
	  
Aan	  het	  college	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  van	  Rotterdam	  	  

Schriftelijke	  vragen	  conform	  art.30	  Reglement	  van	  Orde	  	  

Betreft:	  politieoptreden	  bij	  Pegida	  demonstratie	  R’dam	  

Rotterdam,	  21	  december	  2015	  

Zaterdag	  19	  december	  jl.	  vond	  een	  demonstratie	  van	  Pegida	  plaats	  in	  Rotterdam.	  NIDA	  maakt	  
zich	  hard	  voor	  het	  demonstratierecht	  en	  de	  persvrijheid	  van	  en	  voor	  een	  ieder.	  Bij	  de	  
demonstratie	  zijn	  er	  verschillende	  mensen	  gearresteerd	  op	  een	  wijze	  waar	  NIDA	  met	  deze	  
schriftelijke	  vragen	  opheldering	  over	  vraagt	  bij	  het	  college.	  	  

Één	  van	  de	  personen	  die	  gearresteerd	  is,	  is	  een	  journalist	  en	  hij	  deelt	  zijn	  ervaringen	  in	  
verschillende	  media,	  waaronder	  op	  joop.nl.	  Hier	  leest	  u	  zijn	  verslag:	  	  	  	  	  	  

”Bij	  de	  #PEGIDA	  demonstratie	  in	  Rotterdam	  ben	  ik	  onrechtmatig	  gearresteerd.	  De	  agent	  die	  
mij	  aanhield	  deed	  de	  handboeien	  zo	  strak	  bij	  me	  om	  dat	  ik	  mijn	  pols	  verstuikte.	  Ik	  vroeg	  
continu	  om	  medische	  hulp	  maar	  dit	  werd	  geweigerd.	  Volgens	  de	  agenten	  had	  de	  arts	  het	  
druk	  en	  kon	  hij/zij	  niet	  komen.	  Daarop	  vroeg	  ik	  hen	  het	  alarmnummer	  112	  te	  bellen.	  Dit	  
werd	  geweigerd.	  	  
	  
Ik	  vroeg	  herhaaldelijk	  om	  de	  gelegenheid	  mijn	  advocaat	  te	  bellen.	  Een	  agent	  stelde	  dat	  mijn	  
advocaat	  reeds	  was	  gebeld	  en	  gaf	  verder	  geen	  antwoord.	  Ik	  zei	  dat	  hij	  loog	  omdat	  ik	  hem	  de	  
naam	  van	  mijn	  advocaat	  nog	  helemaal	  niet	  had	  gegeven.	  Nadat	  ik	  volhield	  druk	  uit	  te	  
oefenen	  op	  de	  agent	  die	  mij	  zou	  ondervragen	  kreeg	  ik	  eindelijk	  toestemming	  om	  mijn	  
advocaat	  te	  bellen.	  In	  het	  gesprek	  met	  mijn	  advocaat	  Willem	  Jebbink	  vertelde	  hij	  dat	  de	  
politie	  had	  verklaard	  dat	  ik	  gearresteerd	  was	  omdat	  ik	  geweigerd	  zou	  hebben	  om	  mijn	  
Amerikaanse	  perspas	  te	  tonen.	  Dit	  is	  een	  grove	  leugen.	  Ik	  heb	  mijn	  perspas	  altijd	  om	  mijn	  
nek	  hangen,	  omdat	  ik	  wel	  vaker	  wordt	  lastig	  gevallen	  door	  de	  politie.	  	  
	  
Op	  het	  politiebureau	  ben	  ik	  in	  mijn	  cel	  geslagen	  door	  agenten,	  omdat	  ik	  weigerde	  te	  
vertrekken	  totdat	  ze	  bepaalde	  correcties	  hadden	  toegepast	  in	  de	  verklaring	  die	  ik	  hen	  had	  
gegeven.	  Drie	  agenten	  kwamen	  de	  cel	  in	  en	  zeiden	  dat	  ze	  me	  zouden	  verwijderen	  indien	  ik	  
niet	  vrijwillig	  zou	  vertrekken.	  Ik	  zei	  hen	  dat	  ik	  niet	  zou	  vertrekken	  totdat	  mijn	  verklaring	  
aangepast	  en	  correct	  was.	  Op	  dat	  moment	  plaatste	  een	  agent	  zijn	  rechterarm	  om	  mijn	  nek	  
en	  nam	  me	  in	  een	  wurggreep	  (de	  beruchte	  nekklem	  red.).	  Ik	  vertelde	  de	  agenten	  dat	  ik	  geen	  
lucht	  kreeg.	  Toen	  werd	  ik	  door	  een	  tweede	  agent	  herhaaldelijk	  geslagen.	  Een	  derde	  agent	  
begon	  aan	  mijn	  haar	  te	  trekken.	  Op	  dit	  moment	  stond	  ik	  nog,	  maar	  boog	  ik	  voorover	  om	  de	  
klappen	  op	  te	  kunnen	  vangen.	  Ik	  werd	  op	  mijn	  lichaam	  en	  hoofd	  gestompt.	  De	  agent	  die	  me	  
in	  de	  wurggreep	  had	  smeet	  me	  toen	  op	  de	  grond	  buiten	  de	  cel.	  De	  agent	  die	  aan	  mijn	  haar	  
trok,	  nam	  de	  tijd	  om	  mijn	  bril	  af	  te	  doen.	  De	  agent	  die	  me	  eerder	  in	  de	  wurggreep	  had	  en	  op	  
de	  grond	  duwde,	  greep	  daarop	  mijn	  hoofd	  en	  sloeg	  het	  herhaaldelijk	  tegen	  de	  grond.	  Terwijl	  
hij	  dat	  deed,	  zei	  hij:	  'Dit	  is	  voor	  mijn	  dochter.'	  	  
	  
Na	  geslagen,	  uit	  mijn	  cel	  gesmeten	  en	  met	  mijn	  hoofd	  op	  de	  grond	  geslagen	  te	  zijn,	  werd	  ik	  
in	  een	  andere	  cel	  geplaatst.	  Ik	  stelde	  toen	  dat	  ik	  een	  Amerikaans	  staatsburger	  was	  en	  eiste	  



met	  het	  Amerikaans	  consulaat	  te	  mogen	  spreken.	  Ook	  dit	  werd	  geweigerd.	  Na	  ongeveer	  30	  
tot	  45	  minuten	  kwam	  een	  andere	  agent	  naar	  me	  toe,	  die	  me	  toestond	  de	  correcties	  op	  een	  
geprinte	  kopie	  van	  mijn	  verklaring	  te	  schrijven.	  Hij	  zei	  dat	  ik	  het	  niet	  hoefde	  te	  tekenen	  en	  
dat	  ze	  mij	  	  geen	  kopie	  hoefde	  te	  geven.	  Hij	  stelde	  dat	  mijn	  advocaat	  een	  kopie	  moest	  
aanvragen.	  Nadat	  ik	  de	  correcties	  had	  opgeschreven	  heb	  ik	  het	  papier	  ondertekend	  en	  werd	  
ik	  vrijgelaten."	  

	  
Na	  zijn	  vrijlating	  is	  de	  journalist	  naar	  het	  ziekenhuis	  gegaan	  voor	  onderzoek	  naar	  zijn	  
verwondingen.	  	  
	  
1. a.	  Is	  het	  college	  bekend	  met	  dit	  optreden	  van	  de	  politie	  jegens	  de	  journalist?	  

b.	  Is	  het	  college	  bekend	  met	  de	  foto’s	  van	  het	  letsel	  dat	  de	  journalist	  heeft	  opgelopen	  bij	  
zijn	  arrestatie	  en	  tijdens	  zijn	  verblijf	  in	  de	  cel?	  	  
c.	  Is	  het	  college	  bekend	  met	  de	  videobeelden	  van	  de	  arrestatie	  van	  de	  journalist?	  
	  

2. a.	  Vindt	  het	  college	  het	  geweld	  dat	  de	  politie	  heeft	  ingezet	  bij	  de	  arrestatie	  van	  deze	  
journalist	  proportioneel?	  Zo	  ja,	  hoe	  is	  dit	  gelegitimeerd?	  Zo	  niet,	  wat	  zijn	  hier	  de	  
consequenties	  van?	  
b.	  Vindt	  het	  college	  het	  geweld	  dat	  de	  politie	  in	  de	  cel	  tegen	  de	  journalist	  heeft	  gebruikt	  
proportioneel?	  Zo	  ja,	  hoe	  is	  dit	  gelegitimeerd?	  Zo	  niet,	  wat	  zijn	  hier	  de	  consequenties	  van?	  
c.	  Wat	  vindt	  het	  college	  ervan	  dat	  het	  verzoek	  van	  de	  journalist	  om	  medische	  hulp	  door	  de	  
politie	  is	  geweigerd?	  
d.	  Wat	  vindt	  het	  college	  ervan	  dat	  de	  journalist	  pas	  na	  herhaaldelijk	  aandringen	  
toestemming	  kreeg	  van	  de	  politie	  om	  invulling	  te	  geven	  aan	  zijn	  recht	  om	  zijn	  advocaat	  te	  
bellen?	  	  
e.	  Wat	  bedoelde	  de	  agent	  met	  de	  opmerking:	  ‘dit	  is	  voor	  mijn	  dochter’	  op	  het	  moment	  dat	  
hij	  de	  journalist	  met	  zijn	  hoofd	  op	  de	  grond	  sloeg?	  Hoe	  waardeert	  het	  college	  deze	  
opmerking?	  	  	  
f.	  Is	  de	  burgemeester	  bereid	  excuses	  aan	  te	  bieden	  aan	  de	  journalist	  voor	  de	  gemaakte	  
fouten	  tijdens	  het	  politieoptreden?	  

	  
Naast	  de	  journalist	  zijn	  er	  ook	  verschillende	  antiracisme-‐demonstranten	  opgepakt.	  Een	  van	  de	  
arrestanten	  geeft	  aan	  dat	  zijn	  vrouw	  twee	  keer	  met	  de	  politie	  contact	  heeft	  opgenomen	  en	  dat	  
beide	  keren	  aan	  haar	  is	  mede	  gedeeld	  dat	  ze	  hem	  niet	  konden	  traceren	  in	  het	  systeem.	  Dit	  
terwijl	  de	  arrestant	  bij	  zijn	  arrestatie	  zijn	  ID	  kaart	  heeft	  overhandigd	  aan	  de	  politie.	  	  

3. Hoe	  heeft	  dit	  kunnen	  gebeuren?	  	  

4. Waarom	  is	  niet	  vooraf	  aangekondigd/gewaarschuwd	  dat	  tegendemonstranten	  gelijk	  zouden	  
worden	  opgepakt	  en	  in	  de	  cel	  zouden	  belanden?	  

5. Kunnen	  we	  bij	  toekomstige	  tegendemonstraties	  dezelfde	  handelswijze	  verwachten	  van	  de	  
politie	  jegens	  (tegen)demonstranten?	  	  	  

	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  

	  
Nourdin	  El	  Ouali	  
NIDA	  Rotterdam	  


