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Het valt vaak op, als gewelddadige rel-
schoppers na afloop hun zegje mogen
doen in de rechtszaal. Nee, normaal
doen ze dit soort dingen niet, ze weten
ook niet wat ze bezielde, ze herkennen
zich ab-so-luut niet in de beelden. Ook
deze week, na dagen van heftige
avondklokrellen, was dat de teneur tij-
dens snelrechtzittingen. Wie in een
grote groep terechtkomt, signaleren
agenten en politieonderzoekers, kan
worden meegezogen in een soort mas-
sapsychose. Dan veranderen brave
huisvaders opeens in plunderaars.
Het optreden van de Mobiele Een-

heid (ME) is daarom vaak gericht op
het voorkomen van massale groeps-
vorming op straat. Als honderd man-
nen staan te wachten op een plein, dan
is de ME eigenlijk al te laat.
De agenten met schild en lange wa-

penstok, ooit bedacht na bouwvak-
kersrellen in 1966, worden doorgaans
ingezet bij risicovolle voetbalwedstrij-
den en demonstraties. Planbare evene-
menten dus. De avondklokrellen van
afgelopen week worden ook wel pop-
uprellen of estafetterellen genoemd:
moeilijk voorspelbaar en een nieuwe
logistieke uitdaging voor de politie.
Dat ging niet altijd goed. De burge-

meester van Den Bosch eist een onder-
zoek: waarom moest hij zo lang wach-
ten op de ME? Commissaris Ronald
Verheggen, portefeuillehouder pa-
raatheid bij de politie, had ook graag
gezien dat de ME eerder was ingezet. 
Politieonderzoeker Jaap Timmer

(VU Amsterdam) verwacht dat de inzet
en aanrijdtijden van de ME tijdens de
recente pop-uprellen uitgebreid wor-
den geëvalueerd. Het Nederlandse
model waarbij de ME-taak een neven-
functie is, is volgens hem efficiënt.
Maar het nadeel is de trage reactietijd.
‘Het kan uren duren voordat een paar
ME-pelotons ter plaatse zijn.’ Timmer
verwijst naar Frankrijk waar de speci-
ale eenheid CRS altijd klaar voor ver-
trek staat in een kazerne. ‘Ik verwacht
dat Nederland iets meer richting het
Franse model opschuift. De reactie-
snelheid en daarmee de effectiviteit
kan omhoog.’
Verheggen is het daar niet mee eens.

‘Als je de ME kazerneert, zoals in Frank-
rijk, creëer je een hamer die vanzelf op
zoek gaat naar een spijker.’ Hij gelooft
in het Nederlandse model, waarbij een
ME’er eerst als een gewone agent
wordt ingezet. ‘Ik ben ervan overtuigd
dat dit flexmodel geweld voorkomt;
dat moeten we niet overboord gooien
omdat we te laat waren in Den Bosch.’
Nederland beschikt over 42 ME-pe-

lotons van elk 48 mannen en vrouwen.
Elk peloton bestaat uit zes  busjes met
acht agenten aan boord. Zij volgden
een opleiding van vier weken in het be-
strijden van grootschalige ordeversto-
ringen, en moeten jaarlijks veertig uur
op herhaling. Zij krijgen ondersteu-
ning van ongeveer vierhonderd hon-
dengeleiders en een paar honderd rui-
ters. Na het commando ‘Charge nu!’
gaan de ME’ers op linie voorwaarts,
waarbij zij duwen met hun schilden
en prikken en slaan met de lange wa-
penstok. Als dat niet genoeg is, zijn er
paarden, honden, waterwerpers en als
uiterste middel de traangasschutters.
Lang niet alle pelotons staan paraat.

In rustige tijden heeft elke politieregio
(er zijn er tien ) ten minste één sectie

ME (een half peloton) 24/7 ‘op piket’.
Dat zijn drie busjes die binnen ander-
half uur op locatie kunnen zijn. Agen-
ten zitten thuis of draaien een ‘af-
breekbare dienst’ tot het alarm afgaat:
dan rijden ze naar hun opkomstloca-
tie, kleden zich om, ontvangen een
briefing en gaan naar het probleemge-
bied. Afgelopen week had de politie
tien tot twintig ME-pelotons ‘paraat’
(het aantal varieert), bijgestaan door
twee ME-pelotons van de Koninklijke
Marechaussee. In dat geval staan de

ME’ers al klaar in de buurt van plaat-
sen waar rellen worden verwacht, al
kloppen die inlichtingen niet altijd.

Vier basisprincipes

Politiewetenschapper Otto Adang
(Universiteit Groningen) formuleerde
na jarenlang onderzoek naar relbe-
strijding vier basisprincipes voor de
ME-inzet: informeren (uitleggen),
communiceren (uitgebreid waarschu-
wen), faciliteren (demonsteren mag)
en differentiëren (raddraaiers eruit
pikken). Die laatste taak wordt uitge-
voerd door verkenners en AE’ers (aan-
houdingseenheid) in burger en die
kregen de afgelopen dagen veel aan-
dacht op sociale media. Maar ook ge-
wone ME’ers mengen zich bij voor-
keur tussen het publiek (dan kun je
geen steen naar hen gooien) en spre-
ken individuen aan (om hen uit de
anonimiteit te halen). Vaak zijn ze ge-
kleed in ME-uniform, met bijvoor-
beeld beenkappen om en een honk-
balpetje op. In dat stadium zijn rellen

vaak nog te voorkomen. Als een grote
groep een massief front vormt − zij te-
gen wij − dan is de ME te laat.
De politiecommandant op het

hoofdkantoor en de ME-commandant
ter plekke genieten veel tactische vrij-
heid. Veel hangt af van de situatie en
hun eigen ervaring met eerdere rellen.
Soms zetten ze ME zichtbaar neer op
een centraal plein ter afschrikking,
soms juist discreet aan de stadsrand
om de sfeer niet verder op te hitsen. De
tactiek is bijna altijd gericht op het op-
breken van de menigte. Door bijvoor-
beeld de papa’s (paarden) voorwaarts
te sturen of te voet een plein schoon te
vegen.
Een volgende stap is de inzet van de

waterwerper (Nederland heeft er zes).
Dat is een lomp middel, want de ka-
nonniers aan boord kunnen lastig on-
derscheid maken tussen de demon-
stranten, wat wel een basisprincipe is.
Vooral in de winter is water effectief
om mensen naar huis te krijgen. Het
robuuste voertuig trekt altijd veel aan-

dacht van stenengooiers, wat ‘de voe-
ters’ (uitgestegen ME) bescherming
biedt. Voor de loop van elk kanon zit
een soort haak, die voor een zachtere
sproeistand zorgt.
Die stond mogelijk niet goed toen

een meisje in Eindhoven een schedel-
breuk opliep. Verplaatsing van een wa-
terwerper is tijdrovend. De tank van
acht kuub moet dan leeg en later weer
gevuld.

Gebruik traangas

Traangas wordt zelden gebruikt. Dat
dit de afgelopen dagen is gebeurd, il-
lustreert dat de Mobiele Eenheid het
echt moeilijk had. 
Een kunst apart is het voorkomen

van een kat-en-muisspel tussen rel-
schoppers en politie. Als je niet uit-
kijkt, zegt een ervaren commandant,
‘ben je de hele nacht aan het klootvio-
len’. Een mogelijke oplossing hiervoor:
een groep uiteenslaan en dan ook als
ME opeens weer uit het zicht verdwij-
nen.
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Sectie | Drie groepen

Groep | Acht ME’ers

Peloton | Twee secties

Compagnie | Minimaal twee pelotons

De ME is georganiseerd in groepen van acht personen, inclusief 

een groepscommandant en de chauffeur van het ME-voertuig. 

Bij grootschalig optreden kan de politie meer groepen inzetten.

Wettelijk beschikbare ME
• 42 pelotons
• 6 secties

<1,5 uur

1ste peloton

<4 uur

volgend peloton

<1,5 uur

1ste sectie

<4 uur

volgende sectie

Zo snel moet de ME

ter plekke kunnen zijn

Aanrijtijden

Schaarsbergen

Den Bosch

Veldhoven

Locatie Koninklijke
Marechaussee

Een groep
per bus

Dagelijks staan tussen de 10 en 20 ME-pelotons

van de politie paraat, plus twee ME-pelotons van de 

Marechaussee, voor inzet bij avondklokrellen. Zij krijgen 

ondersteuning van maximaal 400 hondengeleiders, 

een paar honderd ruiters en zes waterwerpers.  

MOBIELE EENHEID

WATERWERPER TT 2223-220

Kogelwerend glas, 
stalen roosters, 
ook op spiegels

Overdruk in 
cabine om gassen 
te weren 

De waterwerper is traag en lastig 
te verplaatsen – dan moet de tank 
eerst leeg en elders weer gevuld. 
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Midden-Nederland

Noord-Holland

Amsterdam-
Amstelland

Den Haag

Rotterdam

Zeeland-
West-Brabant
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LimburgBemanning
• Commandant
• Chauffeur
• Twee kanonniers

Waterstraal
• Tot 40 meter effectief
Vermogen waterstraal
• 140 liter per minuut
Inhoud watertank
• 8.000 liter

360 graden 
draaicirkel

Staat er al 100 man, dan is ME te laat
Rellen en plunderen voorkom je door grote groepen tijdig op te breken. Daar heeft de Mobiele Eenheid veel ervaring mee.
Maar het onvoorspelbare karakter van de rellen van afgelopen week was nieuw. En het stelde de politie voor forse uitdagingen.

Ik verwacht dat
Nederland iets meer
richting het Franse
model opschuift

Jaap Timmer 
Politieonderzoeker VU


