ntac ten met bu urtbewone rs.
De Groningse 'autonomen ' wisten elkaa r gaandeweg te vinden in een beperkt
aantal kraakpanden . Uiteindelijk ontstond În het Oude Politiebureau (O PB), ee n
gemeentelijk pand dat na 11 jaren leegsta nd in 1981 werd gekraakt, een concen tra tie van deze groep. Het pand bevond zich midden in het Gronings stads·
centrum, in het zicht van de Martinitoren en het Stadhuis. Een beeldbepalend deel
van de bewoners van het pand gedroeg zich onaange past en pro\·ocerend.
Het gebouw werd aan de buitenzijde bijvoorbeeld opzichtig geschilderd en de
4-mei herdenki ngen die bij een nabij gelegen monum ent plaalS vonden, werden
ve rs toord.
De verhouding tussen de gemeente en deze groep krakers was slecht.
Ook de gemeence koos niet voor het 'Gro nings model', maar voor prikacties door
problemen te maken ove r de levering van water en energie. De gemeente wilde op
deze prominente lokatie geen (gelegaliseerd) kraakpand en maakte haast mei de
opstelling van nieuwbouwplannen zodat tot een ontruiming met de deurwaarder
kon worden overgegaan . Deze vond plaats in december 1986, op een moment dat
de bouwplannen nog nie t volledig gereed wa ren. Het gevolg was dal, na de sloop
van het OPB volgend op de ontruiming, het terrein nog enkele jaren braak heeft
gelegen. De ha ndelswijze van de ge meente bleef voo r de kraakbeweging nog jaren
een dankbare aanleiding om het beleid inzake ruimteli jke ordening en leegstand
aan de kaak te stellen .
Politieke koerswijziging: st rijd om de stedeli jk e ruimte
In de loop van de jaren tachtig werd de politieke ruimte voor legalise ri ng va n
kraakpanden en voor toepassing van een co nsensusmode l geringer. Het beleid van
de overheid werd e r nu meer o p gericht om ru imte te schep pen voor het
particulier initiatie( op de bouwmarkt en om de rol van de centrale en lokale
ove rheid te bep~rken. He t aandeel van de sociale woningbo uw in de totale
bouwp roductie nam scherp af. De gemeenten kregen over het algemeen kleinere
woningcontingenten toegewezen en minder middelen om 'leuke dingen voor de
mensen te doen'. Zo werd bijvoorbeeld de MG-82119IngetroKlcen. ln Groninge,n
werd als gevolg van het dereguleringsbeleid het gemeentelijk huisvestingsbureau
opgeheven. De taken werden overgedragen aan de wo ningbouwco rporaties.
Het scheppen van de voorwaarden voor economische en sociale ontwiKlceling van
de stad door middel van een beleid van Ruimtelijke Ordening kreeg voorrang
boven het zelf ter hand nemen van taken en verantwoordelijkheden op het terrein
va n de volkshuisvesting .
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Wethouder Gietema (PvDA) entameerde rond 1985 een scherpe wending in de
stedelijke ruimtelijke ordening. Groningen was in de jaren zeventig een van de
eerste steden in Nederland die een alternatief voor het concept van de 'cityvor·
ming' formu leerde. Onder leiding van de toenmalige wethouder Ruimtelijke
Ordening Max van den Berg werd een keuze gemaakt voo r multifunctionaliteit van
de binnenstad: de stad moest een economische, dienstverlenende, culturele, maar
met nadruk ook een woonfunctie hebben. In het kader van de stadsvernieuwing
werden veel overheidsbijdragen verworven voor een verbetering van de oude
woonwijken rondom het centrum . De nadruk lag op sociale woningbouw en het
aldus realiseren van betaalbare woonruimte voor iedereen ouder dan 18 jaar.
Di t beleid ging er min of meer stilzwijgend vanuit dat de oude binnenstad zich zelf
kon redden. Maar na verloop van tijd werd door de politiek ontdekt dat dit niet het
geval was. Begin jaren 80 heerste malaise in Groningen . De stad dreigde failliet te
gaan. De politiek co nstateerde, dat de sociale st ructu ur va n de stad eenzijdiger
werd en dat de economische centrumfunctie die de stad sinds tijden had vervuld,
verlo ren dreigde te gaan. In de binnenstad werd een gebrek aan voldoende hoogwaardige bedrijfs· en kantoo rruimte en aan duurdere koop-en huurwoningen
gesignaleerd. De omringende gemeenten deden de stad op dit vlak s terke concu rrentie aan. In de bin nenstad werd nog nauwelijks geïnvesteerd, er woonde bijna
niemand meer e n het aantal arbeidsplaatsen nam snel af.
Wethouder Gietema ontwierp een nieuwe visie o p de ruimtelijke ordening die
gericht was op het behoud en de versterking van de centrumfunctie van de stad
Groningen binnen de Ommelanden. Dat betekende dat e r meer ruimte moest \.
komen voor kanto ren, hoogwaardige bedrijvigheid en dienstverlening en duurdere
woningen, waar mogelijk in architectonisch beeldbepalende gebouwen.
Dat betekende ook dat er meer zaken moesten worden gedaan met paniculiere
beleggers en met pro jectontwikkelaars. De omslag in het beleid werd gemarkeerd
door de bouw van twee torens met 'yu ppenflats' ontworpen door Rem Koolhaas
op een lokatie in de binnenstad die voorheen aan sociale woningbouw was voorbehouden. Sociale woningbouw en voorzieningen voor jongeren en woongroepen
bleven weliswaar onderdeel van het politieke programma uitmaken, maar de nadruk werd \'erlegd in de richting van commerciiHe projectontwikkeling, versterking
van economische runcties en gebouwen met allure. Het bee ld van deze omslag
werd optisch en retorisch versterkt door de promotiecampagne "E r gaat niets
boven Groni n gen~, die bedrijven en. beleggers weer moest interesseren voor de
stad.
De voorstellen van Gietema klonken in Groningen als vloeken in de kerk.
De medewerkers van stadsvernieuwing, de ambtelijke 'voorhoede' van de dienst
Ruimtelijke Ordening (RO), kwamen in o pstand: "Een van de stadsvernieuwers,
(... ), afkomstig uit het actfewezen, stond boven op de vergadertafel en (... l
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slingerde bij na met schuim op de mond zijn tirades tegen het kapitaal de ruimte
in. Hij kreeg luide bijva l .~ lOl
Gietema wist de ambtenaren na ve rloop van tijd te overtuigen van zijn ideeën .
Maatschappelijke groeperingen wier belang bij de sociale woningbouw en stads·
vernieuwing lag, zoa ls de buu rtorganisaties en de restanten \'an de kraakbeweging,
hadden meer moeite met 'de omslag van Gietema'. Voor veel Groningers was de
wethouder ~maa r duu r aan het doen~ . Voor krakers was het minder aanvaa rdbaar
om voo r een kantoorgebouw of prestigieus 'yu ppen blok' te moeten wijken dan
voor sociale woningbouw.
De orga n isat ie van het overleg met de kraakbeweging
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Het overleg met de kraakbeweging werd zoals eerder gesteld gevoerd door
a mbtenaren va n Bureau Bestuurscontacten (BBC) en de kraakcoördinator van de
politie. BBC hield zich in het algem een bezig met het onderhouden van co ntacten
tussen bestuurders en burgers en he t onderhouden van contacten met de kraakbe·
weging was op een bijna vanzelfsprekende manier voortgevloeid uit de werk·
zaamheden van de medewerkers als 'trouble-shoote r' in het gemeentelijk bestuur.
De medewerkers waren gewend op te treden in het geval van geschillen e n crises
waar de gemeente op enige manier bij was betrokken. Gaandeweg werden onde rhandelingen ook steeds meer gevoerd doo r ' materiedeskundigen': ambtenaren
volkshuisvesting en/ofruimtelijke ordening. Voor het overige waren de co ntacten
tussen het gemeentelijk a pparaat en krakers tot een minimum beperkt. Deels was
dat een gevolg van afspraken gemaakt ten behoeve van het "G ronings Model',
waardoor BBC zo veel mogelijk zakelijke contacten tussen de ge meente en kraak·
panden waarnam, deels was het een gevolg van het feit dat de status 'kraakpand'
voor veel gemeentelijke diensten en afdelingen, zoals Bouw- en woningtoezicht,
brandweer, energiebedrijf en de polide, een ba rrière vormde die vaak moeilijk te
nemen was. Een gevolg was een gebrekkig gemeentelijk toezicht, waardoor
wettelijke voorschriften en gemeentelijke verordeningen soms niet werden
gehandhaafd .....
Het overleg met de kraakbewegi ng vond regelmatig, maar altijd naar aanleid in g
van problemen plaats die om een oplossin g op korte termijn vroegen. Naar aan·
leiding van de gesignaleerde radicalisering in de Gro ni ngse kraakbeweging we rd
voorgesteld het overleg periodiek te maken. De radicalisering werd gesignaleerd in
een rapport van de kraakcoördinator van de politie aan de burgemeester in
september 1981. Hij constateerde een toename van kraakacties en wees op een
verandering van de aard van de acties: ~Het fenomeen kraken begint een
beschermmantel te worden voor maatschappelijk onaangepast gedrag, doordat
normale bijsturingsmechanismen nauwelijks meer fun ctioneren. " De coördinator
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stelde voor de dialoog met de kraakbeweging op gang te houden om zo de radicale
elementen onder de krakers te isoleren. · Wellicht dat zelfs een periodiek overleg
tussen politie. gemeente en krakers te overwegen valt.· Het rapport werd voorzien
van een brief van een com missaris die periodiek overleg mei de krakers, zeke r op
korte termijn, moeilijk te realiseren achue. U il

~

Het instellen van een periodiek overleg met de krakers zou volgens coördinator de
vertro uwensrelatie ten goede komen, de inCormatiepositie van de overheid
verbeteren en onderhandelingen kunnen vergemakkelijken. De toen toegepaste
wijze van overleg voere n leidde er toe. dat er vaak in een sfeer van crisis en
spanning moest worden gewerkt aan on middellijke oplossingen voor acute
problemen. Deze omstandigheden bemoeilijkten het maken van afspraken op
langere termijn en het onderkennen van ontwikkelingen."ZI
De suggestie van de kraakcoOrdlnator werd overgenomen door het driehoeksoverleg. Voorgesteld werd om de rapporteur opdracht te geven een werkgroep Ie
formeren van drie medewerkers van het OM , politie e n gemeente. II JI
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Het Îs niet bekend welke besluiten en activiteiten hierop volgden. Het resultaat
was in elk geval niet de voortzetting van het overleg met de kraakbeweging.
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Een andere wijziging in de contacten met krakers trad op als gevolg van een
gemeentelijke reorga nisatie die de al toenemende betrokkenheid van ' materiedeskundigen' bij het overleg met krakers formaliseerde en versterkte. De gemeente
Groningen ging over naar het gemeentelijk 'concernmodel': een kleine secretarie
en een beperkt aantal grote autonome diensten waar beleid en uitvoering zo veel
mogelijk hand in hand diende te gaan. De verantwoordeli jkheid voor het onde rhouden van contacten met kraakpanden werd nu overgedragen aan projectleiders
ruimtelijke ordening. De projectleiders waren aangesteld als de veranrwoordelijken voor de ontwikJc:eling van bouwprojecten in een bepaalde buurt of van een
bepaaJd karakter of omvang. Belangrijke taken waren het bij elkaar brengen en
houden van de verschillende partijen in een bouwteam en de bewaking van de
voortgang van de projecten. Krakers vormden één van de vele problemen. en veelal een complicerende facror, waarvoor zij niet speciale belangste lling hadden of
speciaal geschikt waren. De ambtenaren van het BBC werden alleen nog ingescha keld in geval van crisis of om een eerste contact te leggen.
Een georganiseerde kraakbeweging die de afzonderlijke kraakpanden kon
vertegenwoordigen of ondersteunen bij onderhandelingen van de gemeente.
beslond inmiddels al niet meer.
Uil
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Inleid ende sa m e nv att ing

ging er van uit dat de krakers uitsluitend ee n pro bleem voor de eigenaar waren,
terwijl PGGM het voo ral zag als een probleem van de politiek met haar beperkende
voorwaarden voor projectontwikkeling. Ondanks voornemens in die richting werd
PGGM door de gemeente niet indri ngend op de haar toegekende verantwoorde·
lijkheid aangesproken. De korpsleiding van de politie was op haar beurt niet van
zins extra aandacht te schenke n aan het WNC om de gesignaleerde problemen van
overlast en criminaliteit aan te pakken, zolang de gemeente niet een definitieve
oplossing zou aand ragen voor het kraakprobleem ter plekke en elders in de stad.
Nadat de onmiddellijke aanleidingen voor de beraadslagi ngen waren weggeëbd,
en het overleg over een nieuwe bestemming weer op gang bvam, verdwenen de
problemen rond het WNC weer van de agenda's.
Het driehoeksoverleg speelde in het geheel geen sturende en beleidsvoo rberei dende rol. Ook in dil overleg werden alleen inciden ten en maatregelen op korte
termijn besp roken.

In dit deel worden de perikelen omtrent de kraak en de nieuwe bestemming van
het Wolte rs Noordhoff-complex (WNCI besproken.
Het WNC kwam in 1982 leeg te staan. Aankoop ter voorkoming va n langdurige
leegstand paste niet in het gemeentelijk beleid . Het WNC was wat betreft de
strategische lokatie in de binnenstad , de omvang en de complexiteit van beheer en
planvorming een uniek complex. Ontwikke ling van een nieuwe bes temm ing was
vanwege monumentaliteit moeilijk_ Het zoeken naar tijdel ijke gebruikers slaagde
maar ten dele.
Eind 1985 werd het \VNC gekraakt door een groep van 50 tot 60 perso nen die ter
plekke een alternatieve leefgemeenschap in hel leven wilde roepen. Een deel van
de groep behoorde lot de 'autonome' kraakbeweging. De groep verzette zich tegen
het gemeentelijk beleid inzake de ruimtelijke ordening. Wethouder Gietema e n
burgemeester StaatSen gaven in de lokale pers elk hun eigen visie op de kraak.
De een leek voorzichtig de mogelijkheid van overleg open te houden; de ander liet
zich sterk afkeu rend en legalistisch uit. In de periode volgend op de kraak gaf
wethouder Gietema aan ambtenaren van het Bureau Bestuurscontacten opdracht
contact te leggen met de krakers. Resullaten bleven uit.
Na verloop van tijd name n klachten uil de omgeving van het complex toe.
Eind 1987 stelde de politie een rapport op waarin sprake was van diverse ovenre dingen, va n agressief en crimineel gedrag e n intimid atie. De problemen n ame n ~ n
de loop van 1988 en 1989 toe. In he t WNC ontstond een 'vrijstaat'. In november
1989 raakte een agent ernstig gewond in een incident bij het \VNC.
Naar aanleiding van dit incident verzocht de dienstcommissie van de politie de
burgemeester om een ontruiming en werd een politieteam geformeerd om de zaak
te o nderzoeken.
Tot in het najaar van 1987 negeerde de gemeente de problemen veroorzaakt door
de aa nwezigheid van de krakers. Vanwege het vermelde pol itierapport en de noodzaak een nieuwe tijdelijke gebruiker te vinden voor een deel van het pand, Wa5
loen op korte termijn actie geboden. De politie d rong aan op een onmiddellijke en
defi ni tieve oplossing in de vorm van een ontruiming. Een aantal maatrege len werd
onderzocht die volgens de gemeente echte r o p dat moment niet t~ereikend waren
om een ontruiming te bewerkstelligen . Andere mogelijke oplossingen e n benaderingen van he t probleem werden wel geopperd, maar na de bereikte eindconclusie
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over een ontruiming, niet verder besproken of overwogen.
De belanghebbende panijen, gemeente, politie en de eigenaar slaagden e r niet in
om een gelijkgerichte koers uit te stippelen en actie te onderneme n. Oe gemeente
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Oe vraag hoe de WNC-krakers moesten worden benaderd en een ont ru im ing kon
worden bewerkstelligd vormde een sluitstuk van de planontwikkeling voo r een
nieuwe bestem ming. Het probleem kwam pas aan de orde nadat in de zome r van
1989 overeenstemming was berei kt over een nieuwbouwplan voor de Openba re
Bibliotheek. Oe gemeente overwoog een aanbod tOt ove rleg te doen aan de
krakers. Hierover werd geen overeenstemmi ng bere ikt.
Oe gemeente e n politie beschikten over weinig informatie ten aanzien van de
same nstelling van de groep krakers en de mogelijkheden om leden of delen e r van
te benaderen. Geruchte n en stigmatiserin g traden in de plaats van inrormatle die
noodtakelijk zou zij n voor het voe ren van een beleid. Uit de weinige informatie die
beschikbaa r was, zou kunnen worden afgeleid dat de groep niet in zijn geheel
afkerig was van overleg. Ook de informatie om een gericht repressief beleid te
voeren, ontbrak. Ondertussen maakte de publicitaire strijd van het WNC een
politiek prestige -object.
Na de ontruiming van het WNC vo lgde een aanpassing van het Groningse leegstands-en kraakbeleid. Voor het eerst werden uitgangspu nten, doelstellingen,
overwegingen en instrumenten op een rij gezet en op de politieke agenda
geplaatst. Door het opstellen van ee n nota we rd een poging ondernome n· om een
consistent en sluitend leegstands- en krnakbeleid te formuleren met o p elkaar
aansluitende e n elkaar aanvullende maatregelen en instrumenten. In de nota
wordt kraken beschouwd als een ongewenst en te bestrijden ve.rschijnsel.
Daarmee werd een scherpe breuk met de uitgangspunten van het eerdere
'Groningse Model' gemarkeerd. Er werd aandacht besteed aan preventieve
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maatregelen op het terrein van de volkshuisvesting. aa n voorkoming van leegstand
en aan repressieve maatregelen ter bestrijding van het b aken . Een aantal van de
repressieve maatregelen is inmiddels in werking getreden en bij ontruimi nge n
beproefd.

•

Een leeg WNC In de stedelijke ruimtelijke ordening
Het WNC werd in 1982 leeg ach tergelaten door de uitgeverij Wolters-Noordhorr.
Hel complex was enige tijd eerder. in 1981 , aangekocht door het pensioenronds
PGGM. De uitgeve r verhuisde naar een terrein aan de rand van de stad .
De verhuiting maakte deel uit van de reeds gesignaleerde algemene verhuisbewe gi ng van grotere bedrijven uit de binnenstad. De verplaatsing van een bedrijf van
dergelijke omvang ontsnapte natuurlijk niet aan de aandacht van de gemeente.
Voorafgaande aan de verhuiting werd met de uitgeverij overleg gevoerd over de
nieuwe vestiging en ove r noodtakelijke voortieningen. Met een dergelijk proces
van overleg is al snel een lermijn van één à twee jaar gemoeid. De gemeente
beschikte over instrumenten. bijvoorbeeld aankoop ofhet toeken van een tijdelij ke gebruiker. om in een periode van voorbereid ing van een belangrijke
verhuiting leegstand te voorko men. Ook bij de ve rhuiting van Wolters Noordhoff
werd naar mogelijkheden getocht. Het pand van de drukkerij van de ui tgeverij , dat
buiten het complex in de bin nenstad lag, werd aangekocht door de gemee nte.
Het complex aan de Oude Boteringestraat vormd e ech ter een ingewikkelder
probleem . Aankoop was niet mogelijk vanwege de hoge kOSlen. De midde len voor
dit soort aankopen sto nd en onder d ruk. Er stroomden minder subsid ies toe van
het Rijk en e r was al veel geld gestoken in de aankoop van bestaande, niet meer in
gebruik zij nde bedrijfsgebouwen waarvoor moeilijk een nieuwe bestemming was
te vinden . Bovendien paste zo'n stap niet meer in het gemeenteli jk beleid om in de
binnenstad meer publie ke of door de markt gedragen func ties te ontwikkelen. (l Ol
Het complex lag in het hart van de binnenstad in een aantrekkelijke bUUr! dicht bij
het belangrijkste winkelgebied va n de stad en ongeveer in het midden van een
cirkel die kan worden getrokken la ngs de rechtbank. het stadhuis op de Gro te
Markt, de un iversiteitsbibliotheek en het Academiegebouw (zie: situatieschets in
bijlage 5). In de directe omgevi ng bevonden zich verder winkel- en horeca gelegenheid , enige kleinere kam oren. bedrijven en woningen. Aan het einde van
de jaren tachtig leken de wensen v~n wethouder Gietema te wordè ti vervuld e n
was er sprake van nieuwe bedrijfsvestigingen in de buurt, Het 'Yuppendom' rukte
op tOt voor de deuren van het complex. o.m, in de gedaante van café Forum , dat
tijdens de rellen op 26 mei 1990 we rd verwoest.
Een nieuwe bestemming voor het complex in zijn bestaande vorm was moe ilijk te
vinden. Het co mplex was in de loo p der Jaren onutaan door geleidelijke aankoop
1" 1
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en same nvoeging van afzonderlijke panden in een carré. De panden waren door
verbouwingen aangepast aan de behoeften van de uitgeverij. Tussenmuren waren
doorgebroken. verbindingen ge maakt e n panden waren achter gehandhaafde
gevels geheel of gedeelt eli jk sa mengevoegd. Dit maakte het complex en de afzo nderlijke panden weinig aantrekkelijk voor nieuwe gebruikers. Sloop en ni euwbouw hadden de voo ruitzichten voo r projectonlwikkeling aanmerkelijk kunnen
verbeteren. maar politiek Gro ni ngen was gehecht aan handhaving van de
bestaande panden e n het bestaande straatbeeld. De binnenstad van Gro ningen
stond op de nomi natie als beschermd stadsget lcht.
Een deel van he t complex werd in 1983 gekraakt. Er werd echter feitelijk gebruik
geconstateerd. waarna in overleg met de krakers ontruiming plaats vond.
Vervolgens werd een deel van de binnenzijde van een aantal gebouwen, waaronder monumentale interieurs, in opdracht van PGGM gesloopt. De sloop vo nd
plaats zonder vergunning en werd o p last van de gemeente stop gezet.
Aanvankelijk zocht de gemeente in overleg met de eigenaar van het pand. PGGM.
naar mogelijkheden voor tijdelijk gebruik. Overwogen werd onder meer om de
bouwketen voo r de nieuwbouw van de Universiteitsbibliotheek in het complex
onder te brengen. De eigenaar zag hier echter vanaf. Een aanlal van de panden
was enige tijd in gebruik bij het Gronings conservatorium. Toen deze instelling
begin 1986 vertrok, beeg de gemeente van de eigenaar het betreffende deel ter
voo rkoming van kraak · om niet e n ter bede" in gebruik. De gemeente brac ht er de
Stichting 'Ons Pa nd ', een studiecentrum van de plaatselijke afdeling van de PvDA.
in onder. De aanvankelijke gebruikstermijn liep tot 30 juni 1987, later werd deze
verlengd tot eind maart 1988.
Het WNC gekraakt

•
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Op 25 november 1985 werden twee leegstaande winkels in het complex gebaakt.
De groep krakers bestond volgens eigen verklaring uit 50 tot 60 personen .
Zij verklaarden het complex te hebbe n gekraakt als protest tegen de langdurige
leegstand waardoor de gebouwen lang:zamerhand zouden verkrotten en afbraak
onvermijdelijk dreigde te wo rde n. In hun pamnet · Goeiendag Groningersmaakten zij bekend plaalS te willen bieden aan Initiatieven die niet commercieel
en niet afuankelijk van de gemeente waren_Het betrof volgens velen in de
Groningse gemeenschap een radicale en moeilijk toegankelijke groep die in het
geheel geen boodschap had aan enig contact of overleg met de overheid en voor
he t overige ook nauwelijks contacten onderhield met enige andere maatschappelijke instelling. Binnen de groep leefden verschillende idealen e n Idee!n
die door de individuele leden in verschillende mate werden gedeeld.
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De groep stelde zich ten doel een alternatieve werk- en leefgemeenschap met
ruimte voor werk, cullUur en wonen in het complex in het leven Ie roepen.
Om dit ideaal te realiseren wilde men beschikken over grote panden met grote
ruimten. In hel WNC waren o.m. de 'Vol:dc:euken Salmonella', een m1chtcafé, een
vrouwencafé, een boekwinkel. oefenruimtes voor muziek en een concertzaal
I
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ondergebrilchl.
De ligging in of nabij het centrum van de stad we rd voor de gekozen levensstijl van
essenlieel belang geacht. De bewoners probeerden door zeUweruaamheid de
panden tegen lage kosten bewoonbaar Ie maken. De nieuwe groep krakers
hers telde een deel van de schade die in 1983 door de eigenaar was aangebrachl .
Een deel van de groep was duidelijk politiek en ideologisch gemotiveerd en werd
gerekend tot de 'auIonome' kraakbeweging. Hel kraken werd niet (in de eerste
plaats en uitsluitend) beschouwd als een middel tot het ve rkrijgen van woon·
ruimte, mailr evenzeer als een maatschappelijk actie · en protestmiddel.
Deze mensen wensten uitsluitend in een gekraakt pand te wonen.
Een belangrijk doelwit van de groep was het stadsve rnieuwingsbeleid , door de
krakers omschreven als 'stadsvern ielingsbeleid' , van wethouder Gietema.
De stad werd volgens de krakers door de wethouder uitgeleverd aan meedogenloze
projectontwikkelaars en makelaars die slechts winst op het oog hadden en niet een
verbetering van de stad ten behoeve van haar bewoners. Voorts werd bij verschil lende gelegenheden in woord en daad sleun gegeven aan de anti·kernergiebeweging. de anti-apartheidsbeweging en anti-militaristische acties.

Enige tijd na de kraakactie werden door medewerkers van Bureau Bestuurscontac ten zonde r resultaat pogingen gedaan om in contact Ie treden met de krakers. 11 "
De uitlatingen van beide bestuurders in de pers geven treffend de tweeslachtige
houding weer. waa rm ee de gemeente de krakers In het WNC tegemoet zou blijven
treden.
Klachten en problemen

•,

;

Nog op dezeUde dag van de kraakactie vond op verzoek van het college van B&W
overleg plaats mei het OM over de mogelijkheden voo r een strafrechtelijke ontrui·
ming. Deze bleek uitgesloten, omdat de betreffende panden reeds lange tijd leeg
Slo nde n en niet meer in gebruik waren.
In de plaatselijke pers gaven bestuurders een dubbel signaal over de kraakactie.
Burgemeester Staatsen reageerde legaJistisch en afwijzend op de kraakactie en op
kraken in het algemeen. -Het is treurig dat het pand zo lang leegsta at. maar het is
ook triest dat Gro ningen er weer een kraakactie bij heeft". zo lichtte hij de
veroordeling van de kraakactie door B&W In het Nieuwsblad van het Noorden toe.
Hij voegde er aJs zijn persoonlijke mening aan toe, dat kraken een vonn van
eigenrichting was en "geen aanvaarde vo rm van actievoeren". Hij bestempelde de
kraakactie tot een uitsluitend politieke actie. l 't!
Wethouder GietemaUet zich voorzichtiger uit en leek de mogelijkheden tOt
overleg met de kraJcers open te willen houden. HIJ zei te hopen dat er In de Oude
Boteringestraat geen vergelijkbare situatie zou o ntstaan als in het OPB en voegde
er aan toe: "We zullen rebning met de krakers moeten houden. maar gaan wel
door met de planontwild.eling.~ 1101

".
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Over de situatie rondom het complex en de mogelijke overlast voo r de buurt
bestond lange tijd geen duidelijkheid . Blijkens artikelen in de pers en enige gespreUe n met omwonenden werd in de buurt verschille nd en niet onverdeeld
negatief. over de komst van de krakers geoordeeld. Sommigen waardeerden de
activiteiten die door een aantal bewoners werden ontplooid, zoals muzikale
activiteiten. culturele manirestaties en de schilderingen die aan de buitenzijde van
het complex werden aangebracht. als pOSitief. Met het gedrag en het uiterlijk van
de krakers voelden anderen zich weinig op hun gemak of voelden zich zelfs
bedreigd. De plaatselijke middenstand vond een kraakpand van de omvang van
het WNC over het algemeen niet passen in een winkelgebied. Toen in het complex
een nachtcafé werd geopend, ondervonden de direct omwonenden daarvan veel
hinder. Bovendien waren er klachten dat het complex criminaJiteit en agressie
aantrok.
In de tweede helft van 1987 bereikten de politie en het Gemeentebestuur dan ook
klachten ove r het gedrag van de bewoners van het WNC. Het College van Bestuur
van de RUG sp rak in een brief zijn bezorgdheid uit over de situatie rond de
Universiteitsbibliotheek aan de Poststraat waaraan ook het WNC grensde.
Naar aanleiding van deze brief stelde de politie in november een rapport op over
de situatie. Daarin we rd melding gemaakt van het ontbreken van horecavergunningen voor de twee cafés die in het complex werden geexploiteerd, van het
aftappen van energie zonde r betaling en van het irritant, provocerend. agressief en
vaak crimineel gedrag van de bewoners in het algemeen. Het rapport beweerde
met "enige stelligheid (...l dat de krakers zich veelvuldig sch uldig ma.ken aan het
plegen van vernielingen en het bedreigen van voorbijgangers." I""
Afgezien van de meldingen in de brief van het College van Bestuur lcwamen er bij
de politie echter geen aangirten binnen tegen bewoners van het complex.
Het politierapport vermeldde. dat uit informele bron was vernomen dat deze
aangiften uit vrees voor re presailles achterwege bleven.
De problemen namen in de loop van 1988 en 1989 toe. Zo werd er eind maan 1988
tijdens een demonstratie georganiseerd door de FNV Jongerenbeweging, slag
geleverd met de poUtie en s neuvelden er ruiten van het stadhuis. Al een jaar eerder
waren burge meester Staatsen en wethouder Gieterna persoonlijk bedreigd en aan·
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gevallen . Deze en andere incidenten werden in verband gebracht met de bewoners
van het WNC. Een ernstig probleem was dat het co mplex een vri jplaats voor de
sterke a rm werd. De politie beklaagde zich over het feit dat men niet in staat was
op te treden tegen verdachten van overtredingen en misdrijven die zich in het
com plex terugtrokken. Er ging een toenemende dreiging uit van het complex en
zijn bewoners voor de politie. Het complex zou een gevaarlijk doolhof zijn en er
waren geruchten over 'zwevende vloeren '. glastapijten en half doorgezaagde
trappen. Volgens verklaringen van betrokken po litie· fun ctionarissen is men in
1989 e n 1990 nog wel twee à driemaal in het complex geweest naar aanleiding van
incidenten met bewoners.
Een ernstig incident deed zich begin novembe r 1989 voor. toen de politie werd
opgeroepen vanwege een diefstal in een winkel nabij het WNC. Een groep
verd achten. achtervolgd door één politie-agent. trok zich terug in het WNC.
De agent we rd getroffe n door een steen gegoo id vanuit de groep en moest met
ernstig hoofdletsel worden opgenomen in het ziekenhuis.
Het incident was aanleiding voor de dienstcommissie van de gemeentepolitie om
het college van B&W op te roepen om maatregelen te nemen en ove r te gaan tot
ontruiming. In reactie op de brief verklaarde het driehoeksoverleg, dat de zorgen
van de dienstcommissie over de prob lemen ro ndom het WNC door de autoriteiten
werden gedeeld, maar dat een ontruimi ng praktisch gezien niet mogelijk was
zolang de plannen voor een nieuwbouw voor de OB nog niet gereed waren.
Naar aanleiding van de klacht van de dienstcommissie werd een politieteam
geformeerd. dat de gepleegde s trafbare feiten moest onderzoeken en zo mogelijk
de verantwoordelijke verdachten moest aanhouden.
Beraadslagingen over ma atrege le n
Gedurende het eerste anderhalf jaar van het verblijfvan de krakers in het complex.
besteedde de gemee nte geen aandacht aan het kraakp robleem . De gemeente
stelde zich op het sta ndpunt dat he t verblijrvan de krakers een civielrechtel ijk
geschil over eigendomsverhoudingen was, dat door de eigenaar van he t complex
moest worden opgelost op het moment dat deze een nieuwe bestemming
gevonden had. In het najaar van 1987 deden zich twee nieuwe problemen voor die
de gemeente direct aangingen. De politie signaleerde overlast en problemen van
openbare o rde in de omgeving van .het complex en drong bij de ge~eente aan o p
m aatregelen waarmee aan de geconstateerde probl@menonmiddellijkeeneinde
kon worden gemaakt door middel van een ontruiming. Aan het e ind@vandat jaar
vormde de aanstaande verhulzing van h@tstudiecentrum van de plaatselijke
PvdA-afd eling uit het deel van he t complex dat in geb ruik was g@g@ven aan d@
gemeent@, een tweede aanleiding om actie te overwegen. Ook to@n was @rweinig
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tijd om met succes op te treden. Naar aanleiding van deze problemen werden
verschillende maatregelen geïnventariseerd . Na beraadslaging werd de conclusie
getrokken dat er gee n voldoende grond voor een ontruiming te vinden was.
Daarmee verdwenen ook de overige suggesties uit beeld. Het lukte de verschillende belanghebbende partijen niet om tot overeenstemming te komen en een
gezamenlijke aanpak uit te stippelen. De gang van zaken en de uitgewisselde
slukken maken d uidelijk dat de partijen zich wei nig coöperatief opstelden en geen
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de oplossing voo r het probleem wisten te
nemen .
In het navolgende wordt het verloop van de gebeurtenissen uitvoeriger uit de
doeken gedaan .
In het politierapport van november 1987 werd melding gemaakt va n klachten over
ove rlast en crim ineel gedrag van de WNC·bewone rs en van het mogelijk achterwege blijven van aangiften vanwege de dreiging met represailles. De politie drong
naar aanleiding van de klachten, bij de gemeente In ambtelijk overleg aan op
maatregelen. De korpsleiding beschouwde de problemen uitsluitend als een zaak
van de gemeente en zag weinig heil in politiemaatregelen zoals het intensiveren
van de surveillance. Andere mogelijkheden zoals het aanmoedigen van de aan·
giftebereidheid van omwonenden om de dreiging met represailles te bestrijden en
een dossier te vormen of een anderszins gerichte aanpak van de criminaliteit en
overlast rondom het complex werden niet aan de orde gesteld. Geplaagd door de
gevolgen van het ontbreken van een effectiefleegstands- en kraakbeleid in de stad.
maakte de politie aan de gemeente duidelijk niet bereid te zijn om extra aandacht
aan het WNC te besteden zolang een defini tieve oplossing van het probleem niet
voorhanden was. Dit zou de politiemensen immers alleen kunnen demotiveren.
Alleen een ontruiming op korte termijn en op la ngere termijn een effectief leeg·
stands · en kraakbeleid van de zijde van de gemeente konden volgens de politie de
gewe nste oplossing bieden. ~ Indien ten aanzien van bovengenoemde aspecten een
integraal. strak kraakontmoedigingsbeleid kan worden gevoerd is het ook redelijk
dat van de politie en justitie verlangd wordt straCrechtelijk op te treden tegen over·
lastsituaties en bij gepleegde wetsovert redingen.~ "Ol
In een notitie bij het rappo rt gaC de poütie zelf een aanzet tot inventarisatie van de
mogelijkheden om strafrechtelijk en l or adminisrratiefrechtelijk op te treden tegen
e@n aantal overtredingen van de bewoners van het complex. De gemelde over· ·
tredingen waren het gebruik van elektriciteit zonder betaling, het ontbreken van
vergunn inge n voor horecavestigingen en onvoldoende brandpreventie in de
panden. Op basis van deze laa tste ovettr@ding kon voigensde notitieeen woonvergunning worden geweigerd, hetgeen een ontruiming op grond van de woning·
w@tendeplaats@lijke bouwverordening mogelijk maakte. Het was daarvoor wel
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nodig dat een in het driehoeksoverleg gemaakte afspraak krachtens welke de
technische dienst van de afdeli ng bouwtoezicht zich niet met kraakpanden mocht
bemoeie n, werd herzien,
Volge ns de reactie van de gemeente was de su afrechteli jke of admin istratiefrech·
telijke aanpak praktisch niet uitvoerbaar. De voorgestelde maatregelen zouden
geen soelaas bieden en alleen tot een aanpak van incidenten, willekeur, risico en
prestige· verlies leiden, maar niet tot een definitieve oplossing in de vo rm van een
ontruiming. De enige uitweg werd gezien in een onuuiming op civielrechtelijke
grond en. Daarvoor moest echter een nieuwe bestemming worden gevonden.
Zoals de zaken er op dat moment voorstonden zou de ontwikkeling van plannen
voo r een definitieve bestemming nog veel tijd vergen. De planontwilc.kellng lag in
deze periode stil en alleen een tijdelijke gebruiker kon uitkomsl bieden.
De verantwoordelijkheid voo r het prob leem lag volgens de gemeente in de eerste
plaats bij de eigenaar. Er werden voo rstellen gedaan om deze daar op indri ngende
wijze op aan te sp reken. In een overleg met de politie werd voorgesteld om de
klachten en krachten rondom het complex te bundelen. De zaak zou dan aan ·
hangig kunnen worden gemaakt bij PGGM om er bij deze op aan te dringen om op
korte termijn een gebruiker of huurder voor de overgangsperiode te vinden.
Indien PGGM nalatig bleef, konden de belanghebbenden volgens het verslag van
het ove rleg gezamenlijk een kort ged ing aanspannen tegen de belegger teneinde
deze er toe te dwingen middels een ontruiming een einde te maken aan de
overlast.
Het vinden van een nieuwe tijdelijke gebruiker werd ook voor de gemeente een
acuut probleem toen de verhuisdatum van de stichting 'Ons Pand', die een deel
van het complex in gebruik had, naderde. Ondanks haar standpunl inzake de ver·
antwoordelljkheid van PGGM had de gemeente de betreffende panden In tijdelijk
beheer genomen. De aanstaande ve rhuizing was reden om actie te overwegen.
De gemeente reageerde echter traag. Pas kort voor de geplande verhuisdatum van
eind maart 1988 werden B&W en de gemeentesecretaris in twee memo's herinnerd
aan de aanstaande verhuizing. Eind januari 1988 werd e r op gewezen dat wanneer
~ enige indamming van de problemen word t nagestreefd ~, er op zeer korte termijn
een nieuwe tijdelijke gebru iker moest worden gevonden.
Als tweede mogelijkheid werd geno.emd het beêindigen van het gebruikerscontract
van de gemeente met PGGM zodat aldus de verantwoordelijkheid werd terug
gelegd waar deze volgens de gemeente thuis hoorde: bij de eigenaar. Het memo
maakte duidelijk dat or de gemeente or PGGM or beide elk voor een deel van het
complex een tijdelijke bestemming dienden te vinden. Om tot een oplossing te
komen waren m.iddelen en daadkracht gewenst: "De noodzaak. van een tijdelijke
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bestemming is aangetoond. Dat kost geld. Als dat e r niet voor besch ikbaar koml
dan kunnen we het wel vergeten en zal men moeten leren leven met dil
COMP LEX. ~ I"'
Halffebruari werd nog voorgesteld om tijdelijk oude materialen in de vrijkomende
panden op te slaan, maar men slaagde er niet in om tijdig een nieuwe gebruiker te
vinden. Onmiddellijk na de verhuizing van de stichting 'Ons Pand' kwam het
gehele complex in handen van de krakers.
In hetzelfde memo van haUlebruari werd voorgesteld om op maandag 29 maart ,
onmiddellijk nà de verhuizing van hel studiece ntrum, de energielevering aan het
complex al te sluiten. De krakers betrokken hun energie illegaal van het
studiecentrum. De behandeling van dit voorstel verliep evenmin voo rtva rend .
Op 16 maan werd een draaiboek opgesteld door de politie om in geval van relle n
op te treden. Op 25 maart werd het draaiboek aan de Driehoek voorgelegd om e r
een besluit over te nemen, o.a over de toepassing van snelrecht. celcapaciteit en
tole rantiegrenzen. Dat besluit werd die dag niet meer genomen. 1111
De verde re besluilvorming over dit plan is onduidelijk. In mei 1988, ruim twee
maanden na de geplande datum voor de ingreep, werd in een gemeenteli jk memo
geconstateerd dat ondanks het gemaakte voo rnemen nog lIeen afsluiting had
plaatsgevonden. De krakers hadden inm iddels een niet formeel verzoek 101
levering van energie ingedie nd. lUl
Vermoedelijk werd van uitvoeri ng van het plan lot afsluiten afgezien om een
gewelddad ige confrontatie te vermijden. In het overleg werd verder gee n aandacht
geschonken aan het dossier van de beraadslagingen van politie en gemeente in
deze periode over mogelijke maatregelen tegen het WNC.
Na de verhuisaffaire werd het rondom de problemen die de WNC-bewone rs
ve roorzaakten, weer lange tijd stil in de gemeentelijke burelen . De gemeente
concentreerde haar inspanningen op het vinden van een nieuwe bestemming voor
het complex. Begin 1988 kwam weer enig schot in de ontwikkeling van plannen
toen een start werd gemaakt met onderhandelingen over de bouw van de
Groningse Openbare Bibliotheek op de plaats van het WNC. Van de voorgenomen
stappen tegen de eigenaar kwam weinig terecht. Tot kort voor de onuuiming bleef
het moeilijk om PGGM tOl stappen te bewegen en met de gemeente een gezamen·
lijke koers te varen inzake de proble matiek van de krakers en een ontruiming.
PGGM werd door vertegenwoordigers van de gemeente bij gelegenheid van het
overleg over de nieuwbouwplanne n enkele ma len mondeling herinnerd aan haar
verantwoord elijkheid als eigenaar. Er werden echter geen formele stappen
ondernomen. Resultaten bleven uit. ?GGM wenste het kraakprobleem ui tsluitend
als een probleem van de rechter en de gemeente te zien. Volgens de projectleider
voor de nieuwbouw bleef PGGM volstrekt passief in het duidelijk maken aan de
M,mo uoor d, ner.toris. 20 jonlUlri 19U,
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bewoners dat de eigendomsrechten bij haar berustten en dat de panden vanwege
de voorgenomen nieuwbouw moesten worden ontruimd . Door de passieve
houding van de eigenaar liep men het risico. dat de rechter in een kort ged ing het
spoedeisend ka rakter van een ontruiming niet zou erkennen. In november 1989
he rinnerde de projectleider de burgemeester en de directeur van de bestuurs dienst e r opnieuw aan, dat het dringend gewenst was om PGGM te wijzen op haar
veran twoordelijkheden.
Van de overige maatregelen die in overweging waren genomen werd na het verwerpen van de mogelijkheid van een ontruiming niets meer vernomen.
Bijvoorbeeld over de mogelijkheden die de woningwet en de bouwverordening
boden o m tot ontruiming over te gaan, werd niet meer gesproken tOt na de rellen
va n mei 1990 rondom het WNC toen het gemeentelijk kraakbeleid aan een onder ·
zoek werd onderworpen. Een gerichte aanpak van de problemen van overlast en
criminaliteit rond het complex \::wam niet meer aan de orde.
Een nieuwe bestemming voo r het WNC

I
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In december 1987 lanceerde de gemeente het idee voor een meer sociale
bestemming van de lokatie: een nieuwbouw voor de OB Groningen. Begin 1988
werd een aanvang gemaakt met de onderhandelingen. Het ontwikkelen van de
plannen werd gecompliceerd door financie ringsproblemen en door de noodzaak
het nieuwe gebouw evenwichtig in het historische stadsbeeld op te nemen. In de
zomer van 1989 werd tussen de verschillende partijen. de Stichting Openbare
Bibliotheek. PGGM. projectontwikkelaar Mabon en de gemeente overeenstemming bereikt over het voorlop ig ontwerp voor de nieuwbouw. Vervolgens
moesten de gebruikelijke planologische procedure~ worden doorlopen en sloop·
en bouwve rgu nningen worden aangevraagd. De politieke be.sluitvorming verliep
vlot: het voorstel om aan de omst reden lokatie een maatschappeli jke bestemming
te geven in de vorm_van een openbare bibliotheek vond algemene bijval.
Op 31 januari 1990 werden de nieuwbouwplannen voor de OB in de raad met
algemene stemmen goedgekeurd.
Een vrijwillige of een gedwongen ontrulmingt

Het maken van plannen voor een nieuwe bestemming verliep moeizaam.
Het ontwikkelen van projecten e n het vinden van mogelijke huurders werd
bemoeilijkt door de ongunstige ontwikkeling van de vastgoedmarkt na 1983 en de
beperkende voorwaarden die door de gemeenIe en rijksoverheid werden opgelegd
aan de bebouwing van de lokatie. De Groningse binnenstad was voo rgedragen als
beschermd stadsgezicht. Bovendien bevond zich in hel complex een aantal
belangwekkende monumentale panden waaronder een van de weinige stadskastelen in Nede rland . De Groningse burgerij en politiek hechtten veel waarde aan
de handhaving van het historisch straatbeeld en van de monumentale panden.
De eerste plannen voor een nieuwe definitieve bestemming betroffen de bouw van
he t nieuwe stadskantoor op de plaats van hel WNC. Na moeizaam overleg besloot
B&W in september 1986. mede op verzoek van PGGM. van deze plannen aft e zien.
Nieuwbouw op deze lokatie was kostbaar en doo r een gemeentelijke reorganisatie
was een groot centraal stadskantoor niet langer noodzakelijk. Een nieuw plan van
PGGM voor de bouw van kantoren en woningen hield o nvoldoende rekening met
de aanwezige monumentale panden en kon derhalve niet worden uitgevoe rd.
Gedurende het volgende anderhalf jaar, van september 1986 tOt januari 1988, werd
geen enkele voortgang geboekt. Oe door PGGM ingeschakelde projectontwikkelaar
Mabon gaf te ke nnen, dat het ontwikkelen van een project voo r de marktsector op
de lokatie van het WNC en met handhaving van het grootste deel van de gevels aan
de Oude Boteringestraat weinig kansrijk zou zijn.

4.

De belangrijkste taak van de projectleider RO was het tOt overeenstemming
brengen van de verschillende partijen over de nieuwbouwplannen. Zoals opgemerkt vergde dit langdurige en moeizame onderhandelingen. Pas toen deze in
de zomer van 1989 met ee n beginselakkoord waren afgesloten, rees de vraag hoe
een ontruiming van het complex kon worden bewerkstelligd. Het probleem van de
WNC·bewoners werd slu itstuk van de planvo rming. De \::westie werd besp roken in
overleg tussen medewerkers van de bestuursdienst (secretarle). de dienst RO e n de
politie. Het ging daarbij mede om de vraag of het raadzaam was om in overleg te
treden met de bewoners van het complex teneinde een vrijwillige ontruiming te
bewerkstelli gen. Opnieuw probeerde de gemeente PGCM op haar verantwoord elijkheid aan te spreken en haa r een rol te geven in de contacten met de bewoners
en de afwikkelin g van de ontruiming. Beide stappen werden vooral noodzakelijk
geacht om een eis tot snelle ontruiming voor de rechter kans van slagen te geven .
Maar ook nu bleek het voor de belanghebbenden moeilijk om een ge meenschap.
pelijke koers uit te stippelen.
Uit archiefstukken en uit verklaringen van betrokkenen blijkt. dat de gemeente er
van uit ging dat een poging tot minnelijke schikking weinig succesvol zou zijn.
Er bestonden geen contacten tussen de gemeente en de WNC· bewoners, en men
had evenmin een idee hoe contact kon worden gelegd . Verondersteld werd, dat
een deel van de bewoners vroeg or laat bereid zou zijn tot een gesprek, maar dat
een harde kern dat zeker niet zou zij n. Niettemin was een aanbod tOt overleg van
belang om in een gerechtelijke procedure beter voor de dag te komen.
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Volgens de hoofdcommissaris moest de gemeente voorkomen dat er in de stad
opnieuw een concentratie van krakers zou ontstaan en moest leegstand van
nieuwe bolwerken worden bestreden.

Op initiatief van de dienst RO werden in hingen van stadsvernieuwing, jeugd- en
jongerenwerk. politiek en sociale dienst inlichtingen en suggesties ingewonnen
over de mogelijkheden om co mact te leggen met de bewoners van het complex.
AI eerder waren in opdracht van wethouder Gieterna door medewerkers van
Bureau Bestuurscomacten pogingen ondernomen om met de bewoners van het
complex in gesprek te komen. BIJ die gelegenheden werd zonder resultaat aangebeld en werden briefjes onder geslOlen deuren doorgeschoven. In de tweede
helft van 1989 werden door medewerkers van Bureau Bestuurscontacten alsmede
door de gemeentelijke PSP -fractie nieuwe pogingen in het werk gesteld. Opnieuw
zonder duidelijk resultaat. Voorheen bestond tussen de bewoners van het WNC en
de PSP· fractie nog wel enig comact. Maar ook de PSP was nu in de ogen van de
bewoners van het complex verdacht: de fractie steunde in de raad immers de
plannen voor nieuwbouw van de OB. Volgens een medewerker van Bureau
Bestuurscomacten lukte het wel om in de wandelgangen van raads· en commissie·
vergaderingen over de bestemming van het WNC in gesprek te komen met een
aamalleden van de groep. lUl
Bij die gelegenheid werd gesproken over de mogelijkheid een delegatie uil de beo
woners samen te stellen die gemachtigd zou worden tot overleg met de gemeente.
Het voorstel werd door de bewoners evenwel verworpen.
Begin november 1989 werd in overleg tussen politie. bestuursdienst e n dienst RO
de laats te poging tot overleg met de krakers voorbereid. Ook PGGM zou hierin volgens de aanwezigen becrokken moeten worden. Voorgesteld werd dat PGGM en de
gemeente de \VNC-bewoners een "open" gesprek zouden aanbieden. Men onde.L
kende dat afspraken met de bewoners alleen gemaakt konden worden wanneer
een vervangend pand werd aangeboden, dan wel wanneer met oogluikende toestemming een nie uw pand kon worden gekraakt. Verschillende panden kwamen in
aanmerking als alternatief, maar e r was geen goed overzicht. Het gespreksverslag
besloot met het voorstel aan de directeur van de Bestuursdienst en de
burgemeester om de mogelijkheden om alternatieve huisvesting aan te bieden te
onderzoeken. Het resultaat viel magerder uit dan dit voorstel doet vermoeden.
Tussen de verschillende partijen , ambtenaren en bes tuurders van de gemeente.
politie, en PGGM, bestond geen overeenstemming over de wijze waarop de krakers
dienden te worden benaderd. Onmiddellijk na ontvangst van het gespreksverslag
waarin het bewuste voorstel was opgenomen, richtte de hoofdcommissaris van
politie een brief aan de burgemeester met punten die volgens hem in het verslag
onvoldoende waren belicht. Kennelijk bevree~d voor een herhaling van de toestanden rondom het WNC, wees hij er op dat de huidige bewoners van het complex in
de eerste plaats zèlfverantwoordelijk waren voor het vinden van vervangende
huisvestlng en dat de gemeente hooguit een bemiddelende rol kon spelen.
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Het ambtelijk voorstel om met een vervangend pand achter de hand in overleg te
treden met de k.rakers ontbeerde ook politieke steun. In de vergadering van de
raadscommissie Ruimtelijke Ordening van 9 november 1989 stelde het GPV voo r
de krakers vervangende woonruimte aan te bieden. Oe PSP ging verder en wilde
dat zowel voor het wonen als voor de diverse activiteiten die in het pand werden
ondernomen vervangende ruimte zou komen. Wethouder Gietema wilde op dit
punt echter geen toezeggi ngen doen en liet tijdens de vergadering de vraag of er
een alternatief zou worden aangeboden in het midden . ""
Oe andere partij in de kwestie. PGGM, bleek niet bereid de rol te spelen die de
gemeente haar had toegekend. In een brief aan de bewoners kondigde de beleggingsmaatschappij aan, dat de bewoners binnenkort zou worden verzocht hel
complex te verlaten. Oe brief distantieerde zich voorts van en ig overleg met de
bewoners. Voorzichtig we rd gesteld dat PGGM veronderstelde "dat de gemeente
Groningen de in de stad aanwezige huisvestingsmogelijkheden met u zal willen
onderzoeken". Stellig werd er aan toegevoegd : "i n elk geval dient buiten twijfel te
worden gesteld dat wij voor huisvesting niet zullen kunnen zorgdragen ."
In aansluiting op deze brief stuurde de gemeente de krakers eind november een
schriftelijke uitnodiging voor een gesprek. In dat gesprek moesten de mogeli jkheden worden onderzocht om tOt een vrijwillige en veilige ontruiming van de pan·
den te komen. Oe brief slelde voortS: gin dat gesprek zijn wij tevens bereid met u
na te gaan welke mogelijkheden tot herhuisvesting voorhanden zijn." Een duide·
lijk alternatief werd echter niet aangeboden.
Ook bij de eerdere initiatieven tot overleg s tond de gemeente met lege handen.
Een va n de bewoonsters van het complex deed in het Nieuwsblad va n het Noorden
haar belclag: "Er is iemand geweest die vond dat er gepraat moest worden . Dat is
goed zeiden wij, maar wat heb je te bieden? Tja, toen werd het stil. Nou, dan hoef
je toch ook niet te praten." I'I!
Oe bewoonster achtte een gesprek "niet uitgesloten" wanneer de gemeente met
een heus alternatief zou komen.
Uiteindelijk bood de gemeente de krakers een aantal dure eengezinswoningen aan
in de twee Groningse buitenwijk.en Seyum en Lewenborg. In een open brief aan
het gemeentebestuur wezen de krakers de voo rstellen tOl herhuisvesting verontwaardigd van de hand. gHet is werkelijk ontroerend-, zo stelde de brief, "dat jullie
je om onze veiligheid bekommeren . En dat jullie met ons willen praten in de hoop
dat wij hel WNC dan vrijwillig zullen verlaten. Misschien dat er voor een paar van
ons dan nog wat kippenhokken in Seyum aan vast zitten, of misschien een gifbelt
voor een krottenkampje" . -
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Niettemin wist een gemeentelijke werkgroep, op aandringen van de rechter, kort
vóÓ r de ontruiming elr personen aan vervangende woonruimte te helpen .
Een onbekend aantal andere krakers verlrok rond deze tijd naar andere kraakpanden, m.n. naar het voo rmalige pakhuis PK Woldijk aan de Noorderhaven in
Groningen.
Inrormatie, beeldvorming en st rat eg ie
De gemeente beschikte voor het uitstippelen van haar opstelling ten opzichte van
de krakers over bijzonder weinig informatie. Het was volstrekt onduidelijk hoe de
groep was samengesteld. wat de beweegredenen van de afzonderlijke leden of
deel groepen waren en wie 'gevoelig' was voor een preve ntieve of repressieve
benadering. Zoals al opgemerkt. werd pas kort voor de.oouuiming een poging
ondernomen om in brede kring Info rmatie in te winnen e n eventuele co ntacten te
mobiliseren. Natuurlijk waren sommige WNC-ers oude bekenden van gemeenteen politie-functionarissen. Zij deelden de ervaring dat deze mensen zee r moeilij k
waren te benaderen en tOt rede te brengen. Er was een aanloop in het complex van
thuis weggelopen minderjarigen, van daklozen, junks, randgroepjongeren en expatiënten van psychiatrische Iclinieken . Duidelijk was ook dat een (onbekend)
aantal bewoners zich schuldig maakte aan overtredingen en misdrijven. overlast
veroorzaakte en de openbare orde bedreigde. Maar opnieuw was niet duidelijk wie
dat waren. Toen de recherche bij de voorbereidi ng van de ontruiming een onderzoek deed naar bewoners die strafbare reiten hadden gepleegd, leverde dat een
opvallend mager resultaat op.
Het gebrek aan informatie speelde ook parten bij de beraadslagingen over
pogingen om tot overleg met de krakers te komen. De belangrijkste overwegingen
van de gemeente om geen duidelijk alternatief aan te bieden waren de volgende.
In de eerste plaats was e r geen sprake van een stabiele groep gebruikers e n bewoners van het complex waarmee sluitende afspraken waren te maken. Er bestond
ook geen vertegenwoordiging van de groep die als aanspreekpunt voor overleg kon
dienen. Zo'n aanpak stond ver afvan de opvattingen van de bewoners: zij wilden
alleen voor zich zeU spreken en door niemand vertegenwoordigd worden. Door de
wtsselende samenstelling van de groep bestond het gevaar, dat ee n afspraak over
ontruiming met de op een bepaald moment aanwezige bewoners .yerbroken zou
worden door andere krakers die de opengevallen plaatsen weer zouden in nemen.
Voorts was in elk geval duidelijk dat een deel van de bewoners niet bereid was te
onderhandelen over een VTijwilllge ontruiming. Deze groep wenste met nadruk te
leven in een gekraakt pand en beschouwde het verzet tegen een ontruiming als
een daad van politiek protest tegen het beleid van de gemeente inzake de ruimtelijke orde in de binnenstad en terzake het WNC. Anderzijds veronderstelden
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gemeente·ambtenaren ook, dat een deel van de bewoners mogelijk wèl geïnteresseerd was in overleg over alternatieven die vanuit hun perspectief reëel waren.
Er wa ren ook signalen die wezen in de richting van openingen tot ove rleg. Tot kort
voor de ontruiming bleek dat een aan tal 'bewonersters' en 'gebruikersters' van het
complex mogelijk wel interesse had in de alternatieven die de gemeente kon
bieden. De WNC-ers ondernamen bovendie n een aantal , so ms wat onbeholpen.
pogingen om hun aanzien in de stad te verbeteren . Op 6 september 1989 werd een
open dag voor de s tad georgan iseerd waa rop ook de leden van de gemeen teraad
waren uitgenodigd. Door een misverstand ging die uitnodiging aan hen voo rbij.
Later werd voor raadsleden een video vertoond over het wonen, werken e n leven
in de WNC-gemeenschap. De WNC-ers hadden ook iets om te tonen. De plannen
die in hun eerste pamnet -Goeiendag Groningers· waren aangekondigd werden
voor een belangrijk deel gerealiseerd. Er werd woonruimte gecreëerd voo r
ongeveer 30 personen en er vonden diverse andere activiteiten plaats.
Maar communicatie en het verkrijgen van informatie werd ernstig bemoeilijkt
door de collectieve beeldvorming over het WNC. Door de commotie die was
ontstaan naar aanleiding van problemen en de pogingen van de overheid om
maatregelen te treffen. ve rkreeg het \VNC een reputatie en een prominente plaats
in het Groningse stadsbeeld. De communicatie en contacten tussen de WNC-ers
aan de ene en de burgerij en overheid aa n de andere kant verliepen al snel uit·
sluitend via de plaatselijke pers en de pamneuen van de krakers. In de pe rs
ontstond naar aanleiding van de verschillende incidenten een ongediITerentieerd
negatierbeeld van ·de WNC·bewone rs~ da t met elk nieuw incident en met elke
daarop volge nde verklaring van onmacht van de overheid werd versterkt.
De ontruimin g en verdediging van het WNC werd door deze ontwikkelingen voor
beide zijden in het co nnict een zaak van politieke prestige. Deze ontwikkeling
heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de gewelddadige anoop van het connict.
Zo is het aannemelijk. dat de hoog opgelopen emoties en de bijbehorende retoriek
de mobilisatie van medestrijders voor de WNC·ers vergemakkelijkte. Anderzijds
zag de overheid gee n mogelijkheden om met gerichte maatregelen het connic! in
te dammen e n te proberen om de radicalere elementen van de groep te isoleren.
Leegstand s - en kraakbeleid na de ontruiming van het WNC
Kort na de gewelddadigheden rondom het WNC bleek de stemming in Groningen
te zijn omgeslagen In de richting van krachtige maatregelen tegen de krakers die
hun omgeving of de stad overlast bezorgden. Het voormal ige pakhuis PK Woldijk
waarheen een aantal bewoners van het WNC was verhuisd, werd enige dagen nà
de veldslag in de Oude Boteringestraat op verzoek van het college van B&W
ontruimd op grond van de woningwet en de lokale bouwverordening.
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Het voormalige bedrijfspand voldeed namelijk niet aan dl! brandveiligheidsvoorschriften voor een woning. Een vergelijkbare maatregel was eind 1987, begin 1988
in het geval van het WNC ovenvogen . Op de vraag of een omruiming van het WNC
op dezelfde IIlel mogelijk was geweest. verklaa rde burgemeester Staatsen:
MEen goede vraag. Het antwoord is: Er is iets veranderd. L .l Oe knop is om M
. rOTI
Het probleem van leegstand en kraken kreeg naar aanleiding van de gebeurtenis·
sen bij het WNC politieke aandacht die leidde tOL een bezinning op het bestaande
beleid en tot de ontwikkeling van nieuw beleid en nieuwe instrumenten.
In juni 1990 werd in de raadscommissie ABZ (Algemeen Bestuurlijke Zaken)
aangedrongen op een bespreking van het kraakbeleid en het opstellen van een
nota waarin de veranderingen in het beleid en de daar bij behorende nieuwe
instrumenten aan de orde zouden komen. I'"
In maart 1991 werd aan dit verzoek gevolg gegeven en werd door B&W een nota
aan de raad voo rgelegd. In die nota werden de uitgangspunten, achtergronden en
Instrumemen van het gemeentelijk beleid ten aanzien van leegsta nd en kraken
beha ndeld.
Eén van de uitgangspunten gaf een duidelijke wendi ng aan ten opzichte va n het
eerdere beleid dat bekend staat als het 'Groningse Model'. Kraken werd bestempeld als een vorm van eigenrichting waarbij een onaanvaardbare inbreuk wordt
gemaakt op de rechten van anderen. AnderZijds meende het co llege dat ook langdurige leegstand van woonruimte, langer dan drie maanden, niet te aanvaarden
was. Om ongewenste kraaksituaties te voorkomen wilde de gemeente een actiev~ r
en preventief beleid voeren, waartoe een groot aantal maatregelen werd voor·
gesteld. In de eerste plaats diende in een zo vroeg mogelijk stadium bij herhestemming van panden of lokaties duidelijkheid te worden verschaft over de nieuwe
bestemming van het vrijkomende gebouw. De bemiddeling van leegstaande
gemeentelijke panden zou worden verbeterd. Oe dienst RO van de gemeente zou
bovendien de mogelijkheden moeten o nderzoeken om ook een bemiddelings bureau voor de particuliere markt in het leven te roepen. Een van de Groningse
woningbouwco rporaties zou het beheer van tijdelijk in gebruik zijnde panden op
zich kunnen nemen. Bij onvoldoende veiligheid of onbewoonbaarheid va n leegstaande gebouwen moest het mogelijk worden om direct tot sloop over te gaan,
ook wanneer nog geen bouwvergunning voor nieuwbouw was afgegeven.
Oe nota onderzocht ook de mogelijkheden tot ontruiming van gehaakte panden.
In dat verband werd aandacht besteed aan het probleem van verloedering e n de
aantasting van de openbare orde in de omgeving van gekraakte panden .
Voorgesteld werd omm de APV een bepaling op te nemen die het mogelijk maakte
om op te treden tegen kraakpanden die een bedreiging betekenden van de open·
bare orde en veiligheid or van het woon· en leefklimaat van de directe omgeving.

""

I

OEEl ti : Conflicc om h.c WNC

Ook de eerder toegepaste maatregel, ontru imen vanwege hel niet voldoen aan de
bepalingen van de Woningwet e n de plaatselijke bouwverordening, moest volgens
de nota aan het officiële anti-kraak instrumentarium worden toegevoegd.
De rol van h et driehoeksoverleg
De rol van het driehoeksoverleg in de beraadslaging over mogelijk te treffen
maatregelen tegen de problemen rondo m het WNC was uitermate beperkt.
De problemen met de krakers in het WNC waren een zaak die vrijwel geheel
ambtelijk werd afgehandeld. In de periode tot ongeveer 1985 kwam in de Driehoek
af en tOe het kraakbeleid in algemene zin aan de orde. Een belangrijk voorbeeld
van de daarbij besproken onderwerpen is het eerder vermelde politierapport over
de radicalisering van delen van de kraakbeweging. In de tweede helft van de jaren
tachtig was de aandacht voor het kraakfenomeen en het beleid in deze verslapt en
werd alleen nog gesproken over incidente n.
Een voorbeeld is het eerder besproken voorstel in het voorjaar van 1988 om de
energielevering aan het complex af te breken. Voorts kwamen de meikermis van
1989. waar WNC·ers en Z-siders slaags raakten, en het incid ent met de voor het
complex door een steen verwonde agent, aan de orde. In 1990 werd éénmaal de
ontruimi.ng besproken. Ná de rellen van mei 1990 werd gesproken over de straf·
vervolging en de evaluatie van de ontruiming.
Ook in de Van Messchaert· en Management-rapportages Politie die vanaf 1986 de
Driehoek van beleidsinformatie dienden te voorzien, o.a. over maatschappelijke
ontwikkelingen van belang voo r de criminaliteitsbestrijding en handhaving van de
openbare orde, werd aan het probleem van zich radicaler opstellende krakers.geen
aandacht besteed.
Oe nota inzake het nieuwe leegstands- en kraakbeleid werd in twee versies aan de
Driehoek voorgelegd: éénmaal in november 1990 en éénmaal in april 1991.
Oe versies werden blijkens de notulen in het overleg niet besproken.
St and van zaken begin 1993
Het in de eerder behandelde nOta uitgestippelde beleid is op het moment dat dit
rapport wordt opgesteld nog in ontwikkeling. De nota is nog niet integraal vastgesteld. Wel Is een aantal maatregelen al afgekondigd of uitgevoerd. De APV·
bepaling inzake de openbare orde en het woon· en leefklimaat in de omgeving van
kraakpanden is per 1 januari 1993 in werking getreden. Aan particuliere eigenaren
wordt via de Kamer van Koophandel en makelaars voorlichting gegeven over de
leegstandsproblemilliek. Door de plaatselijke SSH is in overleg met de gemeente
een coö rdinatie- en inronnatiepunt ingericht ten behoeve van jongeren die
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behoefte hebben aan goedkope huisvesting die moeilijk via de reguliere kanalen is
te verkrijgen. Bij de SSH kan onder meer informatie worden verkregen over
tijdelijk te bewonen leegstaande panden . Voorts heeft de gemeente de mogelijk heid onderzocht om tot één centraal bemiddelingsbureau voor leegstallnde
panden van zowel gemeen Ie als particuliere eigenaren te kome n. Deze initiatieven
hebben echter lOt niets geleid wegens een gebrek aan belangstelling van de plaat selijke makelaars en andere belanghebbenden .
De inspanningen van de gemeente hebben er niet toe geleid dat problemen me t
kraakpanden in Groningen zijn uitgeba nnen. Nog steeds is er in Groningen sp rake
van een groep mensen die zich van kraakpand naar kraakpand verplaatS( en die
zich onurekt aan elke Invloed va n de overheid of enig ande re maatschappelijke
instelling. De omgeving van de betreffende kraakpanden o ndervindt nog steeds
overlast. Ondanks nieuw beleid en nieuwe inspanningen zijn ook gemeentelijke
panden soms nog het doelwit van kraakacties. Eén voorbeeld maakt duidelijk
welke complicaties kunnen optreden. Naar verluidt heeft een deel van de voo rmalige bewoners van het WNe zich in een oude kerk net buiten het centrum
gevestigd. De kerk was in tijdelijk geb ruik en werd ontruimd om te worden
gesloopt. Onverwacht besliste de raad anders, met als gevolg dat de kerk wee r
enige tijd leeg kwam te staan en werd gekraakt.
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Bevi nd inge n op basis van de e l I en 11
In het onderSlaand e wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste
bevindin gen van het onderzoek op basis van deel I en 11 .
De uilspraken van de Hoge Raad in 1972 en 1973. op basis waarvan he t kraken van
panden die niet feitelijk in geb ruik zijn, niet strafbaar is, vormden samen met de
sne l groeiende behoefte aan zelfstandige woonruimte voor jongeren, een vruchtbare bodem voor de Nede rlandse kraakbeweging. Invloedrijke delen van de kraakbeweging waren vooral pragmatisch gericht en er was sprake van maalschappelij ke en politieke tolerantie en steun voor het verschijnsel kraken .
In de jaren '80 trad een snelle radicalisering van delen van de kraakbewegi ng op.
Het radicalere deel , de zogenaamde 'autonomen' ging in toenemende mate het
beeld van de kraakbeweging bepalen. De belangstelling, tole rantie en steun voor
het kraken namen gaandeweg ar.
In Groningen traden de zelrde verschijnselen als elders in het land op, meestal met
enige vertraging. Politiek stonde n het gemeentebestuur en de kraakbeweging hier
aanvankelijk betrekkelijk dicht bi j elkaar en men kwam tot overleg en samenwerking. De programmapunte n van de kraakbeweging konden in belangrijke mate
worden gerealiseerd: er was (meer) aandacht voor betaalbare huisvesting voor
onder meer jongeren, één- en tweepersoonshuishoudens en woongroepen.
Een gevolg was dat kraakacties en ontruimingen lange tijd vreedzaam verliepen en
veel problemen met de omwonenden van kraakpanden en met officiële instanties
konden worden voorkomen or opgelost.
Over het algemeen reageerde de gemeente ad-hoc op problemen die zich voordeden: er was geen sprake van een duidelijk beleid . Onderhandelingen over de
legalisering van kraakpanden verliepen soms moeizaam en de gemeente kwam in
de rgelijke gevallen pas weer in touw na politieke acties van de krakers. Er zijn geen
aanwijzingen dat de gemeente Groningen toegaf aan geweld of de dreiging met
geweld.
Vanar het begin van de jaren tachtig trad er een radicalisering op in delen van de
kraakbeweging. Het overleg met de Krakers verliep vaker moeizaam en onaange past gedrag van krakers en overlast voor de omwonenden van Kraakpanden namen
toe. Rond 1985 nam de co nflictstof op het terrein van de ruimtelijke ordening toe
vanwege ee n nieuw beleid op dit terrein.
De problemen zijn in een vroeg stadium gesignaleerd door de politie en het drie hoeksoverleg. Vervolgens Is een beleidsinitiatld genomen. De overheid bleek
echter niet in staat om het uit elkaar vallen van het communicatienetwerk met de
kraakbeweging te verhindere n.
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Wanneer gekeken wordt naar de gebeurtenissen rondom het WNC valt het
volgende op:
De gemeente reageerde alleen naar aanleiding van incidenten en problemen die
een snelle oplossing behoerden. Bij die gelegenheden werden diverse problemen
en oplossingen geïnventariseerd. maar er werd alleen gesneefd naar een
onmiddellijke en defin itieve oplossing, in casu een ontruiming. Doeltreffende
oplossingen voo r deze acute problemen waren op het gewenSIe moment echte r
niet voorhanden.
Wanneer de directe aanleiding voor maatregelen voorbij was en geen (definitieve)
oplossing was gevonden. verdween het probleem van de agenda e n werden andere
benaderingen e n mogelijke oplossingen die eerder In het overleg waren geopperd.
niet langer overwogen or uitgewerkt. Er werd niet meer gezocht naar maatregelen
die een langere voorbereidingstijd vergen en knelpu nten voor het toepassen van
maatregelen worden niet uit de weg geruimd. Zulks blijkt vooral uit het voorbeeld
van de toepassing van de woningwet en de bouwverordening die niet mogelijk was
vanwege een ooit gemaakte afspraak in het driehoeksoverleg. Een gevolg van het
ontbreken van duidelijkheid was ook, dat afhankelijk van de omstandigheden or
de persoon kon worden gewisseld van uitgangspunt en benadering. Er we rd geen
duidelijke en co nsistente lijn aangegeven voor mede· en tegenSlanders in het
co nflict. Gemeentelijke bestuurders verkondigden naar aanleiding van het kraken
van hel WNC in de lokale pers twee uiteenlopende benaderingen van de proble·
matiek.
De problemen veroorzaakt door de krakers werden door de belanghebbende
partijen: gemeente, politie en eigenaar, niet opgevat als een gezamenlijk
problee m. De Driehoek speelde geen rol in het initli!ren van beleid, het tOt stand
brengen van duidelijkheid en overeenstemming over uitgangspunten , doelstel lingen en middelen.
Uit de gang van zaken na de ontruiming van het WNC, blijkt welke problemen zich
bij de ontwikkeling en uitvoering van een beleid inzake leegstand en kraken
kunnen voordoen. Door de commotie die naar aanleiding van rellen was ontstaan
en in 1990 nog wel enige maanden aanhield. werd de politieke aandacht gericht op
de problematiek en ontslond de vraag naar een duidelijk en breed inzetbaar
beleid. Nieuemin is na bijna twee jaar maar een beperkt resultaat geboekt bij de
o ntwikkeling en implemenlalie van nieuw beleid. Bovendien wordt de uilVoering
van beleid soms gedwarsboomd d«;l0r politieke beslissingen die vanui t hel stand·
punt van die uitvoering alleen maar als grillig kunnen worden beschouwd.
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POLITIE

Het WNC heeft landelijke bekendheid gekregen door de gewelddadige rellen die
op zaterdag 26 mei 1990 in de vroege ochtend rondom het complex plaats vonden
en door het verloop van het strarproces tegen de verdachten dat daarop volgde.
De gebeurtenissen hebben vragen doen rijzen over de mogelijkheden die het
optreden va n politie en hetstrarrecht bieden om met effect op te treden tegen
deze vorm van groepsgeweld die voortvloeit uit politieke protestacties.
Met deze vorme n van groepsgeweld wordt bedoe ld, geweld dat aan de volgende
kenme rken voldoet: I"'
- van te voren beraamd en voorbereid;
- gedisciplineerd en gecoördineerd in massaal groepsverband uitgevoerd;
- dOOf personen die onherkenbaar zijn vermomd en niet als individuen zijn te
onderscheiden;
- waarbij de overheid en met name de politie het voornaamste object van
geweld is:
- en waarbij voons geweld kan worden gericht tegen doelwitten die niet rechtstreeks in verband staan met het object van het conmct of de er bij betrokken
partijen.
De verrassing door de acties van zaterdagochtend 26 mei 1990 blijkt doorslaggevende gevolgen te hebben gehad voor het verloop va n de gebeurtenissen : zowel
voor de omvang e n schade van de rellen, als voor de vervolging en berechting van
de verantwoordelijken. De overheid bleek. ondanks een krachtige eindsp rint, niet
meer in staat om de opgelopen achterstand in te halen .
In het eerste hoofdstuk van dit deel wordt de voorbereiding van de ontruiming
doo r de politie beschreven en geanalyseerd. In het tweede hoofdstuk komen het
justitieel optreden en de samenwerking van politie en Openbaar Ministerie bij de
voorbereid ing van de ontruiming aan de orde.
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optreden

Inl eidende sa menvatting
De ontruiming van het WNC werd langdurig en gedegen voorbereid . De doelstellingen van de operatie waren ontruiming, het voorkomen van herkraak, het
handhaven van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten.
De gedegen voo rbereiding bewees haa r diensten bij de vervroegde ontruiming op
zondagochtend 27 mei. Maar een dag eerder werd de overheid volledig verrast
door de gewelddadige uitbraak van de krakers. Deze verrassing is opmerkelijk
gezien de informatie waarover de politie beschikte. Met deze informatie kon een
beeld worden gevormd over de organisatie, uitrusting, houding. en het gedrag en
de tactieken die bij rellen en ontruimingsacties eerder waren vertoond door de
groep. Er was Informatie beschikbaar over mogelijke uitbraken en harde prikacties
van de krakers. Een uitgebreide politiemacht die ruim een week vóór de geplande
datum van ontruiming met het oog op deze acties op de been werd gebracht, werd
duidelijk zichtbaar voor de krakers, vanwege sociale en logistieke overwegingen,
op woensdag 23 mei teruggetrokken. De ME-sectie die paraat bleef was onvol doende om de rellen op zaterdagochtend te bedwingen .
Het geschetste verloop van de gebeurtenissen wordt toegeschreven aan de
gebrekkige kwaliteit va n de techniek en rapportage van de observatie rondom het
WNC en aan de interpretatie van de gegevens door de politie. Tot twee maal toe
kon worden geconstateerd, dat zich in het complex meer krakers ophielden dan bij
eerde re besluilVorming werd aangenomen. Oe wijze van interpreteren houdt
mogelijk verband met he t feit dat de informatie over de tegenpartij geen duidelijke
plaats kreeg in de planning van de actie. Niet het gebrek aan info rmatie was doorslaggevend , maar het gebrek aan systematische verwerking van de beschikbare
informatie in de planning en de procedu res voor besluilVorming voor het politieoptreden.
De voorbereiding van de ontruiming
Vanaf november 1989 was bij de gemeente en de politie duidelijk dat er een
ontruiming va n het WNC zou komen waarbij rekening moest worden gehouden
met gewelddadig verzet van de zijde van de krakers en eventuele sympathisanten.
De ontruimingsactie werd voo rbereid door een projectgroep van de Groningse
gemeentepolitie. De planning van de operatie werd vastgelegd in een draaiboek.

,~

ZI. ook Ad,.lfl. lloo!dJruk 3, lllsltl«d.
p . 85·86.

52

53

I

OHL 111 ; Onlfu,ming.n I tr.rv,r.org lng

I-IOOFDSTUI( I
Pollrf# .o prnd # "

In het draa iboek werden de richtlijnen voo r het politie-optreden opgenomen en
werden de taken van de verschillende onderdelen van de organ isatie op elkaar
afgestemd. De ontruiming werd gedegen voorbereid en gepland volgens de
methoden die de ME voor oplreden bij grootschalige ordeverstoringen ter
beschikking staan . De voorbereidingstijd was ruim vanwege een laler dan
verwachte ontruimingsdatum . De eerste vergade ring van de voorbereidingsgroep
vond plaats in november 1989. Er was ook gelegenheid om alle commandanten die
aan de actie zouden deelnemen ruim voo r de ontruimingsdatum te laten brainstormen en de casus te laten analyseren volgens verschillende scenario·s.
Oit gebeurde in het kader van een ME-cursuS ' planning en analyse' voor de regio
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Een Algemeen Commandant werd belast met de algehele leiding van het politieo pueden e n functioneerde als een liaiso n tussen de operationele politie-organisatie en het beleidscentrum. Daarnaast werd een plaatsvervangend Algemeen
Commandant en Chef Operatiën aangesteld . Deze was in het bijzonder verant·
woordelijk voor de coördinatie van de werkzaa mheden van de operationele
commandanten .
De gehele operatie moest volgens het draaiboek worden uitgevoerd in drie fa sen .
Oe eerste fa se van de periode voo rafgaand a3n de ontruiming, zou ~'olgens plan
moeten ingaan op vrijdag 25 mei om 18.00 uur en worden afgesloten op de dag van
de ontruiming, dinsdag 29 mei. om 05.00 uur. In deze fase was de organisatie
alleen gericht op de handhavin g van de openbare orde. Er vond statische observatie plaats en er gold een piketregeling om snel en adequaat te kunnen reageren.
De piketregeli ng omvatte de volgende eenheden:
alle commandanten en leidinggevenden van de gemeentepolitie Groni ngen die
een taak hadden op de dag van de o ntruimi ng:
- één peloton ME gemeentepolitie Groningen stad
- één sectie aanhoudingseenheid (AEl gemeentepolitie Groningen

Noord.
De commandanten belast met de uitvoering van de verschillende deeilaken van de
ontruiming ste lden zelf de operationele plannen op, die vervolgens in het voorbere idingsteam werden besproken en waar nodig aangepast. Hel draaiboek als
geheel werd ter beoordeling en vaslSlelling voorgelegd aan het driehoeksoverleg.
De kwaliteit van het draaiboek voo r de ontruiming werd door de evaluaties
opgesteld door de politie, over het algemeen als goed bestempeld. Opmerkingen
betroffen alleen specifieke onderdelen van het plan. De uitvoering va n de
ont ru iming verliep naar wens, ondanks het feit dat de ontru imi ng twee dagen
vervroegd diende plaats Ie vinden. De problemen rond het WNC ontstonden
echter vóór de ontruiming.

Alle commandante n van deze eenheden dienden voorzien Ie zijn van een
semafoo n.
In de tweede fase, de avond en nacht vóór de dag van de ontruiming, werden één
peloton ME bijstand en I sectie AE bijstand ter beschikking gehouden, alsmede
enige verkenners, gidsen en motorrijde rs.
Voor de derde fase, de afzetting van het gebied rondom het complex en de
ontruiming, werd de inzet van drie peloto ns ME afkomstig uit de Noordelijke
provincies voo rzien . Twee groepen BRATRA (Brand en traangas) uit Amsterdam

Organisatie en taken bij de ont ruim ing
Volgens het draaiboek moest de operatie worden uitgevoerd door vier taakgroepen
elk geleid door een operationeel commanda nt. Er was een groep voo r het treffen
van verkeersmaatregelen en het reguleren van de stroom van politieverkeer, een
groep belast nIet de daadwerkelijke ontruiming en de afzetting van de directe
omgeving van het WNC, een groep voor de handhaving en het evemueel herstellen
van de openbare orde, en een groep recherche belast met rechercheonderzoek
zowel vóór als na de ontruiming, zodat verdachten van reeds gepleegde en nog te
plegen strafbare feiten konden worden aangehouden . Voor elk van deze groepen
werd een afzonde rlijk operationeel plan opgesteld. Voo~s was in het draaiboek het
optreden voorzien van onder meer: de brandweer, de GGD, de afdeling reiniging

I

moesten toegang tot het complex verscharren .
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Doe l en uitgangspunten

en de Explosieven Opruimingsdienst.
Voor de algehele leiding van de actie werd een beleidscentrum ingericht waarin de
lede n van het driehoeksoverleg zitting hadden. Het beleidscentrum droeg de eind·
verantwoordelijkheid voor de gehele operatie en diende de waarborgen en voorwaarden te scheppen voor een adequate ui rvoering van de ontruiming.

Het doel van de ontruimingsactie was volgens het draaiboek het ontruimen van
het WNC en het vrijwaren van het complex voor he rkraken. Het politie-optreden
moest worden gericht op het handh aven van de openbare orde en rust binnen
aanvaardbare grenzen en het voorkomen van ernstige strafbare feiten . De tolerantiegrenzen gaven aan in welke omstandigheden moest worden opgetreden, hoe in
dat geval moest worden opgetreden en, in het geval a rrestaties werden verricht, op
welke rechtsgrond dat diende te gebeu ren. De tolerantiegrenzen bepaalden o nde r
meer, dat bij herhaald optreden legen het opwerpen van barricades, bij het
bestormen van objecten en bij het bekogelen van politiepersoneel met voorwerpen die gevaar voor de veiligheid van de betrokken politieambtenaren zouden
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opleveren, aanhoudingen zouden worden verricht op grond van artikel 141,
c.q.16Z Sr. Arrestaties zouden volgens plan wo rden verricht voor:
- strafbare feiten die met individuele verdachten in verband konden worden
gebracht:
- reeds eerder gepleegde strafbare feiten in verband waa rmee reeds een
opsporingso nderzoek liep.
Het potitie·optreden moest volgens plan regulerend en dé·escale rend zijn: het
optreden moest er op worden gericht een confrontatie tussen krake rs, eve ntuele
demonstranten en derden te voorkomen. Afzonderlijke aandachtspunten waren
het voorkomen van blokkades, bezettingen en vernielingen van openbare en niet
openbare gebouwen. Behalve met de acties van krakers en hun medestanders
hield men rekening met het o ptreden va n a ndere groepen uit de Gron in gse
samenleving, zoals de als Z·siders bekend staande voetbalsupporte rs, een groep
' molorboys' en het Aktiefront Nationaal Socialisten.
Inform at ie en bepa ling van d e tactiek
Het is In polilieluingen een bekend gegeven, dat het uiterst moeilijk is om onder
(autonome) krakers inlichtingen te winnen over op handen zijnde acties.
De o rganisatie van deze beweging in afzonde rlijke 'cellen' en panden beperkt de
effectiviteit van methoden als infiltratie. Bij de voorbereiding van de ontruiming
van het WNC, beschikte de politie niettemin over info rmatie aflcomstig uit
observatie van het complex, uit politierapporten over eerdere acties en incidenten
waar bewoners van het WNC (vermoedelijk) bij betrokken waren, Uil de kanalen
van de inlichtingendienst en van een landelijk netwerk van ME· coördinatoren
waar info rmatie over grootschalig politie·optreden in diverse steden wordt uitgewisseld. Met deze inCormatie kon een beeld worden verkregen van de aantallen
krakers in het complex. van hun strategie. organisatie alsmede van de aard van het
verzet en de gewelddadigheden waa r toe zij in staat moesten worde n geacht.
Tevens was e r Informatie over de tactiek die de krake rs mogelijk zouden vo lgen.
De beschikbare in form atie wo rdt in het navolgende meer in detail behandeld.
Op grond van info rmatie en het beeld dat men zich had gevormd!. werd verwacht
dat de krakers het WNC in elk geval niet zonder verzet zouden willen opgeven.
Er werd van uitgegaan dat de krakers voor het plegen van verzet zeer goed waren
georganiseerd en in staat ware n tot g~oördlneerd en gedisciplineerd optreden in
grotere verbanden. Dit werd afgeleid uit de uitvoering van winkeldiefstalJen in het
verleden, uit het verloo p van een in januarl 1990 te Groningen georganiseerde
sympathie-demonstratie voor de WNC-bewoners, waar 250 tot 300 personen aan
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deelnamen, en uit ande re in cidenten. Dit vermogen tot gecoördineerd optreden is
overigens niel ongebruikelijk bij rellen en hoeft niet te wijzen o p hel beslaan van
een fo rmele organisatie van de geweldplegende groep. Bij veel re llen blijkt dat de
deelnemers in staat zij n om op basis van ervaring en afspraken ter plekke gecoördineerd en gediscipli neerd legen de politie op te treden. Dit is mogelijk door
informatie·u itwisseling en synchronisatie van ged rag ter plekke .....
Maar bij de voo rbereidi ng van de onuuiming werd tevens rekening gehouden met
een graad van fo rmele o rganisatie: in het draaiboek werd melding gemaakt va n
een taakverdeling bi nnen de groep en van een hoofdkwartier in hel WNC van
waaruit leidi ng kon worden gegeven aan het verzet. Bovendien was duidelijk dat
de krakers besc hikten over ve rb indingsm iddelen: 27 MC apparatuu r. een POrtOfoon van de Gemeentepolitie Gro ningen en de illegale zender 'De Zwarte He mel'.
Deze was geïnstalleerd in een kraakpand elde rs in de stad.
De omvang van de groep werd in het draaiboek enige tijd voo r de geplande datu m
van de ontruiming, geschat o p 50 à 60 personen. Deze groep werd onderscheiden
in drie categorieën: anarchisten. principiële krakers en meelopers. Er werd
gewezen op contacten met krakers uit Amsterdam. Nijmegen, Denemarken,
Duitsland en Engeland en o p de aanwezigheid van personen die zich bij ee rdere
gelegenheden aan e rnstige geweldpleginge n tegen politie-Cunctionarissen hadden
schuldig gemaakt. In het draaiboek was een lijst van acties opgenomen die de
krakers van het WNC op hun conto hadden staan en de doelwitten die daar bij
waren getroffen. Daartoe behoorden: meerdere vernielingen aan gebouwen en
voertuigen. geweld en bedreigingen met geweld tegen personen. geweld legen
politieambtenaren. meerdere ordeversto ringen en schermutselingen in de binnenstad en ee n blokkade van het stadhuis. alsmede een aanval op een aantal winkel·
panden op de Grote Markt lijdens de Meikermis van 1989 waaJbij een grool aantal
winkelruiten we rd vernield. Men hield er rekening mee dat het complex op diverse
plaatsen was geba rricadeerd. VanafhalCapril werd geconstateerd dat grote hoeveelhede n bouwmaterialen het complex werden binnen gebracht en dat er laswerkzaamheden werden verricht. Vanaf 11 mei .....erden alle ramen en deuren van
het complex dicht gemaakt. Het was teve ns bekend dat de krakers beschikten over
diverse slagwape ns. projectielen. katapults en dergelijke en dat zij zich konde n
vermommen met bivakmutsen en helmen.
Tenslotte beschikte de politie ook over informatie over de tactieken die de krakers
mogelijk zouden volge n. Er waren twee afzonderlijke meldingen. Beide hadden
be trekking op de tactieken in november 1989 door krakers toegepast in de
Amsterdamse Tesselschadestraat. Volgens een (schriftelijke) melding van 20 mei
1990 moest rekening worden gehouden me t een poging tot uitlokking van de
ontruiming kort nadat de uitspraak van de rechter op maandag 21 mei bekend zou
worden. Tevens werd gewezen op mogelijke ' harde prikacties' gericht tegen
-
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instanties en personen beuok.ken bij de projectonlwikkeling van de nieuwe
Openbare Bibliotheek. Daarbij zouden zo'n 300 personen uit o.m. Groningen.
Amsterdam, Nijmegen en Utrecht aCle de présence ku nnen geven en zouden
mogelijk rwee à drie barricades rondom het complex worden opgeworpen.
De tweede melding werd reeds gedaan tijdens een vergadering van de voorbereidingsgroep in februari 1990. Hel betrof de mogelijkheid dat de krakers in het
weekeinde voorafgaande aan de geplande ontruiming een 'afscheidsfeestje'
zouden bouwen, aC te sluiten met een 'feestelijke' uitbraak. Er werd op gewezen
dat mogelijk barricades zouden worden opgeworpen en dat de acties zich niet
hoefden Ie beperken tal de onm iddell ijke omgeving van het complex. Op grond
van de gegevens werd in de week voorafgaande aan de geplande datum van de
o ntruiming rekening gehouden met kraakacties e lders in de slad, met acties ter
belemmering van het verkeer op strategische pUnien e n met 'harde prikacties'
gericht tegen de woningen van gezagsdragers e n tegen panden van overheidsinstellingen en instellingen zoals banken die in hel wereldbeeld van de ' autonome'
krakers verdacht zouden kunnen zijn.
Alertheid geboden
In de planning van het politie-optreden werd op verschillende manieren rekening
gehouden met de bovenvermelde informatie. Een waterwerper en shovel werden
ingehuurd en In hel draaiboek waren bepalingen opgenomen over hoe te
handelen in het geval barricades werden opgeworpen. Ook werd de Explosieven
Opruimingsdienst ingeschalceld.
Bovendien werd besloten om de voorbere idende fase van de ontruiming, die
oorspronkelijk op de vrijdag vóór de geplande onlruiming zou starten, reeds op
maandag 21 mei te laten ingaan , Over de taken, organisatie en commu nicatielijnen in deze eerste Case verschafte het draaiboek geen Informatie. De rol die de
tactische informatie moest spelen bij de besluitvorming over het ve rloop van het
politie-optreden en bij hel uitvoeren van de plannen is niet op papier gesteld.
De uitvoering van de geplande voorbereide nd e fase was afhankeliik gesteld van de
tijd, plaalS en omstandigheden en er werden alleen mondelinge afspra.ken over
gemaalct.
Aanhoudingseenheden in burger hielden in die week 24 uur per dag de bewegingen van de kralcers rond het WNC en op strategische punten elders in de stad in de
gaten, daarbij geassisteerd door rondrijdende arrestatie- en surveillancewagens.
Voorts waren twee pelotons ME bijstand van elk 45 manschappen uit de noordelijke korpsen paraat om evenluele krakersacties af te schrikken en om bij calamiteiten op te treden, Het doel van de regeling was om ongeregeldheden te voorkomen door de krakers duidelijk te maken dat de politie op alle eventualiteiten

HOOFDSTUK I
Poli'i, · oplr~d'tI

was voorbereid en op sterkte was om op te treden in het geval ongeregeldheden
zich voo rdeden.
Nadat hel vertrek van een groep van 20 tot 30 krakers uit het WNC was geconstateerd, werd op woensdag 23 mei door de Driehoek, in dit verband opererend als
het beleidscentrum, en de leiding van de politie-operatie besloten om de sterkte
van de politie teru g te brengen. De overwegingen voor dit besluit waren tweeledig.
Met het Hemelvaartsweekeinde in het vooruitzicht en de in verband daarmee
geplande privé-afspraken stond de beslissing om een grote politiemacht op de
been te houden onder druk. Bovendien zou bij handhaving van de sterkte de voor
de ontruiming benod igde bijstand niet meer door de noordelijke provincies geleverd kunnen worde n, maar uit verder weg gelegerde corpsen moeten worden
betrokken. Zoals de algemeen commanda.n l stelde: · We moesten kiezen tussen
een verwijt van 'overki ll' en risico,· Gekozen werd voor sociale overwegingen en cr
we rd besloten om de sterkte terug te brengen tOt één sectie ME, paraat op het
Gconingse hoofdbureau van politie. Eén sec tie was thu is leleronisch oproepbaar.
Het commandocentrum voor de politie -actie werd permanent bemand door ee n
operationeel commandant , een persoon verantwoordelijk voor de verbi nd ingen
met de observatie· eenheden en een mobiloConist.
Op woensdag 23 mei, de dag voor Hemelvaartsdag, werd de politiemacht rondom
het WNC even duidelijk zichtbaar teruggetrokken, als ze voorheen zichtbaar
aanwezig was geweest.
Observaties, aanloop tOt de rellen
In het kader van de verscherpte waakzaamheid van de politie werden het WNC en
een ande r kraakpand in de stad. w::.arheen een deel van de \VNC· krakers was
verhuisd, al vanaf 11 mei geobserveerd. Het doel was de bewegingen va n personen
rond het complex in de gaten te houden om enig inzicht in eventueel beraamde
acties te verkrijgen, Op grond van de meldingsrapporten is het aantal personen dat
het complex betrad ofverHet, soms moeilij k exact te bepalen. Volgens één van de
commandanten op h.et commandocentrum was dit aan een aantalomstandig·
heden toe te schrijven. In de eerste plaats aan het fe it dat 'statisch ' werd geobserveerd en niet 'dynamisch ': geobserveerde personen werden niet gevolgd, Het bleek
bovendien moeilijk om de posten zo te plaatsen dat alle ingangen van h~t WNC
konden worden geobserveerd. Het ontbreken van tussenstanden in hel rapport
over de meldingen bemoeilijkte een vlotte interpretatie van de gegevens, Tenslotte
waren de gegevens waarvan notitie werd genomen te summier o m de geobserveerde personen bij hun gang langs verschillende posten te kunnen identificeren.
Het was daarom soms onduidelijk of de betreffende personen het complex Inderdaad verlielen, of bijvoorbeeld met een omtrekkende beweging weer betraden.
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Het uitgangspunt van de observatie was een aantal va n ongeveer 40 personen in
hel comp lex. In de periode van 21 tOl en mel27 mei werden diverse activiteiten
waargenomen die kennelijk waren gerich t op een langdurig verblij f in het WNC.
Grote hoeveelheden levensmiddelen werden ingekocht en overgebrach t naar het
complell. Vanaf 21 tot 25 mei werd druk verkeer van komende en gaande personen
rondom het complell gesignaleerd. Op maandag 21 mei verli eten 13 personen het
complell, op dinsdag 22 mei betrad eerst een groep van 25 pe rsonen met bagage
het co mplell, waarna, na een aan lal uren, tussen de 15 en 30 personen vanuit het
complex de stad verlieten. Het aantal kon niet exact wo rden bepaald. Op grond
van deze informatie over vertrekkende krakers nam de leiding van de operatie haar
beslissing om de omvang van de aanwezige politiemacht te reduceren.
Op donderdag 24 mei verminderde het aantal personen in hel pand met 58. I'"
Dit aantal had volgens de gegevens tot op dat moment niet meer in de panden
aanwezig kunnen zij n. Op vrijdag 25 mei houdt hel aantal personen dat het
complex betreed I e n verlaat elkaar tot 20.00 uur in evenwicht. Rond 20.00 uur gaan
twee groepen van ongeveer 20 personen elk, hel complex binnen. Tussen 20.00 en
24.00 uur neem I het aantal personen in het WNC in kleinere groepen mei in totaal
ongeveer 65 personen toe. Velen daarvan waren uitgerust met slaapzakken. rugzakken en andere bagage. Het verkeer gaat door in de nachtelijke uren en om
04.00 uur was de bezetting van hel complex sinds 20.00 uur de vorige avond met
85 personen toegenomen. Dat betekent dat er op dat moment méér personen in
het complex aanwezig moesten zijn , dan er ooit eerder waren gesignaleerd .
Op het hoofdbureau van politie kwamen de meldingen van bewegingen rondom
het WNC binnen bij het commandocentrum. De meldingen werden bijgehouden
in een logboek. AI vroeger op de avond besprak de commandant de grote re toe loop naar het WNC me i de dienstdoend officier van dienst en met de operationee l
co mmandant ontruimi ng die, min of meer toevallig, ter plekke was. Actie werd
toen niet nodig geacht. Volgens verklaring van de betrokkenen speelden de
bovengenoemde onduidelijkheden van observatie en rapportage bij deze beslissing een rol. Het gevolg was, dat het aantal personen dal zich naar het complex.
had begeven bij comrole ach terar enigszins bleek te zijn onderschat. Bovendien
was hel de gehele week al een komen en gaan van mensen rond het comp lex..
De meldingen van de observatieposten die vrijdagavond werden c:1us niet voldoende uitzonderlijk geachl om in actie te komen. De meldingen werden niet
doorgegeven aan de commandant van de sectie ME die zich op het hoofdbureau
bevond. Deze stelde zich om een uur of drie persoonlijk op de hoogte van de situatie rond het WNC en bij enige andere kraakpanden in de stad van waaruit eventuele solidariteitsacties waren Ie verwachten . De situatie was naar zijn Inschaning
rustig en teruggekomen op het bureau gaf hij, rond een uur of vier, zijn mannen
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toestemming om de resterende uren van de dienst tot 8 uur 's ochtends slapend
door te beengen.
De rellen
Om 04 .41 werden in de Oude Boteringesuaat door de krakers de eerSle blokkades
opgeworpen. Binnen zeer koete lijd waren de straten rondom he t complell
afgesloten door barricades opgeworpen me t diverse mate rialen aflcomstig uit het
complex. Om 05 .07 werd café Forum o p de hoek van de Oude Boteringes uaat en
de Broerstraat bestOrmd. Het inte rieur werd op de barricaden gegooid. De schat ·
tin gen van het aantal krakers dat aan de rellen deelnam lopen sterk uiteen. Er zijn
aantallen tussen de 40 en 100 personen genoemd. Zij waren allen vermomd met
behulp van helmen, shawls, bivakmutsen en overalls, waardoor individuele
herkenning onmogelijk was. Bovendien bleken zij te beschikken ove r gasmaskers.
Om ongeveer 5.30 uur was de seclie ME van het hoofdbureau, verdeeld over twee
groepen, ter plekke aanwezig. Het optreden van de ME·ers werd enige tijd uit·
gesteld in afwachting van de komst van de shovel en waterwerper. Om 06.36 werd
het advocatenkantoor Vos, $eidel en Plas op de hoek van de Oude Boteringestraat
en de Rode Weeshuisstraat door de krakers aangevallen. Ook een gemeentelijk
kantoor in de Oude BOIeringestraat werd doelwit van de rellen. De aanwezige
ME-ers waren niet in staat om de rellen te bedwingen. Oe vernielingen en plunderingen konden niet worden voorkomen. Ook konden nauwelijks arrestaties
worden verricht. Vanwege het feil dat er in de linies geen beweging was en de ME
geen charges kon uitvoeren, achtte de commandant van de ME ter plekke het
onverantwoord om aanhoudingseenheden in Ie zetten. Ook uit eerdere confrontaties met 'aulonome ' krakers is bekend dat aanhoudingseenheden weinig kunnen
uitrichten tegen deze groep vanwege een sterk anlagonisme tussen deze actievoerders e n de politie. I'"
Pas om 09.12 uur werd het advocatenkantoor op de krakers herove rd en vanaf
dat moment kon de ME het initi81ieChernemen. Om 09.18 uur werd de eerste
barricade geslecht. Rond 10.00 uur was de s ituatie weer o nder conlrole.
Overzicht e n analyse van h et politle - oplreden
Opvallend is dat ondanks de informatie waarover de politie beschikte, de verr-assing over de acties doo r de krakers niet kon worden voorkomen. Volgens een
aantal betrokken politiefunctionarissen zou het mogelijk zijn geweest om de rellen
met behulp van twee pelotons ME, de waterwerper en de shovel binnen korte{re)
tijd te bedwingen. In elk geval schOOI de sterkte van ~~n sectie ME op zaterdagochtend schromelijk te kort. Dit betekent dat twee beslissingen van cruciaal
Man" p. 16.
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belang zijn geweest voor het verdere verloop van de gebeurten issen: in de eerste
plaats de beslissing van de Driehoek en het commando om op woensdag 23 mei de
ro nd het WNC aanwezige pelotons terug te trekken en in de tweede plaats de
beslissi ng o p vrijdagavond om ondanks de toeloop van mensen naar het complex
geen verdere actie te ondernemen. Het lijkt aannemelijk. dat deze twee beslissin·
gen het resultaat waren van o pvattingen en interpretaties die al eerder hadden
post gevat. In deze paragraaf wordt nagegaan hoe de beschikbare informatie door
de pol itie werd verwerkt.
Het was bekend met welke groep men te maken had en welk risico deze voor het
ontstaan van gewelddadigheden met zich mee bracht. Bovendien had men zich
door parallellen te trekken met eerdere ontruimi ngen elders in het land een idee
gevormd over (mogelijk) o p handen zijnde acties. Ook de objecten van de actie
hoefd en niet echt verrassend te zijn: het getroffen advocatenkantoor had bij
procedures ter voorbereiding van de nieuwbouw voor de OB dienste n verleend
aan de gemeente. De exploitant van café Forum had zich volgens omwonenden in
he t verleden bij versch ille nde gelegenheden publiekelijk uitgela ten over de nood"taak van een o ntrui mi ng van het complex. Het derde object was een gemeentelijk
kantoor. Bij eerdere incidenten in de stad hadden personen die tot de WNC-groep
werden gerekend zich al schuldig gemaakt aan vernielingen van doelwitten die
volgens 'burgerlijke ' opvatting weinig te maken hadden met de strijd om het WNC.
Bij de voo rbereidingen van de ontruimi ng was reken ing gehouden met hard
geweld gericht tegen de politie en tevens was bekend dat de krakers besc hikte n
over helmen en bivakmu ts~n om zich te vermom men.
\
[n het lich t van deze inform atie roept de beslissing van 23 mei om de sterkte terug
te brengen vragen op. Hierover zij n ook in de politie-evaluaties door verschillende
bijstand verlenende politie-eenheden kritische opmerki ngen gemaakt.
In de korpsevaluatie wordt hier over opgemerkt. dat de ongeregeld heden weliswaar beter en eerder beheers t hadden kun nen worden wan neer in de nacht van
vrijdag op zate rd ag meer personeel beschikbaar was geweest, maa r dat de beslissing o m de sterkte va n het personeel terug te brengen op woensdag volgens een
juiste procedure tOt stand is gekomen. Alle argumenten voor en tegen de reductie
zij n volgens de evalu atie doorgenomen: achteraf blijkt een verkee rde inschatting
te zijn gemaak1. Deze opvatting kon in het onderzoek vanwege het ontbre ken van
schrUtelijke verslagen van de beraadslagingen in de week voorafgaande aan de
rellen niet worde n getoetst. Niettemin val t bij beschouwing van de beschikbare
informatie het volgende op.
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De planning van de politie richtte zich voo ral op het uitvoeren van de ontruiming
op de eerste datum die volgens uits praak van de rechter was toegestaan.
De informatie over op handen zi jnde acties leidde tot aanpassi ng van de plan nen
en een vervroegde en aangepaste uitvoering van de geplande fase van aanloop tot
de on truim ing. Confo rm de planning. werd de uitvoering van deze fase afhankelijk
gesteld van de tijd, plaats en oms tandigheden en werden er alleen mondelinge
afspraken over gemaakt. Ook de tactische informatie werd niel volled ig op papier
vastgelegd, en over de exacte inhoud beSlaan bij de belrokken politie·functionarissen verschillende lezingen. Dit gegeven maakt niet alleen een reco nstructie van
de gang van zaken achte raf moeilijker. maar kan ook hebben geleid tOl een minder
syslematische jnre rpretatie en wegi ng ~an de beschikbare informatie.
Mogeli jk heeft het feit dat deze info rmatie geen afzonderlijke plaats werd toe·
bedeeld bij de uitga ngspunten en de doelstelling van de actie, er toe geleid dat er
te veel een beroep werd gedaan op het geheugen en de persoonlijke interpretaties
van diegenen die op het beslissende moment besluiten dienden te nemen.
Dit geldt voor de plaatsvervangend algemeen com mandant, voor de commandant
commandocentrum en voor de commandant van de ME-sectie op het bureau.
Ook de wijze waarop de politiemacht werd Ingezet en teruggetrokken is opmerkelijk. De inzet van meer personeel op de dag van het gerechtelijk vo nnis had
afschrikking lOt doel. De aanwezige agenten moesten door de krakers duidelijk
wo rde n waar ge nomen. Bij de beslissing om de politiemacht terug te trekken is er
kennelijk onvoldoe nde rekening mee gehouden, dat ook de krakers zich een doel
hadden gesteld en beschikten over een strategie en flexib ele tactieken om die te
realiseren . De tactiek van de krakers kon door het waarnemen van de manoeuvres
van de politie eenvoudig wo rde n aangepast.
Blijkens onderzoek van politie-optreden in relsituaties is de geschetste gang van
zaken ni et uniek. Het accent wordt vaak gelegd op de voo rbereidende fase , terwijl
in de organisatie van het politie-optreden vaak onvoldoende middelen zijn voor·
zien om de signalen op de dag van de poten tiêle rellen, of, in dit geval, de signalen
over het ged rag van de potentiële dadergroep voorafgaand e aan de rellen , te
onderkennen en er tijdig op in te spelen. '" '

V""

Ada" g, p. 88. fn dit ,apporl. v,r51ag
H" I,st,,,,at/Jch o"d,~od; IIDn 225
pofftl,·oplr,d, nl/" "Idruolin,
""' lCh,,,,n I" J""""'/ /990. IJ H"
Hsch'/j"i"l 0PI, ,,o,,,,n dl, ook va"
IlXp(Jlsln,/1 op d. O' I""IJ",I, ""n d,
on""i",i", van hll WN~ ·Ot o'l"nl$4ll/'
""" h.t polfti,-opt"d,,, f,gl srrrt h rr
ocn,,' op d, fu, voora/'lUImt (Uln
poll"tIlf, "I,I/Ulul" . V"I riJd wordt
brJ/,1d oon /IOD,IH"ld,,,d, ""ad"i"l,
h" opl,,/I,n """ "" dffUlibo,k,n h"
b,I,/,,, 1/tI" /" t, Uit, ,, " "h ,d,,,.
Dit 'IhHI WI" 1IIf,1c:.""",h,d,,, IJ IIrljwd
,,'ululllnd I,,/cllt op d, ril'" O'I"" iJatl,.
IIftI ",/"d., op d, ""d,,, b,troklcr"

63

Ifor p,n. W,I word t op dln'Jt mtl n;,,,n
"tr"cht 'voo ,i"/o,,,,,,rI,' I,, t, winn," . (...J
Doo,d"t h,t occ,nt """t:l:O slI,k "'g op d,
1IOD,IH"fd,,,d, /iJI', UNI"n i" d, Ofl" niJ"ti,
IIDn h,t politf"opt"d,,, """t o"lIOldOf"d,
",/ddr/,,, /"I,bouwd om d, d,,,,,t,n op d,
van d, pollntill. T,III/uali,ul/ t,
ondrrbnn, ,, ,,, ""p i" IIlpri,n. Va"k
bink d, orp" lull f, ,.I/!/ fluilHl g,,,ocl 0/
"'rt In Sla"t snrl t, "ag,,,n op g,lHu (1"
"IJJfn dl, :ich op tt,a", voo,d,d,n.
DG" UIGl d, o'la" lulIl, IJijvoo, blrld nog
,.I,r 'opg,t l",,', r, ....4U ",t"" "/lou/"l
b",/J. d, ""billdt"llmldd.,f,,.
nirt
gord. "wa"n ",iJ"rrst"" d,,, /n d, o"drr/lnl' com"'u" lcatÎ, ItC. · Ad."" I, p. al-aa.

d",

lIIf,tr,,,

I

OEEl 111; Onuu im,ng

I

,n " .. '...... olgin Q

Van essentieel belang is het feit, dat de leiding zich bij haar beslissingen over de in
te zeilen politiemacht baseerde op gegevens uit observatie die onbetrouwbaar
bleek. Op Hemelvaartsdag 24 mei verliet ee n aantal personen het WNC waaruit
bleek. dat de o mvang van de gemobiliseerde aanhang van de WNC·bewoners was
onderschat. Het betreffende aantal van bijna 60 personen had volgens alle
beschikbare gegevens niet in het complex aanwezig kunnen zijn. Dat had al een
reden kunnen zijn om verhoogde waakzaamheid in acht te nemen, onde r het
mOllo: -wat er uit komt, kan er ook weer s nel in-. In de loop van de avond en
nacht van vrijdag 25 mei begaf zich in korte tijd een groep krakers naa r het WNC,
van een omvang die ter plekke nooit eerder was ges ignaleerd. I'"
De techniek en rapportage va n observatie werd na de gebeunenissen rondom het
WNC bij een ander kraakpand verbeterd. Het betref! aanpassingen die in voorkomende gevallen van doorslaggevend belang kunnen zijn. Te noemen zijn het
vermelden van periodieke tussenstanden, het inzeilen van dynamische in plaats
van statische observatie en het opnemen van meer uiterlijke kenmerken van
geobserveerde personen.
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In leidende samenvatti n g
Op zate rdag 26 mei werd door het beleidscentrum van de Driehoek besloten om
het WNC van de buitenwereld af te slu iten en ~m de gehele groep in het WNC aan
te houden. Daarbij werden geen andere benaderingen, zoals bijvoorbeeld toegepast in het geval van de Nijmeegse Mari!nburg, overwogen. Hel besluit werd
genomen vanwege de eerder vertoonde voorbeelden van onmacht van de overheid
tegen groepsgeweld, van vooral de zijde van krakers.
Het besluit om de gehele groep krakers in het complex aan te houden en de onderschatting van de omvang van de groep was van invloed op het verloop van het
recherche·onde rzoek. Het Openbaar Ministerie was o p het voeren van een straf·
proces van deze aard en omva ng wat betrert organisatie en het te volgen beleid
niet voorbereid. Bij de s trafvervolging koos het Openbaar Ministerie voo r een
interpretatie van artikel 14 1 Sr. die collectieve aansprakelijkheid toeliet, maar die
niet door de jurisprudentie werd ondersteund. Als gevolg van deze keuze werd een
andere mogelijkheid die het strafrecht biedt om op te treden tegen massaal
groepsgeweld niet getoetst. Later werd aan de tenlastelegging artikel 140 Sr. [oe·
gevoegd.
Bij de voorbereiding van de ontruimingsactie was er slechts in beperkte mate
sprake van samenwerking tussen politie en justitie. Een suggestie om rekening te
houden mei groepsgeweld en de mogelijkheden om justitieel optreden daartegen
te onderzoeken werd verder niet meer aan de orde gesteld.
Besluitvorming in het be leidscentrum
Na anoop va n de relien moest het beleidscentrum van de Driehoek in korte tijd
een aantal besluiten nemen en zaken regelen. In de eerste plaats moest de openba re orde worden verzekerd. Dit gebeurde door de directe omgeving van het WNC
hermetisch van de buitenwereld af te sluiten met behulp van zeecontalners.ln de
tweede plaats werd, na overleg met de commandanten van de politie, besloten om
de ontruiming te vervroegen van de dinsdag naar de zondagochtend om 06.00 uur.
De vervroeging werd noodzakelijk geacht vanwege het gevaar voor nieuwe
ongeregeldheden van de zijde van d«; krakers, mogelijke sympathisanten of andere
groeperingen uit de Groningse samenleving. zoals de 'Z·siders'. Om de ontruiming
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tOt uilVoeringte kun nen brengen werd bijstand van ME en AE·eenheden uit een
groot deel van het land ingeroepen. Als rechtsgrond voor de ont ruiming diende
artike l 219 van de Gemeentewet. Krachtens besluit van de rechter konden de
krakers niet eerder dan dinsdag 29 mei worden ontruimd. Volgens artikel 219 kon
de burgemeester: ~I n geval van oproerige beweging, samenscholing of andere
swo rn is van de openbare orde ofvan ernstige rampen, dan wel van ernstige vrees
voo r het ontstaan daarva n- alle bevelen geven die hij voor een goede gang van
zaken noodzakelijk achue, waaronder het ove rgaan tot een ontruiming.
Bovendien ko n hij o p grond van artikel 220 van de gemeen tewet voo rschriften
afkondigen die de ontruiming zouden vergemakkel ijken. Dit leidde tOt de bepaling
dat nie ma nd zich op za te rdag en zondag zo nde r toestemm ing van de hoo fdcom·
missaris van politie in de directe omgeving va n het WNC m'och t ophouden.
Tevens werd het besluit genomen om de gehele groep die in de pand en zou
worden aangetroffe n aan te houden en voor te geleiden voor overtreding van
a rt ike l 141 Sr., o pe nlijke geweldpleging.
Een 'G roning se' en ee n 'Ge lderse benadering '
Volgens de venegenwoordigers van de partijen in de Driehoek bestond over het
beslu it tot aanho uding in het beleidscentrum volstrekte eenstemm igheid. werd
het beschouwd als een uitgangspunt dat niet te r discussie stond en werden geen
alternatieven overwogen. De beslissing werd in korte tijd en onder druk van de
publieke opinie, maa.r evenzeer uit persoonlijke overtuiging van de betrokkenen,
genomen. De led en van de Driehoek en de aanwezige politiecommandanten
hadden de sterke behoefte een duidelijke daad te stellen tegenove r het uitdagende
en vernietigend e geweld dat door de krakers was gepleegd. De Groningse
autoriteiten o nlVi.nge n op die zondag en de week er na steu nbetuigingen en
aanbiedingen voor bijstand uit het gehele land . Dit sterkte hen in hun overtuiging
o m koers te houden.
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Het was volgens hoofdofficier van justitie Blok duidelijk dat met de strafvervolgi ng
een ju ridisch risico werd gelopen en dat het Openbaar Ministerie en de recherche
va nwege de grote omvang van de groep ee n moeilijke taak stond te wachten.
Niettemin werd het politiek en maatschappelijk o naanvaardbaar geacht om geen
actie te ondernemen e n de relschoppers vrij uit te laten gaan. Behalve overwe·
gingen van plaatselij ke politiek spe~lden daarbij, zeker voor he l Openbaar
Ministerie, ook landelijke overwegingen een rol. Volgens de beuokkenen zou het
niet te verantwoorden zijn geweest om de groep afkomstig uit het WNC in het
zicht van het Gro ningse publiek en de landelijke en plaatselijke media vrijuit te
la ten gaan. Volgens Blok was het in het verleden, vooral in Amsterdam, al te vaak
vertoond, dat personen die bij onuuimingsacties grote schade hadde n aangericht,
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niet werden vervolgd. ~ Het hele land zou over ons heen zij n gevallen . Vragen in de
Kamer. vern ietige nde commentaren in de pers. De hel zou dan pas goed zijn los·
geb roken . ~ 'u,
Maa r voor ee n voorbeeld voor deze gang van zaken hoefde men niet ver Ie gaan.
Korte tijd voor de ontruimi ng van het WNC, begi n april 1990. deed zich een
vergelijkbare situa tie voor bij een Gronings kraakpand . Tijdens de ontru imi ng van
het pand was het gekomen tot openlijke geweldpleging en vernielingen. overigens
op een kleinere schaal dan bij het WNC. Het Openbaar Mi nisterie besloot toen om
de krakers vrijui t te laten gaan vanwege problemen met de bewi jsvoering.
Het beleidscentrum ging er op die bewuste zaterdagochtend van ui l dat de ve reiste
relatie tussen daad e n dader vanwege het bijzondere ve rloop va n de rellen in
vo ldoende mate kon worden gelegd. Op grond van een vergeli jking van schrif·
lelijke rapportages van de observatie tea ms en de ME· commandanten stelde men
vast. dat de aantallen krakers in het pand vóórdat de relle n bego nnen en de
aantallen buiten op straat op het moment van de rellen , nagenoeg gelijk wa ren.
Aldus kwam men lot de slotsom dat alle personen in het pand aan het geweld
moesten hebbe n deelgenomen. Door de afgrendeling van het com plex onmiddel·
lijk na de rellen. mocht men e r van uit gaan dat niemand meer de groep verlaten
kon hebben, noch er bij kon zijn gekomen. Deze gegevens tezamen vormden
volgens betrokkene n in elk geval voldoende gro nd voor een redelijke verdenking
van overtreding van a rtikel 141 Sr., voo r de aan houding van de groep en voor de
start van een gerechtelijk onderzoek.
Een a nde re aanpak, zoals die gekozen door het Openbaar Ministerie van Arnhem
naar aanleiding va n de rellen rondom de Mariënburg in Nijmegen in januari 1987,
we rd in Groni ngen niet overwogen. In de omgeving van het kraakpand de
Marii!nburg, door de krakers omgedoopt tOl Mariënburcht, waren enige tijd vóó r
de ontruiming veel gewelddadigheden gepleegd en vern ielingen aangericht.
Na de aanhouding van 9 mensen die zich in het o ntruimde pand ophielden, werd
beslote n deze groep weer op vrije voeten te stellen. In een persloelichting stelde
het Ope nbaar Ministerie dat voor een aanhouding een ste rk vermoeden moest
bestaan dat iemand een strafbaar feit zou hebben gepleegd . Dat vermoeden kon
niet sterk genoeg worden gemaakt voor de groep die in het kraakpand werd
aangetroffen . Vervolgens werd echter een suarrechtelijk o nderzoek gest~ rt gericht
op de leidinggevenden en organisatoren van hel verzet.
Op grond van observaties, geluigen·verklaringen, recherchewerk en buurton·
denoek werd een zaak tegen acht verdachten opgebouwd. De politie beschikte
ook ove r belastend materiaal uil een kort voor de rellen gestart onderzoek, dat
gerichte observaties mogelijk maakte tijdens de rellen. De verdachten werd op
Para!rall ItG,. uiupralct,. in jn f""i~,,, mllf
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grond van het vooronderzoek artikel 14 1 Sr" open lijke geweldpleging, en ani kei
140 Sr., deelneming aan een rechtspersoon met een misdadig oogmerk, ten laste
gelegd. Het onderzoek kon rustig wo rden uitgevoerd , zond er de druk van het in
voo rlopige hechtenis houden van grote aanlallen verdachten. De geselecteerde
verdachte n werden pas aangehouden op een moment dat e r al veel bewi jsmate.
riaal was vergaard . Evenals in Groningen weigerde ook de groep die aanvankelijk
bij de Marii!nburg was aa ngeho uden hun identiteit prijs te geven . Dit was geen
belemmering om een recherche-onderzoek te starten. Tijdens de verhoren na de
hernieuwde arrestatie van deze verdachten werd bijzondere aandacht besteed aan
de techniek en voortgang van de verhoren. Daarbij werden de dienste n van de
rechercheschool ingeschakeld. De Arnhemse rech tbank volgde het Openbaar
Ministerie ech ter niet In zijn eis voor een veroordeling voor artikel 140 Sr.
Uiteindelijk werden de verdachten in hoger beroep bij het Gerechtshof veroordee ld voor deelna me aa n een organisatie met crim ineel oogmerk. Dit vonnis werd
in september 1990 door de Hoge Raad bevestigd .
In Gro ningen werd deze aanpak niet overwogen, omdat , volgens de verkla ringen
van betrokkenen, de verdachten weigerden hun naam bekend te maken e n voorts
geen enkele verklaring wensten af te leggen.
Voorbe r ei d ing justit iee l optrede n d oor po li tie e n het Openbaar Min is terie
Tijdens het opstelle n va n he t draaiboek werd door de reche rchegroep van het
ontruimingsteam teve~s het justilieel optrede n voorbe reid. Deze voorbereiding
had bet rekking o p het verzamelen van bewijsmateriaal over tijdens de
o nlruimingsacties mogeli jk Ie plegen strafbare reiten en op het verzamelen van
materiaal over doo r de bewoners reeds eerder gepleegde s trafbare feiten.
Blijkens di t laalste onden:oek beschikte men ech te r over Ie weinig gegevens over
de bewoners van het co mplex om er strafbare feiten aan toe te schrijven. Voor het
vaslleggen van gepleegde strafbare feiten waren zes reche rcheurs beschikbaar.
voor het opvangen en horen van de verdachten, vier rechercheurs. Deze werden
bij de uitvoering van hun taken ondersteund door een hulp. officier van justitie.
Er was rekening gehouden met de mogelijkheid dat een Recherche Bijstandsteam
(RBT) diende te worde n gero rmeerd. Volgens een mondelinge mededeli ng werden
er bij de voorbe reiding van de ontruiming 50 celle n gereserveerd in V~endam.
Deze reservering is niet In he t draaiboek vastge legd .
De hoofdlijn en van he t Justitieel optreden. vastgelegd in de tolerantiegrenzen,
werden vastgesteld doo r de Driehoek. Maar e r bleken ook contacten nodig te zij n
tussen recherche en het Openbaar Ministerie op operationeel niveau om meer
praktische vragen te beantwoorden. Eén van die praktische vragen werd
o pgewo rpen op één van de ve'1aderingen van de voorbereidingsgroep, ruim
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vóó rdat de ontruiming zou moeten plaats vinden. op 20 feb ruari. Het betror de
vraag naar de mogeli jkhede n om, bij geweld vanuit een groep, de gehele groep aan
te houden.
Binnen de voorbere idingsgroep van de politie bestond lange tijd onduidelijkheid
over het contact mei het Openbaar Ministerie, zo blijkt uit de verslagen van de
voo rbereid ingsgroep en de verklaringe n van de verantwoo rdelijke rechercheur.
Gedurende de vele vergaderingen na 20 februari werd steeds gemeld. dat men er
nog niet in geslaagd was om con tact te leggen met een officier van justit ie om
uits luitsel te verkrijgen over gerezen vragen. In die tijd circuleerden ter vergade ring twee namen van fun ctionarissen van het Openbaar Ministerie die als conlact·
pe rsoon in aanmerking kwa men.
Pas op de één na laatste vergadering van de voorbereidingsgroep, op 7 mei. werd
gerapporteerd. dat er contac t was geweest met het Ope nba ar Ministerie en dat
deze instantie akkoord ging mei het door de recherche voorgestelde gebruik van
videobeelden als bewijsmateriaal. De vraag met betrekking tot het aanhouden van
de verdachten werd niet meer aan de orde gesteld . Het is in het kader van deze
evaluatie niet gelukt om vast te stellen hoe de besluitvorming over deze vraag is
verlope n. De ins tructies in het draaiboek. bepaalden dat alleen arrestaties zouden
wo rden verricht in het geval van gewelddadigheden die aan individuele verdachte
konden worde n toegeschreven.
Aan h o ud i n g. Inb ewa r in gstel ling en recherc h e-o nd en:oek
Zondag, 27 mei 1990, in de loop van de ochtend. werd het complex ontruimd.
De krakers stroo mden zonder enig verzet In grOte aantallen naar bulten. De eerste
zorg na de ontruim ing was de in verzekerde bewari ngstelling van de groep.
Nog tijdens de ontruiming was er van uit gegaan dat men Ie maken had met een
groep van 90 pe rsonen. Het waren er 137. He t ve ronderstelde aantal van 90 moet
worden beschouwd als een conservatieve schatting van de aantallen krakers in het
co mplex. Alleen al tussén vrijdagavond acht uur en zaterdagochtend vier uur
gingen per saldo ongevee r 85 personen naar binnen. Afhankelijk van het veron·
derstelde aantal binne n het pand op het moment dat de observatie startte, kon
men e r van uitgaan dat 'zich minimaal 90 tot 100 krakers binnen moesten
bevinden. Deze onde rsëhauing heeft, zoals hier beneden zal blijken, belangrijk~
gevolgen gehad voor het verloop van het recherche·onderzoek. Anderzijds Is het
aantal krakers dat zondag naar buiten kwam ook niet te verklarçn op grond van de
observa ties die in de weken voo rargaande aan de ontruiming werden gedaan.
Uit de schriftelijke evafua ties van en gesprekken met de leiding van de groe p
recherche en het RBT blijkt, dat het verrassend grote aantal aangehoudenen veel
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improvisatie noodzakelijk maakte. Er was Ie weinig rechercheperso neel aanwezig
om de gearresteerden op te vangen. er waren te weinig faciliteiten voor registratie
va n de verdactllen en te weinig cellen voor de inverzekeringstelling.
Door de druk va n het verwerken van deze aantallen we rd het RBT pas op zondagavond opgeroepen voor de verhoren e n vond een eerste briefing op maa ndagmorgen 28 mei plaats. Er ontsto nd grote tijdsdruk doordat de verdach ten bij het
SlOmen van het RBT al bijna 24 uur in ve rzekering waren gesteld. In de loop van de
eerste week van onderzoek bleek. dat er te weinig rechercheurs aanwezig wa ren
om de verhoren af te nemen. Het R8T werd vervolgens uitgebreid van 40 naar 60
personen. Ondanks al deze problemen zij n er vrijwel geen technische foute n in de
dagvaardingen of processen-verbaal geslopen.
Volgens de leiding van het RBT was echter vooral het ontbreken van voldoende
celrui mte voo r de verrassend grote groep verdachten schadelijk voor het verdere
verloop van het onderzoek. De verdach ten moesten wo rden ondergebracht in
polit iebu reaus, geva ngenissen en huizen van bewaring in het ge hele lan d.

van de richtl ijnen van het Ope nbaa r Min isterie -draaiboek voor optreden bij grOOt schalige ordeverswringen. Pas in de loop va n de eerste week van het o nderzoek
werd door het Openbaar Mi nisterie een projectorganisatie met een duidel ijke
taakverdeling in het leven geroepen.
Ook over de aanpak va n het onderzoek en de vervolging bestond aanvankelijk nog
weinig d uidelijkheid. Er werd nog alleen gedacht aan de tenlastelegging van artikel
141 Sr., openlijke geweldpleging en artikel 162 Sr .. ve rsperring van de openba re
weg. Over de vraag of voo r een veroordeli ng op grond van artikel 141 Sr. een
individueel aandeel va n de ve rdachten in de gepleegde gewelddadigheden aantoonbaar moest zijn. werd nog druk gediscussieerd.
AI snel bleek dat voor een deel van de groep ee n individueel aandeel in het
ge pleegde geweld inderdaad niet zou zijn te bewijzen. Om die reden werd tijdens
de tweede of derde dag van het onderzoek besloten. om Ier ondervanging van de
verwachte problemen, a rtikel 140 Sr. aan de te nlastelegging toe te voegen.
Toen vervolgens het gevaa r rees. dal ee n aa nzienlijk dee l van de verdachten door
de rechtbank op ko rte termijn in vrijheid zou wo rden gesteld. probeerde het
Openbaar Ministerie a rtikel 140 Sr. ook nog toe te voegen aan de vordering tot
gevangenhoudi ng in de hoop het voorarrest langs deze weg te kunnen verlengen.
De rechtbank aanvaa rdde echter geen toevoeging van een nieuw feit aan de eis tot
voo rlopige hechte nis. Het grootste deel van de verdachten werd vervolgens, in jul i
van dat jaar. voo rafgaa nde aan en tijdens het proces voo r de Groningse rechtbank.

Tijdens de eerste dagen van de inverzeke ringstell ing bleek. dat slechts een beperkt
deel van de verdachten een verklaring wilde aneggen. Dit waren alléén verdachten
ingesloten in politiebureaus. Van de verd ach ten in de huizen van bewaring en
gevangenissen legde vrijwel niemand een verklaring af. Doo r het bijzondere
regi me in deze catego rieln instelli ngen ko nden de verdachten een gesloten front
bli jven vormen tegenover de rechercheu rs van het RBT. Men kon afspraken maken
en de groepsgeest bewaken. In huizen van bewa ring wordt bijvoo rbeeld gemeenschappelijk gelu ncht en gerecreerd. In somm ige huizen van bewaring en gevangenissen waren de rechercheurs voor het horen van verdachten zelfs gebonden aan
de geldende bezoekuren. IMI
~

uit de voorlopige hechtenis onts lagen.
Col lec ti eve aans pr a ke lij k h ei d

De s tr ateg ie In h et proces e n d e o r gani sa t ie va n h et OM- tea m
De strategie en organisatie van het Openbaa r Ministerie-team dat het proces
voorbereidde wa re n volgens verklaringen va n medewerkers. gedurende de eerste
dagen van het onderzoek nog onvoldoende du idelijk. Het RBT en de medewerkers
van het Openbaar Mi nisterie zagen zich voor de omvangri jke taak gesteld om de
137 verdachten tijdig aan de rechter-com missaris voor te gelelde n o m de in
verzekerde bewaringstelling te regelen. Volgens de verklaring van één van de
betrokken officie re n van justitie, stelde het Openbaar Mi niste rie zich tot doel om
de verdachten nog binnen de termij.n van ingevangenhouding van 30 dagen voor
te geleiden. Het proces-verbaa l e n de dagvaarding moesten d us in zeer ko rte ti jd
worde n opgesteld: respectievelijk veertien dagen e n één middag. Er bestond
aanvankelijk nog geen duidelijke verdeling van taken. bevoegdheden e n verantwoordelijkheden. Er werd ged urende de eeme dagen niet gewerkt aan de hand
IntIrIllew Mturr na: EWlluatirrapport
Rrchuchr Bijstand Tram WNC.
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AI onmiddellijk na de ontruiming bleek dat er meer verdachten waren dan er
deelne mers aa n he t geweld op SIraat ware n gesignaleerd. Een aan tal verdachten
ko n d us niet meer dan ha nd- e n spandienste n voor de geweldplegers hebben
verleend. Het Openbaar Ministerie zag hie rin geen probleem en veronderstelde de
eerste dagen van het onderzoek nog optimistisch dat het strafrecht voldoende
mogelijkhede n bood om de groep aan te pakken . Persofficier van Jus ti tie Geerds
verklaarde dat artikel 141 Sr. volgens het Ope nbaa r Ministerie de mogelijkheid
bood om verdachten die zich in groepsverba nd schuldig hadden gemaakt aan de
o penlijk geweldpleging. te veroordelen. zonde r da l van Iedereen zijn o r haar
aandeel precies was vastgesteld. Hij voegde daar aan toe: "Dat niet iedereen
daadwerkelijk aan de vernielingen heeft meegedaan. lijkt me ook niet een groot
probleem. Er zullen best wat mense n op he t huis hebben gepast. maar die groep
heeft er voor gezorgd dat anderen weer naar binnen konden vluchten . Die groep
zou je medeplichtigheid of medeplegen kunne n verwijten: 13""
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luist deze laatste mogelijkheid werd door het Openbaar Ministerie in deze zaak
niet benut, ondanks een voorstel in die richt ing uit collegiale kring. Langs deze
wijze kan de rechter de mogelijkheid worden geboden om aangeklaagden van wie
geen individueel aandeel in de geweldpleging is komen vast te staan, tenminste
nog enige verantwoordelijkheid voor het gebeu ren aan te rekene n. Vanuit een oogpunt van goede rechtsgang en tactiek van procesvoering zou deze constructie voor
zover kon worden voorzien, gee n nadelen kennen. Medeplichtigheid aan openlijke
geweldpleging kent een max..imum vrijheidsstraf die nog ver boven de maximale
eis ligt die door het Openbaar Ministerie in de WNC-zaak werd gesteld . ,00'
Kennelijk was de interne discussie binnen het Openbaar Ministerie beslist in het
voordeel van de opvatting, dat artikel 141 Sr. ook co llectieve aansprakelijkheid
toeliet. Het is onduidelijk op welke jurisprudentie deze o pvatting stoelde. Er was
op dat moment geen uitspraak die de opvatting van collectieve aansprakelijkheid
duidelijk tegensprak, maar ook geen die haar ondersteunde. De Groningse
Rechtbank ging niettemin akkoord met de opvatting van het Openbaar Ministerie,
en veroordeelde vrijwel alle aangehouden krakers voor openlijke geweldpleging.
De Hoge Raad deed pas in oktober 1990. in een zaak tegen Amsterdamse krakers.
een uitspraak die collectieve aansprakelijkheid bij openlijke geweldpleging
uitsloot. IJOI
De geïnterviewde medewerkers van het Openbaar Ministerie wijzen ter verklaring
van het achterwege blijven van een ten lastelegging va n medeplichtigheid, op het
tijdgebrek tijdens de voo rbereidinge n van het proces, maar stellen zich vooral op
het standpunt dat er e~n weloverwogen keuze werd gemaakt_ Medeplichtigheid
kon volgens deze lezing niets aan de zaak toevoegen. Het probleem was volgens
het Openbaar Ministerie juist, dat individuele aandelen In het gepleegde groepsgeweld niet bewezen konden worden . Het zou volgens deze gedachtengang ook
geen zin hebben om medeplichtigheid ten laste te leggen aan een hoofddaad dIe
niet bewezen kon worden .
Afloop van de zaak WNC
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Vrijs praak van overtreding van anikel140 Sr. volgde, omdat de rechtbank tot de
slotso m kwam. dat de krakers in het WNC weliswaar een organisatie vormden.
maar dat deze niet het plegen van (meerdere) misdrijven tot oogmerk had.
Het doel was het behoud van het WNC. Het crimine le oogmerk had volgens de
rechtbank geen duurzaamheid.
[n hoger be roep bij he t Ge rech tshof in Leeuwarden in november 1991 werd tegen
104 verdac hte n een gevangenisstraf va n vier maanden geëist wegens deelname
aan een criminele organisatie di e het plegen van misdrijven beoogt. Tegen drie
van de verdachte n. de vermeende leiders van het verzet. we rd acht maanden
geëis t. Tegen 14 verdachten, waarvan deel name aan de gewelddadighede n
bewezen werd geacht . werd ee n celstraf van een halfjaar geë ist. Het requisitoir
was aangepast aan de uitspraak van de HR van oktober 1990 inzake de toepassing
van a rtikel 141 Sr.
He t vonnis van de rechtbank Inzake artikel 140 Sr. werd door het Hof bevestigd.
maar nu werden de verdachten met een enkele uitzondering tevens vrijgesproken
van overtreding van artikel 141 Sr. Zeven verdachten werden wegens openlijke
geweldpleging veroordeeld tot zes maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Eén persoon kreeg acht maanden, waarvan vier voorwaardelijk. Het Hof
overwoog dat vaststond dat vele personen geweld hadden gepleegd, maar dat
slechts van enkelen kon worden bewezen dat zij zelf aan de gewelddadigheden
hadden deelgenomen. Het Hof gaf te kennen dat wel werd bewezen dat er sprake
was geweest van georganiseerd gewelddadig optreden op 26 mei 1990. maar dat
niet vast stond. dat de betrokken groep het plegen van misdrijven beoogde.
Evenm in was vast komen te staan dat er naast he t geweld bij de ontruiming andere
delicten waren gepleegd door de organisatie.
In november 1992 werd een eis van de krakers lot schadevergoeding vanwege het
onte recht en langdurig in voorarrest houden van de aangehouden groep door de
Groningse rechtbank afgew~en .
Overzicht en analyse van h et Justitiee l optreden

De afloop van de zaak was vanuit rechtspoli tiek oogpunt onbevredigend.
Vanwege overtreding van artikel 140. 141 en 162 Sr. eiste het Openbaar Mi nisterie
negen maanden gevangenisstraf. Oe Rechtbank in Groningen sprak de verdachten
vrij van overtreding van artikel 140 Sr. en veroordeelde 67 verdacht~~ tot een
gevangenisstraf van 6 weken voor overtreding van artikel 141 Sr. Ook voor het
versperren van de openbare weg rond het WNC volgde In alle gevallen vrijspraak,
omdat volgens de rechtbank niet vaststond dat de versperringen gevaar voor het
verkeer hadden opgeleverd.

-
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Wal betreft het besluit om de gehele groep krakers in het WNC aan te houden. kan
niet zonder meer worden gesteld dat de aanpak van het Openbaar Ministerie
Arnhem in de Groningse zaak de voorkeur had verdiend. Er zijn te veel factoren in
hel spel die hel verloop van het recherche-ondenoek en de strafvervolging
kunnen beïnvloeden. Zo ontbrak in Nijmegen de mogelijkheid om een relatie te
leggen tussen de personen die zich in het gekraakte pand ophielden en de rellen
op straat. In Nijmegen beschikte men daarentegen wel over belastend materiaal
uit ander onderzoek. Voorts moet er rekening mee worden gehouden, dat een
belangrijk aantal verdachten In de Groningse zaak waarschijnlijk ook een les heert
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geleerd ui t de casus Ma riënbu rg en hardnekkiger volhardde in stilzwijgen.
Niettemin is de Gelderse benadering een belangrijk te overwegen alternatief in het
geval van optrede n tegen groepsgeweld.
De kwaliteit van de observatie en de interp retatie van de gegevens speelden ook
bij het verloop van het recherche-onderzoek een belangrijke rol. Er moest in korte
tijd celruimte voor 137 verdachten worden geregeld: voor ruim 40 meer dan het
aantal waarvan bij het besluit 101 aanhouding was uitgegaan. And erzijds is het niet
duidelijk op welk moment een tijdige bijstelling had kunnen pluIS vinden. Hel is
in Nederland hoe dan ook niet eenvoudig om op korte lermijn celcapaci teit te
reserveren .
Hel Openbaar Ministerie was niet goed voorbereid op toepassing van artikel
141 Sr. Er werd gekozen voo r een interp retatie die geen steun vond in de Jurisprudentie. Met deze keuze voor collectieve verantwoordelijkheid werd een
riskante weg ingeslagen die vanuit strategisch oogpunt niet noodzakelijk was.
Immers met de toevoeging van artikel 140 Sr. werd al collectieve aa nsp rakel ijkheid
len laste gelegd. Het is in dit onderzoek niel du idelijk geworden waarom
medeplichtigheid aan openlijke geweldpleging niet werd toegevoegd. Door deze
beslissing werd een mogelijkheid om strafrech telijk op te treden tegen groepsgeweld niet benut en niet getoetst.
Het feit dat artikel 140 Sr. pas betrekkelijk laat aan de tenlastelegging werd toegevoegd had tot gevolg. dal het artikel niet meer in de overwegingen tOt verlenging
\
van het voora rrest kon wo rden betrokken.
Wat opvalt bij de voorbereidi ng van het justitieel optreden is dat het Openbaar
Min iste rie niet van begin af aan over een contactpersoon bij het voorbereidingsteam van de politie beschikte. Dit droeg er toe bij. dat bij de planning van he t
politie-optreden en het justitieel optreden geen rekening werd gehouden mei de
mogel ijkheden om legen specifiek groepsgeweld op te treden. Mede door deze
afzijdige opstelling van het Openbaar Ministe rie bleef de opzet van het politie optreden vooral gericht op het handhaven van de openbare orde en het voorkomen van strafbare fe iten, O.a. door middel van afschrikking. Er werd weinig
aandacht besteed aan de mogelijkheden voor gericht repressief optreden met het
strafrecht in de hand. Een suggestie in die richting werd bij de voorbereiding van
de ontruiming niet opgepikt en de kans om deze suggestie in de planning van het
politie-optreden op te nemen werd niet be nut . Toch had men ook in Groningen al
ervaring met massaal gepleegd groepsgeweld en een resulterend gebrek aan
bewijsmateriaal tegen afzonderlijke participanten.
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Veel groepen in de same nleving en in de politiek stonde n niet onwelwillend ten

[n de voorafgaande hoofdstukken is de ontwikkeling van het kraken in Groningen

o pzichte van d e doelstellingen van de beweging. Ook in de stad Groningen o nt·
sto nd een georganiseerde kraakbeweging met een breed maatschappelijk en poli-

e n het verloop va n de gebeurtenissen rondom de leegstand. het kraken, de

tiek draagvlak. Kraken was een geacce pteerde vorm va n maatschappelijke actie.

bewo ning en de ontruiming van het WNC gereconstrueerd in ee n overwegend
chronologisch verlopend verhaal. Oe sa menvau ing is gericht op een integrale

De programmapunten va n de kraakbeweging kregen in Groningen evenals elders
in Nederla nd een plaats o p de politieke age nda. De raakvlakken lUssen de goed

analyse van het maatschappelijke en politieke proces dat leidde tot de geweld-

georgan isee rde beweging en het Gronings gemeentebestuur maakte n het mogelijk

dadigheden bij de o ntru iming van het WNC en de strafvervo lging van de krakers.
Met name wo rd t gekeken naar expliciete e n impliciete keuzes van he t gemeente-

o m tot overleg te komen ove r: leegstandsbeleid, ontruimingen van gekraakte
panden. vervan gende woonruimte en legalisere n van kraakpanden. Alhoewel de

bestuur. de politie en het Openbaar Min isterie (OM) en de int eractie van deze
actoren in dit proces.

onde rhandelingen tussen de inmiddels gep rofessionaliseerde kraakbeweging e n

Dit deel kan als een korte weergave van het conflic t om het WNC zelfstandig
worden gelezen. Van elke periode in het proces wordt aller~ ~st een samenvalling
gegeven van de relevante gebeurtenissen . Vervo lgens worden de belangrijkste

de gemeen te. met name als de inzet het legalise ren va n kraakpanden betrof. soms
leidde lOt span n ingen. ve rlie pen kraakacties en ontruimingen lange tijd vreed·
zaam. Va nwege de gemee n te Gro ningen werd het overleg met de krake rs gevoerd

gebeurtenissen van de betrerrende pe riode geanalyseerd e n in kernpunten samen·

door fu nct iona rissen van het Bureau Bestuurscontacten. De succesvo lle werkwijze
van het Burea u Bestuurscontacten kwam bekend te staan als het "G ro ningse

gevat. De beschrijving van elke periode eindigt meI een integrale analyse vanuit

Model".

een bestuurlijke optiek. In de laatste paragraaf worden aanbevelingen gedaan in
aansluiting op de doelstellingen en probleemstelling van het onden:oek.
1972 - 1980, het fenomeen kraken

Het kraken van panden die niet feitelijk in gebruik zijn is in Nederland in 1972 en
1973, niet strafbaar gesteld. Sindsdien is het verschijnsel toegenomen. voo ral

vanwege een snel g'roeiend tekort aan huisvesting voor jongeren. Behoudens de
beperkte mogelijkheden van strafrechtelijke (bij ' feitelijk ' gebruik van het pand)
en civielrechtelijke (vordering voor gebruik door de eigenaar) ontruimingen
bestaat de mogelijkhe id van bestuursrechtelijke ontruiming. Dit laatste
instrumentarium kan o p last van de gemeente worden ingezet wegens het illegaal
betrekken van distributiewon ingen. of van panden die vanwege gebreken
onbewoo nbaar zijn verklaard. Als gevolg van de arresten van de Hoge Raad werden
gemeenten meer dan voorheen op zichzel f aa ngewezen: ze moesten beleid gaan
ontwikkelen om ongewenste gevolgen van leegstand en kraken aan te pakken.
Ter aanvulling op hel wettelijk instrumentarium is in een dertigtal nede rlandse
gemeenten een antl·kraakbepaling opgenomen in de Algemene Politie Verorde·
ning (APV) . In Groningen is op 1 Januari 1993, bijna twee jaar na de ontruiming
van het WNC, een dergelijke APV-bepaling in werking getrede n.
Tot het einde van de jaren zeventig werd het kraken door het merendeel van de
krakers beschouwd als een vorm van georganiseerde belangenbehartiging en als
een 'legitieme' vorm van politieke actie tegen leegstand, woningnood en
speculatie.
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Tot omstreeks 1980 is het proces als volgt te kenschetsen:
politiek staan gemeentebestuur en de gep rofessionaliseerde kraakbeweging
betrekkelijk dicht bij elkaar;
overleg en samenwerking zij n mogelijk en programmapunten van de krakers
zoals jonge re n huisvesting en ruimte voo r woo ngroepen kun nen in belangrijke
mate wo rden gerealisee rd ;
- een gevolg is dat kraakacties en ontruim ingen vreedzaam kunnen verlopen:
_ regelmatig wo rdt in overleg tussen gemeente en krakers gestreefd naar
legalisering van kraakpanden.

In de periode '70 . '80 is sprake uan u n adequaat func tionerend netwerk uan bestuur. ambtenaren. politie en krakers dat
overleg tussen de pa rtijen mogelijk maakt. Ook is her kraken
in deze periode niet ofnauwelijks gepaard gegaan met crimi·
naliteir. Dit (schijnbaar) harmonieuze en op consensus gerichte proces beuat ech ter ook een aantal elementen die uan belang
zijn 1I00r het door conflicten gekenmerkte vervolg.
Het beleid van de gemeente wordt niet bepaald vanuil
doelstellingen ten aanzien van het maatschappelijk verschijnsel kraken zelf maar is ad-hoc en overwegend volgend op zetten die de kraakbeweging doet. Op een moment dat er overeen·
stemming is van doelen en belangen. te weten uitbreiding van
de ruimte IIOOr sociale woningbouw. wordt een verbond aange·
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gaan met een buitenparlementaire beweging die door de
democratische overheid nauwelijks is te beïnvloeden. Zo heeft
de gemeente de kraakbeweging regelmarig gebruikt door
kraakacties te gedogen en soms zelfs te stimuleren om op die
manier ongewenste situaties op de woningmarkt (huisjesmelkers, speculatie) naar haar hand te zereen. Hiervoor geldt dat
het politieke doel verdedigbaar is maar de effecten van deze
wijze van te werk gaan onllOldoende zijn voorzien. Er is sprake
geweest van een sitllatie van gedogen zonder dat duidelijk was
hoever het gedogen ging. De effeclivireit van reguliere sturingsmechanismen van de democratisclle overheid (gemeentelijk
beleid) kom t hierdoor op termijn onder druk te staan. Dir
wordt duidelijk op het moment dat de gemeenschappelijke
belangen van de gelegenheidscoalitie vervallen door het afnemend belang van de volkshuisvesting en de overheid kiest voor
een beleid van ruimtelijke ordening gericht op economisch
herstel en meer sociale diversiteit.
1980 - 1985 , radl ca ll st: r ing van de kraakbeweging
In 1978 trad. Ie beginnen in AmSlerdam. een verharding op in delen I/an de
kraakbeweging. De ' autonomen ' komen in beeld (De Grootte Keyser. 1979;
Koninginnedag 1980) . Het doel van de autonomen is niet langer meer beperkt tOt
eisen ten aanzien van huisvesting (jongeren, woongroepen) maar gericht op 'elRe
vorm van repressie door de staat'. De strategie is niet gericht op het bewerkstelligen van concrete politieke veranderingen, maar is anarchistisch geïnspireerd en
gericht op het crei!ren van vrijplaatsen. Er is geen sp rake van landelijke
organisaties. maar wel is e r een landelijke 'krakerspers' en zijn e r veel persoonlijke
cOnlacten tussen (cellen van) krakers in verschillende steden. Ook was er bij de
' nleuwe' groepen krakers meer en vaker sprake van maatschappelijk onaangepast
gedrag en een toename van overlast in de directe omgeving van kraakpanden.
Deze onlwikkelingen, vooral de ideologische radicalisering, verdeelde de kraakbeweging. Tegelijkertijd verloren de gevestigde krakersbonden aan kracht en
invloed. De problemen van leegstand. speculatie en andere woonvormen stonden
inmiddels op de politieke agenda. Binnensteden krijgen weer een·woo nfunctie en
de vraag naar jo ngerenhuisvesting nam als gevolg van de sociaal-economische
o ntwikkelingen af.
Ook in Groningen deden deze veranderingen zich VOor. De georganiseerde kraakbeweging, de overlegpartner voor de gemeente viel uit elkaar. Het netwerk van
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waar uit hel overleg werd gevoerd verbrokkelde. Een deel van het restant van de
kraakbeweging radicaliseerde en de 'au tonomen' kwamen op . Deze groep was niet
geïnleresseerd in legalisering van kraakpanden en alle bindingen aan overleg,
afspraken met gemeente en eigenaar en regels voor intern beheer en overleg die
daarbij komen kijken. De verhouding tussen gemeenIe en krakers verslechlerde en
in 198Z vielen bij een ontruiming voor het eerst in Groningen harde klappe n.
Bovendien werd vanaf 1985 de politieke ruimte voor legaliseri ng van laaakpanden
en dus het toepassen van op consensus gerichl overleg beperkter. Door wethouder
Gieterna werd in 1985 een scherpe wending gemaaktien aanzien van hel ruimtelijke ordeningsbeleid. Voorheen was multifunctionaliteit van de binnenstad, met
een sterke nadruk op sociale woningbouw. het beleid. In het nieuwe beleid ligt de
nadruk op het versterken van de centrum functie van de bin nenstad. Dit betekende
meer ruimte voor kantoren. hoogwaardige bedrijvigheid en dienstverlening. en
duurdere woningen. De grOte re gerichtheid o p 'de markt' maakte ook een
culturele omslag in het ambtenarenapparaat noodzakeli jk.
Een andere ontwikkeling betreft de con tacten tussen gemeente en laakers.
De gemeente Gro ningen ging over op een gemeentelijk concernmodel met een
beperkt aantal grote autonome diensten. De verantwoordelijkheid voor het onderhouden van contacten werd overged ragen van Bureau Bestuurscontacten. gewend
om op te treden als ' troubleshooters ' en crisismanagers. aan projectleiders
ruimlelijke ordening. Krakers vormden voo r hen slechts één van de vele
problemen waarmee zij als projectleiders te maken hadden .
Andere gemeentelijke afdelingen en diensten bleven zich afzijdig houden van
kraakpanden. hetgeen soms leidde tOl een gebrekkige handhaving van wettelijke
regelingen en bepalingen.
Het proces in de periode '80 lot en met '85 is als volgt te kenschetsen :
de gemeente reageert nog steeds ad-hoc op problemen die zich naar aanleiding
van kraakacties en ontruimingen voordoen;
- onderhandelingen over legalisering van kraakpanden verlopen so ms moeizaam
en de gemeente komt dan pas in lOUW na poli tieke acties van krakers;
de georganiseerde kraakbeweging valt uit elkaar, andere personen en groepen
(de 'autonomen') [fekken in de kraakpanden en de achterban van de krakers
voelt zich aan de onderhandelingstafel niet vertegenwoordigd:
de overlast in de omgeving van 'nieuwe' kraakpanden neemt toe;
het probleem van radicalisering van delen van de kraakbeweging wordt
gesignaleerd en besproken in het driehoeksoverleg;
het netwerk van waar uit het overleg tussen krakers en gemeente wordt gevoerd
verbrokkelt.
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Van belang is de conslatering dat in dezefase weliswaar diuer.
se signalen al wijzen op groeiende problemen (over/asl uoor de
buurt, verharding van sta ndpunum en moeizame ontruimin.
gen) en mogelijke toekomstige confrontaties tussen krakers en
bestuur, .maar er geen beleid wordt ontwikkeld. Gemeente.
bestuu r en driehoeksoverleg lalen de kraakbewegingfeiteUjk
schieten; noch preuenlie{. noch repressief wordt een strategie
bepaald om bestaande en toekomstige conflicten aan te kun·
nen pakken. Er worden geen richtllïnen ontwikkeld, niet voor
ambtelijlee diemten en niet uoor het beleid inzake openbare
orde en veiligheid. Uitgangspll.nten en langere termijn doel .
stl~lIingen ten aanzien van (ongewenste uitwasse'l van) kraken
worden niel expliciet gemaakt ofin overleg gebracht tussen de
uerschillende actoren.

Aangiften ontb reken echter. De problemen nemen in d~ loop van 1988 en 1989
toe. In het WNC ontstaat een ·vrijstaat'. In november 1989 raakt een agent ernstig
gewond bij een incident voor het WNC. Naar aanleiding van dit incident verzoekt
de dienstcommissie van de politie de burgemeester om een ont.ruiming en wordt
een politieteam geformeerd om de zaak te onderzoeken.
Vanwege het vermelde politierapport en de noodzaak een nieuwe ti jdelijke
gebruiker te vi nden voor een deel van het pand is, rond de jaarwisseling 19871988, op korte termijn actie geboden. De politie dringt aan op een onmiddellijke
e n definitieve oplossing in de vorm van een ontruiming. Een aantal maatregelen
wordt onderzocht die volgens de gemeente echter op dat moment nietloereikend
lijn om een ontruiming te bewerkstelligen . Andere mogelijke oplossingen en
benaderingen van het probleem worden wel geopperd, maar na de bereikte eindconclusie over een omruiming niet verder besproken of overwogen.
De belanghebbende partijen. gemeente, polit.ie en de eigenaa r, het pensioenfonds
PGGM , slagen er niet in om een gelijkgerichte koers uit te stippelen en actie te
ondernemen. De gemeente gaat er van uit dat de krakers uitsluitend een probleem
voo r de eigenaar lijn, terwijl PGGM het voo ral ziet ais een probleem van de
politiek met haar beperkende voorwaarden voor projectontwikkeling. Ondanks
voornemens in die richting wordt PGGM door de gemeenle niet indringend op de
haar toegekende verantwoordelijkheid aangesproken. De korpsleiding van de
polilie is op haar beurt niet van zins extra aandacht te schenken aan het WNC om
de gesignaleerde problemen van overlast e n criminaliteit aan te pillen , zolang de
gemeente niet een definitieve oplossing aandraagt voor het kraakprobleem ter

Een gevolg hieruan is dat (toeleomstige) conflicten niet anders
kunnen worden gezien als incidenten en de aanpak nood·
zake1lÏkerwijs ad·hoc zal zijn.
1985 - zomer 1989, conflict om het WNC

Het WNC komt in 1982 leeg te staan. Aankoop ter voorkoming van langdurige leeg.
stand paste niet in tiet gemeentelijk beleid. Het WNC was wat betrert de strale.
gisctle lokatie in de binnenstad. de omvang en de complexiteit van beheer e n
planvorming, een uniek complex. Ontwikkeling van een nieuwe bestemming was
vanwege monumentaliteit moeilijk. Het zoeken naar tijdelijke gebruikers slaagde
maar ten dele.
Eind 1985 wordt het WNC gekraakt door een groep van 50 tot 60 personen die ter
plekke een alternatieve leefgemeenschap in het leven willen roepen. Een deel van
de groep behoort tot de 'autonome ' kraakbeweging. De groep verzet zich tegen het
gemeentelijk beleid inzake de ruimtelijke ordening. Wethouder Gietema en
burgemeester Staatsen geven in de lokale pers elk hun eigen visie op de kraak.
De een lijkt voorzichtig de mogelijkheid van overleg open te houden; de ander laai
zich sterk afkeurend e n legalistisch uit. In de periode volgend op de kraak geeft
welhouder Gieterna aan ambtenaren van het Bureau Besluurscontacten opdracht
contact te leggen met de krakers. Resultaten blijven uit.
Tot in het najaar van 1987 negeert de gemeente de problemen veroorzaakt door de
aanwezigheid van de krakers. Na verloop van tijd neme n k.Iachten uit de omgeving
van het co mplex toe. Eind 1987 st~lt de politie een rapport op waarin sp rake is van
diverse overtredingen en van agressief en crimineel gedrag en intimidatie.
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plekke en elders in de stad.
Nadat de onmiddellijke aanleidingen voor de beraadslagingen zijn weggeëbd. en
het ove rleg over een nieuwe bestemming weer op gang komt. verdwij nen de
problemen rond het WNC weer van d~ agenda's. Naar aanleiding van het incident
in november 1989, waarbij een politie· agent gewond raakte, kon de overheid
alleen haar onmacht verklaren. De gemeente zoekt in deze periode naar mogelijk·
heden om aan hel complex een nieuwe bestemming te geven op grond waarvan
een civielrech telijke ontruiming mogelijk moet worden.
Het driehoeksoverleg speelt in het geheel geen stu rende en beleidsvoorbereidende
rol. Ook in dit overleg worden alleen incidenten en maatregelen op korte termijn
besproken.
In de zomer van 1989 werd overeenstemming bereikt over het voorlopig ontwerp
voo r nieuwbouw op de lokatie van het WNC. De gebruikelijke procedures (sloope n bouwvergunningen, planologische procedures, en politieke besluitvorming)
verliepen relatief vlot. Op 31 januari 1990 werden de nieuwbouwplannen voor een
openbare bibliotheek met algemene stemmen in de gemeenteraad goedgekeurd.
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De status van het WNC als kraakpand werd het sluitstuk van de planvorming.
Er bestonden geen Contacten (meer) met de WNC bewoners e n men had evenmin
een idee over hoe contacten konden worden gelegd. Van ambtelijke kant zijn
enkele pogingen ondernomen om met de krake rs in contact Ie komen. Een voor.
stel voor overleg door het Bureau Bestuu rscontaclen we rd door de bewoners
verwo rpen. Vanuit de politiek kon geen overeenstemming worden bereikt over het
aanbieden van vervangende woonruimte. De hoofdcommissaris van polit ie.
bevreesd voo r een nieuwe concentratie van krakers en een herhaling van openbare
orde en criminaliteilsproblemen op een andere lokatie . stelde dal de bewoners
zelf verantwoordelijk wa ren voor veC1langende woonruimte. De eigenaar PGGM
weigerde de door de gemeente gewenste rol van intermediair naar de krakers op
zic h te neme n. Tenslotte bood de gemeente de bewo ners een op voorhand
kansloze optie aan in de vorm van dure eengezinswoningen in de buitenwijken
van Groningen.
Nà de rellen bij het WNC wordt hetleegstands · en kraakbeleid op de politieke
agenda geplaatst. Er worden pogingen ondernomen om een integraal beleid Ie
ontwikkelen voor de samenhangende problemen van leegstand . specifieke
woningnood en ruimtegebrek, kraken en overlast in de omgeving van
kraakpanden . Na anderhalfjaar van onderzoek en overleg is een beperkt succes
bereikt.
Wanneer wordt gekeken naar de gebeurtenissen rondom hel WNC valt op dat het
beleid in een aan ral opzichten ongewijzigd is ten opzichte van de voorafgaande
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- de gemeente reageert. gedurende vijf jaar. alleen naar aanleiding van
incidenten en problemen die een snelle oplossing behoeven ;
- problemen worden als een crisis gedefinieerd en politie en bestuur Zijn vo lled ig
gericht op maar één oplossing namelijk: ontruiming;
- als een tussentijds probleem zijn dringendheid verliest. verdwijnt het probleem
en de achterliggende problematiek van de agenda.
Ten opzichte van de voorafgaande periode doet zich een aantal ontwiklt:lingen
voor die de effec ten van (het ontbreken vanl beleid meer zichtbaar maken:
- e r Is regelmatig sprake van criminaliteit en overlast in de omgeving van
hetWNC;
- op afzonderlijke momenten zijn 'verschillende benaderingen. instrumenten en
maatregelen gesuggereerd en onderzocht. Er vindt echter geen beleids.
ontwikkeling en -aanpassing plaats: er wordt niet systematisch gezocht naac
maatregelen en knelpunten ten aanzien van het toepassen van maatregelen; tot
een integrale overweging van mogelijk~ maatregelen. de ontwikkeling van
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(nieuw) beleid en samenhangende tOepassing heert dit echter niet geleid:
_ de crisisbenadering blokkeert partners in het overleg en leidt tOt een weinig
coöperatieve houding. Onderhandelingen wo rden daardoor gevoerd op basis
van eisen e n voorwaarden en leiden niet tot resu ltate n;
_ er is geen structurele aandacht voor het probleem van de radicaliserende
kraakbeweging en er wordt geen beleidskader aa ngegeven voor actoren (politie.
bestuurders. ambtenaren. eigenaren . buurtbewoners) betrokken bij het
fenomeen kraken:
_ het driehoeksoverleg speelt geen rol in het initiêren va n beleid en het tot stand
brengen van duidelijkheid en consensus over uilgangspunten. doelste ll ingen e n
middelen;
_ de publieke verklaringen van de burgemeester en de wethouder Ruimtelijke
Ordening wijzen er op. dat binnen het gemeentebestuu r een legalistische. meer
repress ieve benadering die kraken a llee n als ee n probleem van openbare orde
wenst te beschouwen. en een meer op overleg en harmonie gerichte benadering
die kraken vooral als een politiek conflict over volkshuisvesting en ruimtelijke
orde wenst te zien. met elkaar op gespannen voet staan:
_ naar aan leiding van problemen en (mislukte) pogingen van de gemeente om
maatregelen te treffen . verkleeg het WNC een landelijke reputatie en een
prominente plaats in het Groningse stadsbeeld:
de communicatie tussen de krakers uit het WNC. de stad en de gemeente
verliep uiteindeli jk uitslui tend via de lokale pers en pamfletten van de krakers.
Feitelijk beschikte men niet over in format ie omtrent de situatie rondom en
binnen het WNC en werd de beeldvorming in de pers de en ige bron van
info nnatle;
_ het con flict om het WNC werd mede daardoor ook een zaak van politiek
prestige.
Ten aanzien van de aanzet tot de ontruiming is gebleken dat:
_ tussen de ve rschillende partijen. ambtenaren. bestuurders. politie en eigenaar
geen overeenstemming was te bereiken over de wijze waarop de krakers in
verband met de ontruiming benade rd diende n te worden;
_ het probleem van de bewone rs van het WNC daardoor het sluitstu k werd van de
pla nvorming voor nieuwbouw.
De politieke gebeurtenissen na de ontruiming van het WNC laten zien:
_ pas na de commotie over de rellen bij het WNC wordt er structurele politieke
aandacht aan de problematiek omtrent leegstand e n kraken geschonken die
nodig is om te komen tot de ontwikkeling van (nieuw) b~leid ;
_ na anderhalf jaar van onderzoek en overleg is een beperkt succes bereikt;
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- ui l een voo rbeeld blijkt, dal het primaat van de politiek, i.c. de gemeenleraad.
zich weinig gelegen laat liggen aan de routinemalige uitvoe ring van een beleid
inzake leegs tand en kraken.

De meel! saillaflCe conclusie bij een bestuurlijke beschouwing
achteraf is de constatering, dat het driehoelcsoverleg ondanlcs
allerlei signalen op geen eTi1ce1 moment komt tot besluitvormiTIg. Gemeente en politie zijn gefixeerd op maar één strategie:
(onmiddellijk) ontruimen. Billnen het college van B&W beo
staat geen overeellstemming over de keuze lUssen een repressieve en een op overleg gerichte benadering. De verschillende
partijen weten niet tot overleg, overeenstemming et! samen werking te komen. Dit gaat zelfs zo ver dat de politie letterlijk
zegt niets meer aan het openbare orde probleem van de WNCIcrakers te doen als de gemeente niet komt met concrete plan nen tot on truim ing en het voorkomen van Icraakproblemen
elders in de stad. Het proces van beleidsvorming ten aanzien
van de lokale kraakbeweging in het algemeen en de WNC-krakers in het bijzonder, is een aantal jaren volledig geblokkeerd.
Ook achteraf bezien zal niemand ontkennen dat het gehaakte
WNC zorgde voor een vrij complex bestuurlijk probleem. Noch
de bestuurders, noch de politie had door middel van eigen
beleid het probleem Ui l de wereld kunnen helpen. Bovendien
had de inzet van geen enlcel afzonderlijk beleidsinstrllment
hier een oplossing kunnen bieden. Gezien de veelomvattendheid van het verschijnsel hadden de partners, die ltm aanzil!n
van dit probleem (ot elkaar waren veroordeeld, in onderling
overleg moeten komen lal uitgangspunten en langere termijn
doelstellingen . Vervolgens had men een veelheid van elkaar
aantlul/ende instrumenten gelijktijdig, of gefaseerd kuntlen
inzetten. Juis t in deze situatie van concentratie op incidenten,
crises, gebrek aan samenwerking en onderhandelen iTi termen
van eisen en voo rwaarden, had het drielloelcsoverfeg een
structurerende rol moeten en kunnen spelen.
Een belangrijk gevolg is nu geweest dat de beleidslijn ten aanzien van de haakbeweging voor Icralcers, burgers. buurtbewoners, eigenaren én de eigen organisaties en dien sten niet
helder was.
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Einde 1989 - 1991, optreden va n politie en justit ie
VOORBEREIDING ONTR UIMIN G

Vanaf november 1989 was bij de gemeente en de politie duideli jk dat er een
gedwongen ontruiming van het WNC zou komen waarbij rekening moest wo rden
ge houden met gewelddadig verzel van de krakers en eventuele sympathisanten .
De ontruiming van het WNC werd langdurig e n gedegen voorbereid .
De doelstellingen van de operatie waren ontruiming. het voorkomen va n herkraak,
hel handhaven van de openbare orde en het voorkomen van strafbare reilen.
Op grond van de informatie en het beeld dat men tich had gevormd , werd
verwacht dat de krakers het WNC in elk geval niet zonder verzet zouden wille n
opgeven. Daarbij werd er van uitgegaan dat zij goed waren georganiseerd en in
slaat moesten worden geacht om in grotere verbanden gecoördineerd e n gedisci pl ineerd op te treden. Bovendien beschikte de politie over twee meldingen ten
aanzien va n mogelijke tactieken die de krakers zouden volgen. Er we rd rekening
gehouden me t uitlokking van o ntruiming kort na de uilspraak van de rechter en
harde 'prikacties' gericht tegen instanties betrokJcen bij de projectontwikkeling
van de nieuwe Openbare: Bibliotheek. Daarvoor zouden mogelijk ook krakers uit
andere steden ku nnen worden gemobiliseerd. De tweede melding betrof de
mogelijkheid dat er in het weekeinde voo rafgaande aan de geplande ontruiming
een 'afscheidsfeestje zou worden gebouwd', af te sluiten met een 'feestelijke'
uitbraak waarbij de acties zich niet hoefden te beperken lot de onmiddellijke
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omgeving van het complex.
In de planning van de politie werd op verschillende manieren rekening gehouden
mei de bovenstaande informatie. Er werd besloten de voorbereidende fase van de
ontruiming niet op vrijdag 26 mei 1990, het weekend voorafgaande aan de
geplande ontruiming. te laten ingaan. maar al op maandag 21 mei. Twee pelotons
ME werden in paraatheid gebracht. Bovendien hielden aanhoudingseenheden dag
en nacht de bewegingen van de krakers rond het WNC en op andere strategische
punten elders in de slad in de gaten.

j,
D E RELLEN

Twee dagen na de versterking van de politiemacht namen de Driehoek en het
com mando, naar aanleiding van het vertrek van naar schan ing 20 á 30 krakers uil
het WNC, de beslissing de uiigebreide politiemacht terug te trekken.
Even duidelijk zichtbaar voor de krakers als de versterkingen eerder omwille van
het afschrikJc.ingserfecl werden gepostee rd. werden de versterkingen nu vanwege
sociale en logistieke overwegingen teruggetrokken. Eln sKtie ME bleef op het
hoofdbureau paraat, evenals de observatieposten bij het WNC en in de stad.
Op hel hoofdbureau van politie kwamen de meldingen van bewegingen rondom

85

I
het WNC binnen bij het commandocentrum. Op vrijdagavond 25 mei was er een
grotere toeloop van krakers naar het WNC. De commandant van het commandocentrum besprak de observaties met de dienstdoend officie r van dienst en met
operationeel commandant ontruiming. Actie werd toen niet nodig geacht.
Bl ijkens gerapporteerde meldingen van bewegingen van krakers rondom het WNC
neemt op die vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag de bezening van
het pand met ongeveer 85 personen lOe. een aantal dat gro ter was dan ooit eerder
werd gesignaleerd. Velen waren uitgerust met slaapzakken. rugzakken en andere
bagage. De comm andant van de sectie ME die zich op het hoofdbureau bevond
stelde zich om omstreeks 03.00 uur persoonlijk op de hoogte va n de situatie bij het
WNC. constatee rde dat het rustig was. en gaf de ME· sectie toestemming om de
reste rende uren van de nacht slapend door te brengen.
Zaterdagochtend 26 mei 1990 om 04.41 uur werden in de Oude Boteringeslraat
door de krakers de eerste blokkades opgeworpen. Binnen zeer korte tijd waren de
straten rondom het complex afgeslo ten doo r barricades opgeworpen met diverse
materialen afkomstig uit het complex. In een tijdspanne van twee uur werden een
café en twee kantoren in de Oude Boteringestraat door de krakers bestormd.
Het interieu r van de panden werd vernield en op de barricaden gegooid.
De schatti ngen van het aantal krakers dat aan de rellen deelnam lopen sterk uiteen. Er zijn aantallen tussen de 40 en 100 personen genoemd. Zij waren a llen
ve rmomd met behulp van helmen , shawls. bivakmutsen en overalls. waardoor
individuele herkenning onmogelijk was. Bovendien bleken z.ij te beschikken over
gasmaske rs.
Om ongeveer 05.30 uur was de sectie ME van het hoofdbureau, verdeeld over twèe
groepen, ter plekke aanwezig. Het optreden va n de ME-ers werd enige tijd uit ·
gesteld in afwach ting van de komst van de shovel en waterwerper. De aanwe%ige
ME-ers waren niet in staat om de rellen te bedwingen . De verni elingen en plun deringen konden niet worden voorkomen. Ook konden nauwelijks arrestaties
worden ve rrich t. Pas rond negen uur kon de ME het initiatief herne men.
Om 09.18 uur werd de eerste barricade geslecht. Rond 10.00 uur was de silUatie
weer onder cont role.

DEEL IV ' S.men .. tt,ng. conctus i .. In •• nDl vlling t n

De hoofdl ijne n van het jus tit ieel optreden. vastgelegd in de tolerantiegrenz.en .
werden vastgesteld door de Driehoek. Er was ook overleg tussen recherche en het
Openbaa r Ministerie noodzakelijk om meer praktische vragen op operationeel
niveau te beantwoorden. Bij de voorbereiding van de ontruimingsactie we rd dit
overleg belemmerd door een beperkte mate van samenwerking tussen Justitie en
politie. Zo werd een suggestie van de recherche om rekening te houden met
groepsgeweld e n de mogeli jkheden om justitieel optreden daartegen te onde r·
zoeken. verder niet meer aan de orde gesteld.
Op zate rdag 26 mei 1990. na anoop van de rellen, werd doo r het beleidscentrum
van de Driehoek besloten om het WNC va n de buitenwereld af te sluiten en om de
gehele groep in het WNC aan te houden. Daarbij werden geen andere benade·
ringen . zoals bijvoorbeeld toegepast in het geval van de Nijmeegse Mariënburcht .
overwogen. Het besluit werd vooral genomen vanwege de eerder vertoonde
voo rbeelden van onmacht van de overheid tegen groepsgeweld. voora l groepsgeweld van de zijde van krak.ers.
Zondag. 27 mei 1990. in de loop van de ochtend. werd het complex ontruimd.
De krakers stroomden zonde r en ig verzet in grote aantallen naa r buiten.
Nog tijdens de ontruiming was er van uit gegaan dat men te maken had met een
groep van 90 personen. Het waren er 137.
Het besluit om de gehele groep krakers uit het complex aan te houden en de
onderschauing van de omvang van de groep. was van invloed op het verloop van
het recherche·onderzoek en maakte improvisatie noodzakelijk. Er was te weinig
recherchepersoneel aanwezig om de gearres teerden op te vangen. er waren te
weinig faci li teiten voor registratie van de verdachten en te wein ig cellen voor de
inverzekeringstelling. Volgens de le iding van het Recherche Bijstandsteam (RBT)
was echter vooral het ontbreken van voldoende celruimte voor de verrassend grote
groep verdach te n schadeli jk voor het verdere verloop va n het onderzoek.
De verdachten moesten worden ondergebracht in poli tiebureaus, gevangenissen
en huizen van bewaring in het gehele land. Hierdoor konden veel verhoren
niet meer volgens de gebru ikelijke procedures en met het gewenste effec t. het
verzamelen van voldoende bewijsmateriaal. worden gchouden.

JU STITI EEl. EN POLITI EEl O PTREDEN

Tijdens het opstellen van het draaiboek werd door de reche rchegroep van het
ontruimingsteam tevens het justitieel optreden voorbereid. Deze voorbereiding
had betrekking op het verzamelen va n bewijsmateriaal over tijdens de ontrui mingsacties mogelijk te plegen strafbare reiten en op het verzamelen van
materiaal over door de bewo ne rs reeds eerder gepleegde strafbare feiten.
Er was rekening gehouden met de mogelijkheid dat een Recherche Bijstandsream
(RBT) diende te worden gdormeerd.
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STRAFVERVOLGING

De s trategie en organisatie van het Openbaar Ministerie·team dat het proc~s voor·
bereidde ware n gedurende de eerste dagen van het onderzoek nog o nvoldoende
duidelijk. Er bestond aanvankelijk nog geen duidelijke verdeling van taken.
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Er werd gedurende de eerste dagen niet
gewerkt aan de hand van de richtlijnen van het Openbaar Ministe rie-draaiboek
voor optreden bij grootschalige ordeverstoringen. Pas in de loop van de eerste
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week van het ondenoek werd door het Openbaar Ministerie een projectorganisatie met ecn duidelijke taakve rdeli ng in het leven geroepen .
Ook over de aanpak va n het ondenoek en de vervolging bestond aanvankelijk nog
weinig duidelijkheid . Er werd nog alleen gedacht aan de tenlas telegging va n artikel
141 Sr.. openlijke geweldp leging, en artikel 162 Sr" versperri ng van de openbare
weg. Later werd aan de tenlastelegging artikel 140 Sr. toegevoegd.
Bij de strafvervolging koos het Openbaar Min isterie voor een interpretatie van
artikel 141 . die co llectieve aansprakelijkheid toeliel. maar niet door de juris prudentie werd ondersteund. Als gevolg van deze keuze kon een mogelijkh eid die
het strafrecht biedt om op te Heden tegen massaal groepsgeweld. namelijk
medeplichtigheid aa n overtreding van 8nikel 141 Sr., niet worden getoetst .
STRAPIU!C IIT EL II KE AFLOOP

De afloop va n de zaak was vanuit rechtspolitiek oogpunt onbevredigend .
De rechtbank in Groningen sprak de verdachten vrij van overtreding van artikel
140 Sr. en veroordeelde 67 verdachten tot een gevangenisstrafvan 6 weken voor
overtreding van artikel 141 Sr. Ook voor het versperren van de openbare weg rond
het WNC volgde in alle gevallen vrijspraak.
In hoger beroep bij het Gerechtshof in Leeuwarden in november 1991 werd het
vonnis van de rechtbank inzake artikel 140 Sr. bevestigd. maar nu werden de
verdachten. o p een enkele uitzondering na . vanwege het ontbreken van voldoende
bewijs voor ieders individueel aandeel in de gewelddadigheden. tevens vrijgesproken van overtreding van artikel 141 Sr. Voor wal betreft de ten lastelegging van
artikel 140 Sr.. gaf het Hof te kennen dat wel werd bewezen dat er s prake was
geweest van georganisee rd gewelddadig optreden op 26 mei 1990. maar dat niet
vast stond. dal de bet rokken groep het plegen van misdrijven beoogde. Evenmin
was vast komen te slaan dat er naast hel geweld bij de ontruiming andere delicten
waren gepleegd door de o rganisatie.
Kernpunte n ten aanzien van hel optreden van politie en Justitie zij n:
- op basis van signalen ten aanzien van mogelijke acties werden politie-eenheden
vervroegd, en duidelijk zichtbaar voor de krakers, op sterkte gebracht:
- twee dagen la ter, nadat het vertrek van naar schatting 20 á 30 personen uit hel
WNC werd geconstaleerd. namen de Driehoek en het politie -commando de
beslissing de uitgebreide politiemacht. ook nu weer duidelijk zichtbaar voor de
krakers, terug te n ekken;
- ondanks de toeloop van 85 personen in de nacht van vrijdag op zaterdag, een
grOter aantal dan gedurende de voorafgaande dagen ooit eerder bij het WNC
werd gesignaleerd, werd geen actie ondernomen;
- de uitbraak en de vernielingen en plunderingen die hierop volgden konden
wegens onvoldoende paraatheid niet worden voorkomen:
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_ de cruciale beslissing om de gehele groep krakers aan te houden werd genomen
door politie, bestuur en Openbaar Ministerie gezamenlijk en Ic\vam tot stand
onder druk van de algemene verontwaardiging en in de schijnwerpers van de
plaalselijke en landelijke media;
_ het gevolg was dal niet voldoende alternatieven werden overwogen;
_ tijdens de ontruiming van het WNC bleek dat het aantal krakers in het pand
sterk was onderschat. Het resulterende geb rek aan geschikte celcapaciteit had
belangrijke consequenties voor het verdere verloop van het rechercheonderzoek:
de organisatie van het Openbaar-Ministerie· team dat hel proces voorbereidde
verliep de eersle dagen na de aanhouding geïmproviseerd. Ook de te volgen
strategie wordt pas gaandeweg bepaald:
_ het OM koos voor een interpretatie van artikel 141 Sr. die collectieve aansprakelijkheid toeHet. maar niet door jurisprudentie werd ondersteund;
_ een gevolg was dat een lenlastelegging van medeplichtigheid aan ovenreding
van dit artikel als mogelijkheid van een strafrech telijke aanpak van groepsgeweid niet werd benut en niet werd gelOeist.
De belangrijlcste conclusies zijn:
_ De planning van de politie richtte zich vooral op het uitvoeren van de ontruiming en in dir opzicht was sprake van een
gedegen voorbereiding. Bij de voorbereiding van de ontruimingsactie was echter slechts in beperkte mate en pas op het
laarste moment sprake van samenwerking van'Justitie met
de politie. Mede door deze afz'ïdige opstelling van het
Openbaar Ministerie bleef de opzet van het latere politieoptreden vooral gericht op het handhaven van de openbare
orde en het voorkomen van strafbare feiten door afschrikking en werd te weinig aandacht besteed aan de mogelijk ·
heden voor gericht repressief optreden van uit de optiek van

strafvervolging.
Ook bleken de observaties rondom het WNC onbfltrouwbaar
en moeilijk te interpreteren te zijn. De fûrelijk beschikbare
informatie uit observaties werd bOVfIndien niflt adflquaat,
kritisch en planmatig verwerkt in hu aanpassen van de
strategie. De ontruimingsactie werd door de politie vooral
gepland als een technische operatie. Met name de mogelijkheden en onmogelijkheden van de eigfln organisatie werden
als uitgangspunt genomen en er werd minder (systematisch)
rflkening gehouden met mogelijkheden om re reagflrfln op
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acties van de krakers. Waarschijnlijk is dir mede een gevolg
vall het gegeven dat het draaiboek was gebaseerd op maar
één scenario.
- Bij het verloop van het conflict om het WNC heeft de bI"
perkle ervaring van bestllur, de politie en het Openbaar
Ministerie met massaal groepsgeweld een rol gespeeld.
Het betrefr zowel onervarenheid met de praktische uirvoeri1lg, bijvoorbeeld bij de aanpak van de observatie, als mer
lier vereiste voorsrrllingsvermogen. Impliciet leefde de, nu
achreraf soms uirgesp roken , verotlderstelling 'dar dit in
Groningen toch niet mogelijk was'.
De cruciale beslissing om de gehele groep krakers aan te
houden kwam ror stand onder condities die blijkens vergelijkend onderzoek crisisbesluitvormin g vaak bepalen en die
voldoen aan de kenmerken van 'group.think'. I' "
De besluitvorming ver/iep informeel en germproviseerd. Er
was sprake van een opvallende consensus en de beslissing
werd gedefinieerd als de keuu tussen rwee elkaar uitsluitende allernatieven: wel of niet aanhouden en vervolgen.
Andere mogelijkheden, zoals de benaderitIg toegepast in het
geval van de Nijmeegse Marilnburg, werden nier in overwe.
ging genomen. Door verschillende betrokkenen wordt achteraf aanspraak gemaakt op een beslissende invloed in de
besluitvorming. Wat vooraf een beslissing van het Openbaar
Min isterie en de recherche had moeten zijn, werd een
groepsbeslissing waarbij de precieze inbreng van de verschillende partijen onduidelijk is. Het besluit viel niel alleen
onder invloed Vatl oneoelaarbare acties elders in her land.
maar ook onder druk van her besef dat de Groningse burge.
rij de machtelau opsrelling van de overheid tegenover de
krakers allang beu was. Her wakend oog van de landelijke
en plaatselij ke pers keek toe om de gebeurtenissen te ver.
slaan . De druk van deze belangsrelling was mede zo groot
omdat de lokale pers door het besruur ook in eerder! fasen
van het conflict werd ingeschakeld om bestuurlijke stand.
punten duidelijk te maken aan de publieke opinie en aan de
krakers.

OE ElI V: Sim en uttlng. CDnclus i, s en .inbe. , n n g tn

Aanbevelingen m eI belrekking l ot bestuur , politie e n ju stitie
In dit onderzoek gaat het er niel om te beoordelen of hel conflict om het WNC
anders had kunnen verlopen als ... ? Van grOler belang is het feil , dat een terugblik
op het verloop van de gebeurtenissen en de acties van de verschillende partijen
inzichl geert in de ma nier waarop maatsc happelijke conflicten die lOl groeps·
geweld kunnen leiden door lokale overheden worden benaderd. en aanknopingspUnlen bied I om in de toekom~)I deze dreiging beIer voorbe reid legemoel te
treden.
In aansluiting op de doelstellingen voor hel onderzoek wordt respeclievelijk
ingegaan op drie meI elkaa r sa menhangende vragen.
In de eerste plaats de vraag, hoe hel proces van besluitvorming en plann ing van
overheidsoptreden, dat hee f( geleid lot de bekende afloop in de WNC -case. is
verlopen. In aansluiling hierop wordt ingegaan op de vraag hoe dil besluitvormingsproces in de loekomst mogelijk is Ie verbeteren.
Tevens wordt kort ingegaan op de vraag, of de bevoegdheden van de betrokken
overheidsorganen te kon schieten om in soortgelijke situaties op te Iredt:n.
De eerste twee vragen betreffen met name het beslUurlijke proces zoals in deel I
en deel 11. de strategische fase. is beschreven. Voor een anrwoord o p de laalSle
vraag wordt vooral gebruik gemaakt van de analyse en de conclusies uit deel 111
van dit rapport, de operationele fase.
Het fenomeen kraken in het algemeen, en het gekraakte WNC in het bijzonder.
zorgde voor een vrij complex beSlUurlijk probleem. Noch de bestuu rders, noc h de
politie had door middel van eigen beleid ongewenste effecten van dit verschijnsel
uit de wereld kunnen helpe n. Bovendien had de inzet van geen enkel afzonderlijk
beleidslnslrument hier een oplossi ng kunnen bieden.
In hel rapport wordt geconstateerd dat: het be leid ad-hoc was; dal noch pre·
venlief, noch repressief slrategiei!n werden bepaald om best aande e n toekomst ige
connicten Ie kunnen aanpakken: dat problemen geen struc lUrele aandacht kregen
op de afz.onderlijke en gezamenlijke agenda's van bestuur en driehoeksoverleg,
maar slechts incidenteel naar aanleiding van acute problemen: dat signalen en
voorstellen voo r inSlrumenlen en maatregelen op bestuursniveau niet de.aandacht kregen die we nselijk was geweeS[: en dal na verloop van tijd het proces van
beleidsvo rming en noodzakelijke samenwerking tussen bestuurlijke partners,
volledig werd geblokket;rd .

In de navolgende paragraaf worden aanbevelingen gedaan op basis van een
inlegraJe beschouwing van de resuhalen van hel onderzoek.

ROffillthat.
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Kraken is sinds de beginjaren '80 niet langer uitsluitend of
hoofdzakelijk een probleem van een politiek conflict over
volks/wisvesting. Leegstaallde en gekraakte panden veroorza.
ken in hun directe omgeving vaak dringende problemen van
maatschappelijke verloedering, overlast en criminaliteit. Zulks
bleek duidelijk in het geval van het WNC, maar ook van ande.
re panden in Groningen. eerder en later. Tegelijkertijd blijft
aandacht nodig voor de maatschappeliji:e achtergronden van
kraken: een (mogelij k) gebrek aan (woo n)ruimte voor specifie.
ke groepen. Gezien de veelomvattend/leid van /Iet maatschappelijk verschijnsel kraken1!adden de partners, die ten aanzien
van dit probleem lOt elkaar waren veroordeeld. [,1 onderling
overleg moelen komen ror uitgangspunten en langere termijn
doelstellingen . Structurele aandachr van gemeentebestuur en
driehoeksoverleg zijn onontbeerlijk om tor een dergelijke
beleidsontwikkeling te komen. Het driehoeksoverleg zal initiatieven moeten nemen om dit beleid gestalte re geven en zal er
de hoofdlijnen van moeren bepalen. De uitwerking kan in
handen worden gelegd van een speciale werkgroep bestaande
Uil vertegenwoordigers van de drie partijen.
'uist in een situatie van concenlratie op Incidenlen en crises, het gebrek. aan
samenwerki ng en het onderhandelen in termen van eisen en voorwaarden door de
beleidspartners, had het driehoeksoverleg een srruclUrerende rol moeten en
kunnen spelen. Het verdient dan ook aanbeveling om de strategische en
init i~rend e rol van het driehoeksoverleg len aanzien van het openbare orde en

veiligheidsbeleid te versterken .

Hetver/oop van het conflict om het WNC laat zien dat er ook
op het terrein van openbare orde en veiligheid reden en ruimte
is voor een beleid van bestuurlijke preventie. Maatregelen in
het kader van dit beleid moeten de mogelijkheid bieden om op
verschillende momenten en in verschillende stadia van een
proces van verloedering, toename van overlast en radica lise.
ring van maatschappelijke groepen te worden ingeze-;. Door
een dergelijk beleid ter beschikking te hebben kan in een vroeg
Stadium aan betrokken risicogroepen en aan belanghebbenden
duidelijk worden gemaakt welk gedrag getolereerd zal worden.
welk gedrag niet en wat de stmclies bij overschrijding van de
normen zijn. Een dergelijk beldd vereist de inzet van zowel
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preventieve als repressieve maatregelen en maakt daarom ook
de samenwerking van bestuur. politie en Openbaar ministerie
noodzakelijk. Behalve de inzet van afzonderfijlce bestuurlijke,
politiële en strafrechrelijke maatregelen is het invesferen in
formele en informele nerwerken die de betreffende probleem.
groepen omringen en indien mogelijk deels omvatren daarbij
noodzakelijk.
Dit beleid is niet alleen gericht op het afwenden van het gevaar van groepsgeweld.
maar is noodzakelijk om een ptoces va n ve rloedering en toenemende overlast in
de buutlen te keren.

Het geval van her WNC maakt duidelijk dat er lokaties zijn die
vanwege /lUII Hrategische ligging en plaars in de stedelijke
ruimtelijke orde een bijzonder gevaar 1I00r harde confrontaties
opleveren . Wanneer de uitvoering I/an een consisrent leeg·
stands-en kraakbeleid grote problemen oplevert. kan aan deze
probleemlokaties extra aandacht worden besteed. Bij het vin·
den van een nieuwe bestemming zou bijzondere politieke en
ambtelijke aandacht moeten worden geschonken aan het
oplossen van de problemen veroorzaakt door langdurige leeg·
stand en kraken. Bij de planvorming voor een nieuwe bestem·
ming kan het tijdig zoeken naar een oplossing 1I00r de proble·
men met krakers een randvoorwaarde voor de planvorming
worden gemaakt. Daarbij tan specifieke deskundigheid voor
conflicthantering worden ingezet alsmede een mandaat van
voldoende gewicht om uiteenlopende visies, belangen en bena·
deringen binnen het gemeentelijk apparaat tot een eensgezinde koers te luwegen.
De aanbevelingen ten aanzien van de operationele fase zijn gebaseerd op de
conclusies ten aanzien van het repressief optreden van politie en justitie
gezamenlijk.

Bij de planning van acties tegen groepsgeweld zou bijzondere
aandacht moeten worden besteed aan de vraag hoe men flexibel. met meerdere elkaar aanvullende maatregelen. kan ,eage·
ren op binnenkomende signalen over de potentiële daders·
groep. Daarbij zijn de IIOlgende aandachtspunten van belang:
- het rekening houden met de kennis over de specifieke IIOrm
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/lan groepsgeweld en het gedrag /Ion gesignaleerde risicogroepen die reeds beschikbaar is uit eerdere /loorbeelden en
uil systematisch onderzoek;

Naar aanleiding van de WNC ·casus en voorstelle n tot aanpassing van de artikelen
140 en lolt Sr .. is ee n strafrechtelijke discussie ontstaan over de merites van het
huidige strafrechtelijk inSlrumentarium en de voorgestelde wijzigingen . Op deze
discussie wordt hie r niet ingegaan. I' "

- het op sYllematische wijze opnemen /1011 beschikbare informalie o/ler op Ilanden zijnde acties en liet gedrag /Ion de risicogroep in de planning en procedures /lan besluit/lorming
o/ler di/lerse stappen in de uituoering;

De belangrijksre conc/usie die Uil dez.e studie kali worden
getrokken. is dat in het conflict om li et WNC niet alle
mogelijklleden 1I0n liet serafrecht zijn benut en getoetSt, maar
/loorol ook dat liet gebruik /1011 bestaande manuegeler, en liet
optreden /lall beslllur. politie en Openbnar Min isterie ter
bere!lgeling van (de gevolgen /lnn ) groepsgeweld duidelijk kan

- het systematisch verwerken van bescllikbare informatie
wordt /lergemakkefijkr door het toepassen van een procedure
/lall 'mixed scanning' bij het opstellen /Ion een draaiboek. Er
worden dan meerdere scenario's /Ion liet /Ier loop /lall de gebeurrellissen onderzocht, Het meest waarscilijlllijk geachte
scenario wordt als belangrijkste uitgnllgspunt /loor het opstellen lIatl het draaiboek genomen, terwijl mogelijkheden
worden open gehouden om bij het /lerkrtJgen /Ion nieuwe
informatie zo nodig o/ler te stappen naar een ander scenario;
- daarbij wordt gekeken welke mogelijkheden het strafrecht
biedt om bij lIerschillende scenario's op te treden en op welke
wijze liet politie-optreden daarop kan worden afgestemd.

I1

De mogelijkheden om strafrechtelijk op te treden tegen groeps.
geweld moeten, meer dan nu gebruikelijk, onderdeel uitmaken
/Ion de planning van het politie -optreden. Daartoe is het van
belatlgdat liet Openbaar Ministerie zijn gebruikelijke afzijdige
en afwachtende 1I0uding laat /laren en actiefdeelneemt aan de
voorbereiding van een grootschalig optreden. Eetl officier van
justitie zou als vaste /lertegenwoordiger van het Openbaar
Ministerie zitting moeten nemell in de werkgroep die de actie
voorbereidt. Het is tevens aan te be/le/en dat het Openbaar
Ministerie op dergelijke wijze deelneemt aan oefeningen voor
grootschalig optreden van de politie, waarbij o/lertredingen en
een /loorbereiding van een strafproces worden gesimuleerd.
Voor het bepalen /Ion de strafrechtelijke probleemstelling /Ion
de oefening zou een be/a.ngrijke rol moeten zijn weggelegd voor
de recherche-groep. Op deze wijze zou ook het Openbaar
Ministerie erllOring kunnen opdoen metdeorganisalie en strategie IIOO r het optreden tegen groepsgeweld.

~l

worden /lerbeterd.

.•
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Bijlage 5: Tijdschema va n h e t pr oces. acties en actore n

CATA

Hel navolgende schema geeft de belangri jkste gebeu rtenisse n, acties en besluiten

1987

van de verschille nde pa rtijen in het conflict omtrent het Wollen Noordhorr·
complex. weer. Oe ca tegorie 'overig' Slaat voor: krakers, PGGM. rech tbank. Uit de
betreffende gebe urtenis of aclie moge duidelijk worden wie van deze pan ijen in
een concreet geval bedoeld wordt.

OB

~

OM Slaat voor Openbaar Min isterie en
Ou ...

Gu.u .."

P OlIT I .

OM

11

..

0

bri ef met klach ten over het WNC van

politie -rappon over overlasl criminaliteit

0

zonder vergunning, gebrekkige brand-

energie afgetapt
politierapport over radicalisering en onaan-

12

0

overl eg politie met gemeente: korpsleiding

0

besluit om een werkgroep van gemeente,

oplossing, d.W.Z. ontruiming en een kraak-

0

preventiebeleid voor elders in de stad.

onderzoeken, verl oop onbekend. res ultaat

Conclusie overleg: on truime n niet mogelijk

op term ijn nihil

herinnering aan aanstaande verhuizing

WNC leeg: voor een deel tijdelijke

1983

Aankoop van de drukkerij van Wolters

1988

gemeentelijke notitie. con clusies: krachten

0

en klachten bundelen. eigenaar op verBnt-

0

Noordhoff elders in de binnenstad

woordelijkheid aanspreken, kort geding

kraak WNC. ontruiming vanwege feitelijk

0

studiecentrum uit WNC

0

gebruikers

0

0

0

overwegen

0

gebruik; sloop van een deel van de binnen-

Ol

zijde

pla nnen voor de bouw

van OB, plan-

o

vorming gestart

In de periode 1985 -1987: wijziging van

02

0

beleid RO:

tweede herinnering aan aanstaande

0

verhuiz ing

meer ruimte voor commerciêle initiatieven;
besluit om overleg met krakers

van BBC

25-03

besluit energielevering af te breken

0

27-03

draaiboek voor politie-optreden bij energie-

0

over te dragen aan projectleiders RO
kraak van WNC, pam flet 'Goeiendag
Groningen" met plannen en doelen

0

nu gekraakt

0

van

05

van de krakersg roep
strafrechtelijk ontruiming niet mogelijk,

1989

uiteenlopende vendaringen burg emeester

zomer

en wethouder in lokale pers

0

gemeente krijgt deel van WNC in gebruik,

0

begin plannen

energielevering niet afgesloten blijkens

0

0

0

0

gemeentelijk memo

voor nieuw stadskantoor op

overeenstemming over ontwerp voor de OB

najaar pogingen contact te leggen met krake~
vi a BBC en PSP, voorstel tot overl eg over-

PvdA-studiecentrum in ondergebracht

09

0

0

afsluiting voorgelegd aan ..
verhuizing studiecentrum. gehele complex

1986

0

wil niet optreden zonder een definitieve

1982

11

Qvuu;

veiligheid, verbouwen zonder vergun ning,

ovuu;

OM en politie in stellen om maatregelen te

1985

.

bieden voor optreden: horecagelegenheid

gepast gedrag krakers
09

OM

Ovenredingen die aanknopingspunten

198 1

05

Po unl

de RUG

staat voo r het driehoeksoverleg.

A CTI . l nHUIT

Cu . u one

A( lIl/ n ll l/ , r

gebracht aan krakers en afgewezen
0

lokatie WNC opgegeven

102

...

~ !

103

0

.
~

DATA

.IIIT'

A ClI "IUlUl f

P Ollf 11

~

J

~
~

na jaar oproep PGGM te herinneren aan verant- ·
woordelijkheid. mede met oog op afloop

O.

•

OVUI(;

•

DATA

26-05

•

•

•

te bieden in overleg tussen gemeente en

•

•

raad en wethouder nemen geen besluit
over het voorstel

brief gemeente aan krakers: overleg om
onlruiming te voorkomen
dure alternatieven in buitenwijken geboden
door krakers in pamflet afgewezen

•

•

•

28-05

toevoeging art. 140 Sr. aan tenlastelegging

•

vanwege onvoldoende bewijs voor

•

02-06

gemeenteraad unaniem akkoord met
nieuwbouwplannen

maanden

06

verzoek raadscie ABZ om overzicht leegstands- en kraakbeleid en even tuele

07

•
•
•

WNC in
later vertrekken 20 à 30 personen. verla ten

vrijlating merendeel verdach ten

24-05

58 personen verlaten complex

6 weken voor art. 141 Sr.

"

nota leegstands- en kraakbeleid bij

11

vrijspraak in hoger beroep voor merendeel

25 en

ca. 85 personen meI bagage betreden

26-05

WNC
besluit: geen b ijzondere acties nodig

ID'

•

•

•

stukken

krakers

•

•

vrijspraak voor art 140 Sr., 67 verdachten

de stad
besluit aan tall en politie te reduceren

•

1991

ca . 25 personen met bagage gaan

23-05

•
•

wijzigingen

een week

afschrikking eventuele acties

niettemin collectieve verantwoordelijkheid

gebrekkige brandveiligheid

•

•

voor 141 Sr. verondersteld. eis negen

ontruiming PK Woldijk op grond van

uitspraak rechter. ontruimen mag na

politiemacht op de been rond WNC ter

•

art. 141 Sr..

•

•

start voorbereiding ontruiming

•

•

RBT geformeerd

Vm

•

1990

22-05

•

ontruiming en aanhouding 137 verdachten

PGGM sommeert krakers om te vertrekken

21-05

•

voor art. 141 en 162 Sr.

•

voorstel tot alternatieve huisvesting

31 -01

•

schatting 90 tot 100 personen en vervolgen

27- 05

hoofdcommissaris niet akkoord met

I

Ov . . ,c;

27 mei 06.00 uur

politie

I

•

gehele groep aanhouden van naar

voorstel om alternatieve huisvesti ng aan

t

•

04.46 u. eerste barricades opgeworpen

ontruiming vervroegd naar zondag

ondernemen,

1

OM

afgegrendeld

agent gewond aan het hoofd bij WNC,
overheden ver1daren geen actie te kunnen

~

p OLllIr

ca. 10.00 u.: WNC van buitenwereld

kon geding
11
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