
Leeuwarder politie met gummiknuppels en 

brandspuit tegen het publiek 

16 NOVEMBER 1951 SLAG OP HET ZAAILAND 

Spreekkoren en strijdliederen 
bij 

zaak 

tegen Fedde Schurer en Tsjebbe de Jong 
Met gummistok en brandspuit heeft de Leeuwarder politie gistermiddag 

getracht een menigte uiteen te drijven die zich bij het Paleis van Justitie 
verzameld had om op de afloop te wachten van het proces dat tegen de heren 
F Schurer en Tsj de Jong gevoerd werd (verslag elders in dit blad Hierbij 
zijn harde klappen uitgedeeld die o a volwassenen en ook kinderen troffen 
die uit nieuwsgierigheid waren blijven staan Toen de heer Schurer na afloop van het proces aan de achterkant van het Paleis naar buiten kwam � men 
wilde hem niet door de hoofdingang laten gaan � en hij zich met enkele 
vrienden door de Prins Hendrikstraat in de richting van het station begaf 
werd hij door omstanders op de schouders genomen waarin de politie opnieuw 
aanleiding zag van de gummiknuppel gebruik te maken 

Hierbij werd de heer Schurer bij 
notaris Duintjer door een raam gedrukt 

drukt waarbij hij zich aan de pols 
verwondde Ook de heer Wijbenga 
getuige-deskundige uit het proces 
werd door enkele agenten ook nadat 

hy zich bekend had gemaakt aangevallen 

vallen met een knuppel op het hoofd 
geslagen en geschopt Een Amsterdamse 

damse verslaggever van de Volkskrant 

krant die zich ook In de groep personen 

nen bevond die juist .  het Paleis van 
Justitie had verlaten kreeg herhaalde 
slagen met de gummiknuppel 

Zaal te klein 

De moeilijkheden waren reeds voor 

de aanvang van de zitting begonnen 
Leden van verschillende Friese studentenverenigingen 

dentenverenigingen waren uit alle 

universiteitssteden van Nederland naar 

Friesland gekomen om getuige te zijn 

van de behandeling van de zaak tegen 
de twee vooraanstaande figuren in het 

Friese leven Zij verspreidden pamfletten 
ten waarin zij recht eisten voor Friesland 

land Er werd toen bekend gemaakt 
dat slechts enkele personen en persvertegenwoordigers 

vertegenwoordigers in totaal een twintig 

tig mensen tot de publieke tribune 
zouden worden toegelaten daar de 

politierechter zitting hield in de kleine 
zaal aan de achterkant van het gebouw 

bouw Als reden werd opgegeven dat 

de verwarming van de grote zaal te 

veel brandstof zou vergen Vertegenwoordigers 

woordigers van de Friestalige weekbladen 

bladen en bladen werd de toegang tot 
de zaal geweigerd o a de redacteur 

teur van Frysk en Frij dr Y Poortinga 

tinga Velen ook uit andere provincies 
bleken een vergeefse reis te hebben 
gemaakt 
Nadat de parketwacht het zeer tal- 

,? 

rijke publiek uit het Paleis had gedreven 

ven verzamelde zich een grote groep 

personen op het platform voor de ingang 

gang In deze groep werden reeds gauw 
Friese strijdliederen aangeheven 
waarna ook de ontruiming gelast werd 
van het ülatvorm Ondertussen bleef 

de belangstelling groeien zodat er 

zich enige honderden personen voor 

het gebouw bevonden Toen de zitting 

eenmaal aan de gartJ was begaven de 

mensen zich naar de achterkant van 

het gebouw waar zij spreekkoren aanhieven 

hieven (�Wy wolle Wolthers net en 

�Fryslan Frij en op claxons drukten 
van daar geparkeerde auto’s 

Onder gejuich van dit publiek werd 

daarop het openstaande raam van de 

zittingszaal gesloten Voor andere ramen 

men van het gebouw op de eerste verdieping 

dieping volgden de procureur-generaal 
mr Besier de officier van justitie mr 

Hollander en de commandant van de 

rijkspolitie majoor Fogteloo de gebeurtenissen 

beurtenissen op het plein Op dat moment 

ment verscheen de Leeuwarder politie 

ten tonele Een groep agenten verzamelde 

melde zich naast het gebouw en keek 

toe Het was rustig en er hadden zich 

nog geen handtastelijkheden voorgedaan 

gedaan 

MotorDoIitie 

Daarna verscheen een motorzijspan 
van de politie die het plein snel schoon 
maakte Een persfotograaf werd het 

door een agent verboden foto’s te maken 

ken waarop een redacteur van het 

Friesch Dagblad zich tot de hoofdinspecteur 

inspecteur van de gemeentepolitie 
wendde Deze trok onmiddellijk zijn 
gummistok en zette de redacteur na 

waarbij enige klappen werden uitgedeeld 

deeld Dat was de inzet van een onrustig 

tig half uur op het Zaailand waar de 

motorzijspan tussen de kramen doordraaide 

draaide terwijl het publiek gemakkelijk 

lijk kon ontwijken soms evenwei in de 

knel kwam De politie voerde ondertussen 

tussen enkele charges met de gummiknuppel 

knuppel uit Er ontstonden kleine 
vechtpartijen tussen politie en publiek 
Velen liepen builen op of bewogen zich 

pijnlijk voort Toen de motorpolitie 
verdween werd het rustig Het publiek 

bliek stond weer op zijn oude plaats 

op het trottoir tegenover het Paleis 

Brandspuit 

Tegen het einde van de terechtzitting 

ting het begon al te schemeren ver- 

(Zie voor vervolg vast 2 

De getneente-politie van Leeuwarden 
voerde gistermiddag charges uit op en 

rondom net Zaailand Politiemannen met 

getrokken gummiknuppels verwijderen 
een jongeman uit de buurt van het Paleis 

van Justitie De motorpolitie speelde in 

deze charges een zeer belangrijke rol 


