Achtergrond; De Schande van Breda.
Door Hans Creemers.
Koningin Beatrix zou in 1981 Breda bezoeken op Koninginnedag, 30 april.
Dat was een jaar na de kroningsrellen in Amsterdam waar meer dan 25.000 demonstranten
een veldslag met de politie voerden. Het actiewezen wilde breed mobiliseren tegen deze
geldverspilling en de monarchie an sich en had een demonstratie vanuit het Chasséveld
georganiseerd.
Twee weken van tevoren werden er al mensen door politie naar huis gevolgd in Breda zonder
reden. Die werden 30 april wakker en zagen een helikopter boven hun huis en aan de overkant
stillen. De Bredase demonstranten werden zo gauw ze hun woning verlieten opgepakt.
Dit was geen rechtsstaat maar leek een dictatuur.
De driehoek, CDA-burgemeester Merkx (hoofd van de gemeentepolitie), Commissaris
Strooper en de Officier van Justitie Van Leeuwen volgden de tactiek Valken. Dat is het
preventief oppakken van demonstranten voordat zij de demonstratieplek bereiken.
Dat gebeurde onder de APV, die vaag was geformuleerd. ‘Het verstoren van de openbare
orde’ en ‘luidruchtig zijn’. Daarvoor waren 520 agenten ingezet, waaronder 63 in burger.
(stillen)
Er werden 148 mensen hardhandig opgepakt in de binnenstad.
Dit gebeurde op uiterlijk. Iedereen met een leren jas (met button) werd meegevoerd naar het
politiebureau. Ook niet-demonstranten.
Daar werden ze massaal in de luchtkooi gezet, zonder toilet. Dokter en advocaat werden
geweigerd. Na 6 uur waren ze nog steeds niet vrij. (Dat moet zonder aanklacht)
Dit is dezelfde tactiek als in 1997 in Amsterdam bij de Eurotop.
Oppakken, dan zijn er geen demonstraties.
Op de Grote Markt waren er toch anti-monarchiegeluiden te horen.
Garritsen (Zie SK febr. 2007) van de PSP was de enige in de Raad die het repressieve beleid
geheel afkeurde. Crul (Zie SK juni 2006) van de PvdA gedeeltelijk. VVD (Taks) en CDA
steunden de burgemeester. Garritsen was ook getuige van de charges die bij het politiebureau
plaatsvonden tegen demonstranten. Het Advocatenkollectief stond de 148 bij en is een civiele
procedure gestart voor een schadevergoeding voor wederrechtelijke vrijheidsberoving. Daar
deden 35 personen aan mee waarvan er 12 een schadevergoeding kregen van de gemeente via
haar verzekeraar Centraal Beheer, van 250 gulden (11) en 500 gulden.(1)

