
Geweld bij ontruiming 

van Grote Wetering 

Tweed uizend man politie ingezet 

(Van onze correspondent in Amsterdam 
Tweeduizend politiemannen uitgerust met pantserwagens helikopters honden 

den en paarden zijn vanmiddag in Amsterdam ingezet om de gekraakte panden 
van de Grote Wetering met naar schatting 35 krakers te ontruimen Kwart over 
een vanmiddag drongen leden van de Mobiele Eenheid het pand binnen nadat 
een pantserwagen een bres had geslagen in de muur aan de voorkant Op het 

dak van de Grote Wetering waren intussen zwaar gewapende leden van de Koninklijke 

ninklijke Marechaussee in een container omhoog gehesen Bij het sluiten van 

deze editie waren er volgens de autoriteiten drie gewonden en drie arrestanten 

Niet bekend is of de krakers in de Grote Wetering zich daadwerkelijk hebben 

verzet tegen de politie-invasie 

Overigens werd de grimmige stemming 

ming even speels onderbroken op het 

moment dat de eerste marechaussees 
het dak bereikten Toen ze uit hun door 

de wind heen en weer schommelende 
container stapten werden ze tegemoet 
getreden door Sinterklaas en zwarte 

Piet Toeschouwers op straat 
applaudisseerden 

seerden bij deze surprise 

Aan het begin van de middag 
dntstonden al op straat vechtpartijen 

tussen krakers en hun aanhangers en de 

Amsterdamse politie versterkt met 

Mobiele Eenheid-manschappen afkomstig 

komstig uit het hele land De 
straat-’ 

gevechten speelden zich af op de Lijnbaansgracht 

baansgracht achter het gekraakte pand 

jaa»’de Grote Wetering en op de Spiegelgracht 

gelgracht tot an de Prinsengracht 
Stnen van de jongeren werden beantwoord 

antwoord met ,,zwaar traangas en het 

ijskoude water uit de waterkanonnen 

Op de Museumbrug die Weteringschans 

teringschans over de Singelgracht verbindt 

bindt met Stadhouderskade en 

Rijksmuseum haalden ME’ers met 

snijbranders aan een kant de hekken 

weg De hekken aan de andere kant waren 

ren gisteravond al beschadigd toen geparkeerde 

parkeerde auto’s door bulldozers in het 

water waren gewerkt Ook kleine barricades 

ricades op het Weteringcircuit werden 
opgeruimd Het openbaar vervoer rond 
het gekraakte complex dat bestaat uit 

de nummers 81 tot en met 87 Weteringschans 

teringschans werd sinds vanochtend 

vroeg omgeleid Op het pand nr 89 

waarvan de achterkant voortdurend 
door de brandweer werd natgehouden 
bevonden zich leden van de Raad van 

Kerken die er op wilden toezien dat dit 

pand niet zou worden ontruimd Alle 

andere panden die wel ontruimd worden 

den staan in verbinding met dit pand 

De brug tussen Rijksmuseum en Grote 

te Wetering is met olie ingesmeerd Op 
de rijbanen in de omgeving waren kraaiepoten 

epoten rondgestrooid om politiewagens 

te hinderen 

Op de Weteringschans reden intussen 

gepansterde voertuigen van het type YP 
408 rond waarmee evenals in de Vijzelstraat 

zelstraat regelmatig op het publiek 

werd ingereden Volgens de politie zouden 

den daarbij geen gewonden zijn gevallen 

len 

Een groot spandoek op de gekraakte 

panden meldde ,, Amsterdam bloedt 
Radio Stad Amsterdam kreeg geen 

toestemming van het ministerie van 

CRM om een uitzending te verzorgen 

van de ontruiming De Amsterdamse 
radio mocht alleen verkeersinformatie 
geven waarop de redactie besloot helemaal 

maal niet uit te zenden 

Leden van de ME warden op de Weteringschans bekogeid met rookbommen 
� Vanna cht schreef een van de bewoners 

ners van de Grote Wetering deze 

boodschap op de muur 
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