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INLEIDING 
 
Met juridische ondersteuning bedoelen we eigenlijk politiebureau-ondersteuning. Deze rol moet dus 
niet verward worden met de rol van juridisch waarnemer. 
 
Juridisch waarnemers riskeren arrestatie door zich bij de actievoerders te voegen. Daarentegen mag het 
Team Juridische Ondersteuning (TJO) dat ook wel Team Arrestanten Ondersteuning wordt genoemd, 
in geen enkel geval arrestatie riskeren en daarmee hun eigen positie in gevaar brengen. Je kan je rol 
niet vervullen als je opgesloten zit! Dit betekent dat je bij veel acties uit de buurt blijft van het protest 
en aan de telefoon bent. In enkele gevallen, wanneer de actie “gezellig” genoeg is, kan je de actie 
eventueel op veilige afstand bekijken. 
 
 
De kern van deze rol 
● contacten onderhouden met de actie-coördinatoren, advocaten en medewerkers van het 

politiebureau om ervoor te zorgen dat alle gearresteerde activisten de juiste ondersteuning krijgen; 
● ervoor zorgen dat de activisten na hun vrijlating de juiste emotionele en fysieke ondersteuning 

krijgen. 
 
Deze rol kan soms onbevredigend lijken, maar is wel van vitaal belang! Je bent de laatste die naar huis 
kan aan het einde van een actie en hangt vaak uren rond op politiebureaus tot in de kleine uurtjes, 
wachtend op de vrijlating van de laatste activisten. Je zit niet middenin spannende acties en je rol is 
buiten de schijnwerpers. Je foto zal niet op de voorpagina’s van kranten of websites komen, maar 
zonder jou kunnen er geen acties gevoerd worden. Als jij er niet zou zijn, dan zouden de helft van de 
actievoerders niet willen meedoen! 
 
 
WAT MOET JE BIJ JE HEBBEN 
 
● een mobiele telefoon en oplader; 
● wisselgeld om met een vaste telefoonlijn te kunnen bellen; OPMERKING: ik weet niet of er ergens 

in Nederland nog telefooncellen zijn waar je muntgeld in moet doen. Misschien wel op 
politiebureaus? Kan iemand dit checken? 

● lijst met telefoonnummers van actiecoördinatoren, advocaten, alle lokale politiebureaus, 
taxibedrijven en van B&B’s; 

● transport en/of chauffeur mocht je die nodig hebben; 
● pen en papier (reservepennen en/of nieuwe vullingen); 
● eten en drinken voor jezelf; 
● warme kleding want het zou kunnen dat je tot diep in de nacht rond moet blijven hangen; 
● een leesboek of iets anders waarmee je heel wat tijd kan vullen…. 
● genoeg geld om taxi’s, eten, koffie, bier en in bijzondere gevallen accommodatie voor vrijgelaten 

activisten mee te betalen; 
● eten, drinken, sigaretten, kranten en boeken voor aangehouden activisten op het politiebureau 

(N.B.: al het eten en drinken moet in afgesloten verpakkingen zitten en alcohol is niet toegestaan. 
Alles wat geopend kan zijn geweest of onverpakt is, is niet toegestaan); 

● overige zaken die activisten die vastzitten nodig kunnen hebben zoals b.v. medicijnen, droge kleren 
enz. 

 
 
 



MEER OVER JOUW ROL 
 
● Als TJO heb je een lijst met namen en andere handige informatie zoals informatie over wie 

arrestanten willen laten weten dat ze gearresteerd zijn (vrienden, familie, school, werk etc.). 
● Je hebt ook een lijst met bijzonderheden van gearresteerde actievoerders die invloed kunnen 

hebben op de extra ondersteuning die ze mogelijk nodig hebben op het bureau zoals: 
˃ veganistisch dieet 
˃ noodzakelijke medicijnen 
˃ geen Nederlands staatburger 
˃ van plan om een valse naam op te geven 
˃ reeds uitstaande arrestatiebevelen, geschonden voorwaarden van eerdere voorwaardelijke 

vrijlating, dwangbevelen. 
 
Bovenstaande lijst betreft zeer vertrouwelijke informatie. Je kan met dit soort informatie te maken 
krijgen in je rol als TJO en we vragen je nadrukkelijk om de vertrouwelijkheid van deze informatie 
binnen én buiten je rol te respecteren. 
 
In verband met deze vertrouwelijkheid willen we je dan ook op het hart drukken om met name op 
politiebureaus niet hard te praten wanneer je aan de telefoon bent. Het is vaak beter om even naar 
buiten te lopen om te telefoneren. 
 
 
ONDERSTEUNING TIJDENS ACTIES 
In het ideale geval heeft de TJO de volgende informatie gekregen van de juridisch waarnemers: 
● wie er gearresteerd zijn; 
● waarvan ze verdacht worden; 
● naar welk politiebureau ze zijn gebracht; 
● andere bijzonderheden zoals b.v. als iemand gewond is. 
 
In de praktijk hebben we (aanvankelijk) wel een ruwe inschatting gemaakt van het aantal arrestanten 
en de politiebureaus waarnaar ze worden toegebracht. Ook weten we vaak wel wat de tenlastelegging 
wordt. 
 
Houd er rekening mee dat het wel een aantal uren kan duren voordat iemand een politiecel ziet en 
vervolgens vrijgelaten wordt. Deze tijd kan door de TJO goed gebruikt worden om de ontbrekende 
informatie aan te vullen. Deze periode wordt ook gebruikt om de advocaat te waarschuwen dat er 
aanhoudingen zijn verricht en om uit te zoeken wie naar welk bureau is gebracht. 
 
Pas als we zeker weten wie daadwerkelijk worden vastgehouden en waar, kunnen we pas vrienden en 
familie van de arrestanten gaan bellen. 
 
 
OP HET POLITIEBUREAU 
Nogmaals de stelling die we in het begin al noemden: je bent hier niet om gearresteerd te worden! Dus 
wat er ook gebeurt: blijf rustig en blijf uit de buurt van de kern van de actie. 
 
Op het politiebureau zijn je belangrijkste 3 rollen: 
1. aangehouden personen ondersteunen en zorgen dat zij zich prettig voelen; 
2. contacten onderhouden met de advocaten; 



3. actievoerders opvangen na hun vrijlating en hun namen, telefoonnummers en e-mailadressen 
noteren met als doel dat ze goede nazorg kunnen krijgen. 

 
Ondersteuning arrestanten 
Meestal kan je makkelijk een politiebureau binnenstappen en een open gesprek voeren met de 
baliemedewerkers. Zo niet, dan moet je buiten blijven rondhangen en ben je afhankelijk van de 
informatie die de advocaten je geven. Baliemedewerkers zijn ook mensen en zullen reageren op jouw 
communicatie. Wees vriendelijk, dan zijn zij dat meestal ook. Wanneer je de confrontatie aangaat, dan 
kan dat een paar uur extra zitten betekenen voor je vrienden (ja, dat gebeurt echt) of wordt je zelf 
aangehouden. 
 
Je moet alles te weten komen wat je nog mist: 
● Wie worden er vastgehouden? 
● Zijn ze OK? 
● Worden ze aangeklaagd? 
● Wat is de aanklacht? 
● Wat is de waarschijnlijke vrijlatingstijd? 
 
Je kan proberen om hun verblijf prettiger te maken door chocola, sigaretten, boeken of droge kleren 
etc. bij de arrestanten te krijgen, maar dat wordt bepaald door het politiepersoneel. Laat niet je 
frustratie merken als ze geen toestemming geven. Je kan ook van deze gelegenheid gebruik maken om 
het personeel te laten weten welke arrestanten welke speciale behoeften hebben zoals medicijngebruik 
of dieet. Vraag ze om de arrestanten bij vrijlating aan jou over te dragen (en ze niet door de 
achteruitgang weg te laten gaan). 
 
Contacten met de advoca(a)t(en)  
Tegen deze tijd heeft de TJO-coördinator de advoca(a)t(en) gebeld en ze geïnformeerd over de 
arrestaties. Ze worden gevraagd om contact op te nemen met de TJO-vertegenwoordiger op het 
politiebureau waar ze naartoe moeten.  
 
Bij dit eerste contact stel je jezelf voor en vertel je wat je rol is en vraag je om op de hoogte gehouden 
te worden. Stel voor dat hij/zij geregeld even naar buiten komt en je dan kort bij te praten zodat via jou 
ook collega-activisten en de TJO-coördinatoren op de hoogte blijven. Het kan makkelijk gebeuren dat 
de advocaat het bureau binnen zeilt en daar dan uren blijft terwijl jij buiten van niets weet. Het kan ook 
gebeuren dat je niet eens weet of ze er al zijn! 
 
Afgezien van het verzamelen van namen, telefoonnummers en e-mailadressen die nodig zijn om de 
arrestanten te ondersteunen, is het ook handig om informatie te verzamelen over de volgende zaken: 
● wie worden waarvoor aangeklaagd, 
● worden zij gesommeerd om zich later nog te melden op het bureau, 
● wanneer en waar moeten ze voorkomen, 
● kunnen ze wel of niet benaderd worden voor verdachtengesprekken en/of ondersteuning bij de 

rechtbank. 
 
Geef ze dus een glimlach, felicitaties, knuffels, warme kleding, sigaretten, chocola en geld voor een 
treinkaartje naar huis (ik weet niet wat de financiële vergoeding in NL is en hoe ver dit gaat; in het 
origineel gaat het alleen om de bus naar huis. NOG FF CHECKEN), maar verzamel ook de informatie 
die nodig is. Wanner ze naar buiten komen hebben ze een vrijlatingsbrief in hun hand waar alle 
informatie op staat. Vraag ernaar en leg uit waarom en neem de gegevens over. In sommige gevallen is 
het raadzaam ze even te stallen in een hoekje van een warme kroeg in de buurt (gebruik je wachttijd 
om zo’n plekje te vinden). Hier kan je dan ook anderen die worden vrijgelaten heen sturen. Het kan 



zijn dat je een beroep moet doen op vrijwilligers om mensen thuis te brengen etc. Gebruik je 
improvisatietalent. 
 
 
IEDEREEN IS VRIJGELATEN 
Het kan zijn dat je dan naar het volgende politiebureau moet, maar vroeg of laat zullen alle arrestanten 
vrijgelaten zijn (behalve diegenen die voorwaarden van een eerdere arrestatie hebben overtreden of een 
lopend arrestatiebevel hadden e.d.). 
 
Overleg met de TJO-coördinator of jouw aantallen kloppen (b.v. het aantal arrestanten klopt met het 
aantal vrijgelatenen) en dat je dus niemand vergeten bent! 
 
 
Dankjewel voor je ondersteuning en daarmee het mogelijk maken van deze actie!  
 
 
 
 

 
 

 


