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Op woensdag 72 november 1997 te 10.00 uur hoorde ik, klachtenbehandelaar, aan het
districtsbureau te Zwolle klager Zander. Klager Zander gaf mij daarnaar gevraagd op te
zijn genaamd:

Joseph ZANDER.
geboren te Beek op 11 november 1952,
wonende te Deventer, Schoutenweg 4l

postcode: 7413 XA
gemeente: Deventer

telefoon-/faxnummer: 0570 - 6217 84

Informatieverstrekking aan klager:

Klachtenbehandelaar heeft klager de volgende informatie verstrekt:
* toelichting gegeven over de procedure ten aanzien van de klachtafhandeling,
* kennis laten nemen van de volgende rapportages en andere stukken van informatie:

1. Rapport van J. ten Heuvel en R. Kanning.
2. Schriftelijke reactie van A.J. van Lutterveld, gedateerd op 15 oktober 1997.
3. Rapport van J. F. Martens.
4. Schriftelijke reactie van G. van der Linde, gedateerd op 7 oktober 1997.
5. Schriftelijke reactie van H. Oost, gedateerd op 7 oktober 1997.
6. Kopie van de brief van de Hoofdofficier van Justitie, mr. J.A. Hulsenbek,

gedateerd op 13 juni 1997 en
7. Faxbericht van het regionaalbureau Onderzoek en Advies, gedateerd 14

oktober 1997.

Mededeling aan klager:

Aan klager heb ik, klachtenbehandelaar, medegedeeld, dat het dossier dat contra klager is
opgemaakt ter zake van overEeding van de artikelen 139, lid 1 (lokaalvredebreuk) en 184
(niet voldoen bevel) van' het Wetboek van Sfrafrecht is opgemaatÍ onder nummer
PLO4MI/97-502754 en dat het dossier door de coórdinator G.J.A. Schutte op 25 oktober
1997 te 17.M uur is afgeboe*t ter verzending naar Justitie te Zwolle; ter beoordeling van
de Officier van Justitie.

Klachtgrond:

A. Klager kon zich met beffekking tot het klachtdeel, dat betrekking heeft op 10 maart
1997, in de volgende klachtgronden vinden:
1. \ileigering om aangifte op te nemen contra de Raad van de Kinderbescher-

ming en haar medewerkers.
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Z. De motivatie van de weigering van de politie om de aangifte, als onder 1.

bedoeld, oP te nemen.
3. Onrechtmatige vrijheidsbeneming; na

afivachting van beslissing tot opname
afgesloten oPonthoudkamer -

4. Disproportioneel en onnodig politieoptreden kort voor en tijdens de 2e

aanhouding.
5. Dat te laat gereageerd is op het verzoek om juridische bijstand.

6. De toegezegOe li;tt met namen van de betrokken politieambtenaren niet is

en werd verstrekÍ.
7. Bij de uitzetting van het bureau de persoonlijke eigendommen niet waren

teruggegeven.
8. Nieils-ingegaan op het hulpverzoek, zoals in het actie protocol, met

benekking tot t et in psychische nood verkeren van klager; protocol werd

aan klachtenbehandelaar overhandigd en is als bijlage bij deze verslagleg-
ging gevoegd.

B. Klager kon zich met betrekking tot het klachtdeel, dat betrekking heeft op 11 maart

1997, in de volgende klachtgronden vinden:
1. Onnodig en onaangekondigd geweld door de parketpolitie.
Z. Het verwijderen van de parkepolitie zonder zich te legitimeren, nadat

klager was mishandeld of klager in de gelegenheid werd gesteld het signale-
ment oP te nemen.

3. Klager niet in kennis is gesteld van de klacht mogelijkheid.

Toelichtingsgesprek:

De verslaglegging van het toelichtingsgesprek met klager is door md, klachtenbehande-

laar, znveel mogelijk letterlijk in klagers woorden weergegeven.

Toelichting:

"Ik vind de rapportage van Kanning en ten Heuvel getuigen van bevooroordeelde en

geïrriteerde houáing onder andere doordat zlj diskwalificatie gebruiken als zeuÍen,

áisbaar, niet voor rede vatbaar; dat is nergens voor nodig en onjuist. Ik heb beide

rapporteurs duidelijk uitgelegd dat ik met een serieuze zaak bezig was en ik heb dat

-iàg, 
kalm en 

-"i 
or.Àigág uitgedragen. Beide rapporteurs toonden begnp,_ontken$e1l

ook iiet dat het om sEafbaÍe feiten ging waarvan ik aangifte wenste te doen. Integendeel ,|

nog voor dat ik er aan toe was gekomen uit te leggen wat de sfafbare feiten waren, waÍen )
zij er al helemaal van overtuigd dat de Raad voor de Kinderbescherming strafbaar

handelen ten toon spreidt. Maar zd maakten kenbaar, dat zij ervooÍ terug deinsden om

hier tegen op te tràen, dan wel een aangifte op te nemen. Het is onjuist dat ik met

misbaai mijn fouillering, bij het insluiten aan het bureau, afgaf. Ik eiste wel een lijst met

fo61eemingïan mijn peiioonlijke eigendommen. Het opmaken van deze lijst ging wel met

veel misbaar gepaard.

!.

le aanhouding, heenzending in
aangifte teruggePlaatst is in de
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Ik bestrijd dat ik in de oponthoudkamer ben teruggeplaatst, omdat aan mij een dagvaar-
ding diende te worden uitgereikt. Na het verhoor werd mij op een gegeven moment
medegedeeld, dat ik het bureau kon verlaten. Toen ik hierna mededeelde, dat ik aangifte
wenste te doen, toen werd mij zoals in mijn klachtbrief omschreven, een stoel aangeboden
doch vrijwel direct daarna moest ik weer plaatsnemen in de oponthoudkamer. Hoewel de
omedelijkheid daarvan mij volstrekt duidelijk was, heb ik mij daartegen niet verzet. De
deur van de oponthoudkamer werd afgesloten en ik kon derhalve het bureau, zoals mij
was medegedeeld niet verlaten. Ik werd onrechtmatig ingesloten. Ik wenste aangifte te
doen aan het bureau en wilde ook daarover aan het bureau bldven, doch niet achter een
afgesloten deur. Ik had inmiddels verzocht om anti-joodse leuzen die in de muur gekrast
waren, te laten verwijderen. Kanning en ten Heuvel zijn niet op mijn verzoek ingegaan en
ik hoorde hen zeggen: "Daar kunnen wij niet aan beginnen, dan kunnen wij wel een
schilder in dienst nemen. Althans woorden met gelijke strekking.' De opmerking nu in
hun rapport dat hieruit blijkt dat ik niet voor rede vatbaar znu zrjn vind ik een omkering
van feiten en omstandigheden. Dat blijkt ook uit het feit, dat mij inmiddels bekend is
geworden dat de leuzen zijn verwijderd en erkend is door de Regiopolitie Usselland dat de
leuzen verwijdert hadden moeten worden- Ik ben van mening dat der-e politiemensen door
hun wijze van rapportage strafbare feiten als bedoeld in artikel 137 f en g en 429 quater
van het Wetboek van Strafrecht verdedigen; door het niet weg willen halen of laten halen
van de anti-joodse leuzen. Van Lutterveld bevestigt in zijn reactie op mijn klachórief, dat
ik rustig mijn verhaal heb gedaan en dat niet, door zijn bewoording "van wat dan ook"
wordt bevestigd dat ik geen gelegenheid heb gehad of het althans niet relevant geacht
werd wat de feiten en gronden zijn tegen de Raad voor de Kinderbescherming voor wat
het doen van aangifte conEa deze Raad en haar medewerkers. In de rapportage wordt niet
vermeld, dat ik op het moment dat collega Martens bezig was Zander fsiek te verwijde-
ren, Z.ander hem bezig was een vraag te stellen; lvaarop geen antwoord kwam. Dit feit
vind ik belangrijk, omdat ik door deze waagstelling, al zou Martens wat tegen mrj gezegd
hebben, ik dit niet gehoord heb. Van Lutterveld mertt terecht op dat ik mij passief
verzette. Maar deze bevinding van Van Lutterveld maalÍ het des te onbegrijpelijker dat ik
door 6 politiemensen het bureau werd uitgezet met het nodige geweld. Ik weet niet of van
Lutterveld aan die uitzetting meegewerkt heeft. De enige naam die mij bekend is gewor-
den, is de naam Martens. Van Lutterveld vermeldt ten onrechte niet, dat ik ddens en na
de uitzetting een verzoek deed om teruggave van mijn in genomen persoonlijke eigendom-
men. Hetzelfde geldt voor het feit, dat ik gevraagd heb de mogelijkheid te geven om een
klacht in te dienen over het net plaats gehad hebbend politieoptreden en om aangifte te
doen tegen de Raad voor de Kinderbescherming en hun medewerkers. Tevens deed ik een
verzoek om hulp in psychische nood. Ik heb hulp in het algemeen gevraagd in het kader
van mtjn actie protocol. Ik ontken dat ik meerdere malen in de richting van de politiebu-
reau liep. Dat is ook onwaarschijnlijk, omdat in de rapportages nergens melding wordt
gemaakt, dat ik bij herhaling er van weerhouden ben. In zoverre ik mij in de richting van
de groep politiemensen bewoog, deed ik dat om de bovenstaande verzoeken te doen;
teruggave persoonlijke eigendommen, klachte en aangifte. Ten aanzien van de rapportage
van Martens merk ik op, dat ik het niet eens ben met zijn drie conclusies die hij met een
plat streepje heeft geaccentueerd. Ten aanzien van het in gelegenheid stellen om mijn
advocaat te bellen kreeg ik daarvoor omstreeks I1.15 uur de gelegenheid.
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De advocaat die deze zaak behandelt was daardoor niet bereikbaar, doch ik heb een andere
advocaat kunnen bereiken. Ik geef daaÍbij aan, dat ik omstreeks 16.15 uur om een
advocaat heb gevraagd. Ik merk op, dat mijn verzoek om een arts niet alleen werd
ingegeven om lichamelijk letsel maar een noodkreet was om hulp te krijgen ten aanzien
u* á. opeenstapeling van traumatiserende acties van politie- en justitieambtenaren. Van I
der Linde merkte in zijn gesprek met mij op, dat hij het een afschuwelijk gezicht vond t
hoe ik het politiebureau in en uitgewerkÍ was. Hij verklaarde dit, dat door het zien van I
een vader in nood ook de collega's geconfronteerd worden met hun onmacht ten aanzien t
van de vervulling/uitoefening van hun vaderschap en dat deze onmacht tot agressie leidt. J
Ik merk op, dat de hulpofficier van justitie Oost het ook zijn wens was dat ik hem
vertelde wat de reden van aanhouding van mijn actie/gedrag was. Ik vind in de rapportage
van Oost niet terug, dat hij mij gewezen heeft op de onmogelijkheid om aangifte te
kunnen doen. Dit is in strijd met datgene wat in het proces-veÓaal van aanhouding,
BPS.97-024675, staat. In dat proces-verbaal staat dat de "hulpofficier van justitie Oost
hem had gewezen op de onmogelijkheid daarvan." Ik ben niet in de gelegenheid gesteld,
ook niet door de hulpofficier van justitie Oost om ter plaatse aangifte te doen. Ik kan mij
herinneren dat ik Oost duidelijk heb gemaakt dat het delict door de Raad voor de
Kindeóescherming in Zwolle is gepleegd, omdat aldaaÍ de Raad gevestigd is; dat werd
niet ontkend door Oost. Ik merk op dat ik in mijn klachtbrief heb geschreven ten aanzien
van de voorgeleiding dat door de hulpofficier van justitie Oost alleen mijn personalia werd
opgenomen en verder niets. Tijdens de voorgeleiding hebben wij ook gesproken over het
aangifte doen, als boven vermeld. Ten aanzien van de klacht conEa de Parkepolitie deel
ik de mening niet van het regionaalbureau Onderzoek en Advies van de Regiopolitie
Usselland, dat mijn klachtbrief door de hoofdofficier van justitie is afgehandeld. De brief
die ik van de hoofdofficier van justitie gedateerd op 13 juni 1997 kreeg heeft volgens mij
de stahrs van een seponeringsbericht van mijn verzoek om de parketpolitie te vervolgen ter
zake van mishandeling en identiteit bekendmaking. De hoofdofficier van justitie is in zijn
brief niet ingegaan op het feit dat mij niet is aangegeven hoe ik klachte ken ds€a 1sa
aanzien van het opEeden van de Parketpolitie. Mijn vraag naar aanleiding van bedoelde
brief van de hmfdofficier van justitie blijft. Wie handelt de klacht af en wat is het
antwoord op mijn klacht ten aanzien van het optreden van de Parke@litie. Ik ben van
mening dat de klachtafhandeling brj de Korpsbeheerder thuis hoort en deze in uw
aftrandeling dient op te nemen. Met befrekking tot de klachtafhandeling accepteer ik niet
de brief van de hoofdofFcier van justitie, omdat daarin zijdelings als zijn opmerking
ingegaan wordt op mijn klachtbrief. Doordat de status van de voornoemde brief van de
hoofdofficier van justitie niet duidelijk is weet ik niet of ik deze als basis kan gebruiken
voor de vervolg procedures. Met befekking tot de feiten waartoe ik aangifte wens te doen
heb ik niet uitgeput opgenomen in mijn notitie om te komen tot aangifte. Deze notitie had
ik nog niet gereed op 10 en 11 maart 1997 . Deze notitie hepft de status van concept. Ik
maak geen bezwaaÍ tegen het feit dat u de klachtafhandelingstermijn genoemd in de
Klachtenregeling regiopolitie lJsselland overschrijdt ter wille van de zorgvuldige afhande-
ling, onder de voorwaarde dat de termijn van onderzoek met zonodig 8 weken vanaf
heden wordt verlengd. Mocht de behoefte bestaan om deze termijn te verlengen dan dient
daarover tijdig met mij gecommuniceerd te worden en dient mijn toestemming daaraan
uitdrukkelijk verleend te worden. "
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In concept ondertekend
A.J.B. Nijeboer,
klachtenbehandelaar

In concept ondertekend
J. Zander
klager

Tijdens het opnemen van de verklaring van Hager las ik, klachtenbehandelaar, bij
voortduring het opgeschrevene voor. Klager verklaarde daarbij te volharden en onderte-
kende deze met mij, klachtenbehandelaar.

Afsoraak:

A. Gelet op het feit, dat er tijdens het toelichtingsgesprek met klager 7-ander naar
aanleiding van het faxbericht van het regionaalbureau Onderzoek en Advies van 14
oktober 1997 n relatie tot van de brief van rm. J.A, Hulsenbek, Hoofdofficier van
Justitie te Zwolle, van 13 juni 1997, een onduidelijkheid ontstond over status van
genoemde brief of de brief als klachtafhandeling door de Hoofdofficier van Justitie
moest worden gezien of niet, werd het volgende besloten;
1. dit onderdeel van de klachtbrief weer terug te leggen bij het regionaalbu-

reau Onderzoek en Advies van de Regiopolitie Usselland ten einde voldoen-
de duidelijkheid ten aanzien van de status van de brief te verkrijgen;

2. indien vorenbedoelde brief niet de stahrs had van een klachtafhandeling het
alsnog als klacht diende te worden afgehandeld en

3. gelet op het op zich znlf staande karakter van de klacht zou worden bevor-
derd, dat de klacht zal worden afgehandeld door het management van
parkepolitie van de Regiopolitie Usselland.
heb ik, klachtenbehandelaar, met klager afgesproken dat het uitgetypte
en de toelichting aan klager zal worden toegezonden.

A.J.B.

Bijlagen:

* Ftotocol acties Zwolle. versie W-03-97

Notitie om te komen tot aangifte, Versie 21-4.

Correspondentie van DURF Anti-racisme platform Deventer van 4-4-7997 en
Regiopolitie IJsselland, district Midden, kenmerk 971W401, gedateerd 16 april
1997.
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