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ingebouwde antenne,crypto voor mobilofoons,memo cards,schminck en pruiken.
De basisauto heeft ook nog video,
mikrofoons voor straatgeluiden en
luie stoelen=extra verwarming,
semafoon,autotelefoon,zware voting of
bewegingen binnen de auto buiten nie
:zichtbaar te laten zijn.
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Bo ovh huge male van belrouwbaarheid goven door het volgen van VOFdachLe personen(welke kontakten,op
welke plaatsen,welke middelenhin
eerste instantie(d.w.z. in 1970
teen he eerste team word opgericht
in Den Haag) betekende dit het in de
eindfase van eon takties rechercheonderzook personen volgen en acres-taties op heterdaad mogelijk maken.
Door do anonimiteit van het team
block zij ook geschikt to zijn om
tips(van informanten)uit to tsjekken,personen onopvallend to oskorteron,niouwe info to verzamelen.
Het obsorvatieteam geoft prioriteit
aan zaken als:
-zware kriminaliteit(maffia,serieinbraak,harddrugs,ontvoering,plofkrakon)
-gevallen waarin takties goon andsre mogetijkhodon zijn.
-zaken waarbij onderstouning is van
andere rechercheonderdelen.
In het wl of niet aannemen van een
zahk spoelt do moning van do officlor van justitie,openbaar bestuur
en publicke opinie een grote rol.
Als voorbeeld noomen ze het obserVefun Lijdons do munitioiransporten
op uitdrukkolijke wens van oponbaar
bosJuur.
Op het moment zijn or zeker 15 observhiieteams.5 Bij do rijkspolitie

on 10 bij gemoente of regional°
polltie.in Amstordan,Rotterdam,

Gron]ngen,UL-recht,Enschede,Arnhem,
Eindhoven,Tilburg,Zuld-Limburg.
In oprichting on waarschijnlijlc
al in funktie(gegevens dateren uit
1983)zijn teams in/bij haarlem,Zoetermeer,DelfL,Zaanstad,PIOD,algemene
inspekLie ministerie van landbouw,
landelijk bijstandsteam.De rijkspolitieteams zltten in Groningen,Apeldoorn,Amsterdam.

1040
ondurdeel van de rjkspollLie Veal- de distrikJen Amsterdamt air team
Alkm/aigltrechl.7.Ji he
de groobssMtus en kin dos als anderdBet cm bijsMnd oevraagd worden door
insMniles aLs dc- CRI,BVD,CID can
rocherchegroepen van de distrikten.
De rijkspolitie is verdeold in ressorten ,waarvan er 5 zijn,deze zijn
onderverdeelt in 17 distrikten.GOW2
hoort bij ressort 82.In elk ressort
is een centrumdistrikt,voor. W2 is
dat Amsterdam-sarphatiestraat.Elk
distrikt kept een algemene dienst,
een administratieve dienst on een
justiti&e_dienst.
De justitiele heeft 5 onderdelen
(techniese recherche,taktiese recherche,CID,P.I.)Daarnaast is er nog een
buro bijzondere recherche zaken,de
observatiegroep_wordt bij grootschalige inzet gecoordineerd door het
hoofd van dit buro,00k materiels en
andere aanvragen lopen via het hoofd
van dit buro.Deze persoon is tevens
commandant van het ressortelijk'arres
tatieteam.In schema:

op 227 aanvragen
or worden 48.320 coon gemaakt,
723,368 kilometers gereden en
88325 liters benzine verbruikt.
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Hot buro bijzondere zaken heeft
een aparte staf omdat zij ook eon
schakel is van do CRI--naar alle
regio's on distrikten.
CRI is nederlandse FBI met als sekties o.a. antiek,groepskriminaliteit,bijzondere zaken centrale
(lees:terrorisme,ontvoeringen),
Interpol.
Arrestatieteamleden zijn over het
ressort verdeeld (in 82: Alkmaar
7,Amsterdam 9 on Utrecht 7) dit
i.t.t. observatieteamleden die als
groep in een apart kantoor met eigen commandant zijn ondergebracht.
Het team is hierarchies georganiseerd op basis van de operationele
eisen• die er aan gesteld worden.
1M Deze zijn:
EEN PAAR VAN HUN AUTO'S.
Mercedes 407 (baslsauto)
Citroen BX 19
Renault T30 master
Honda c650 (motor)

Datsun Laurel 2.4
Alfa Giulietta 2.0
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, in 1984 behandelde w2 107 zaken

-eon sektie van het team moot eon
objokt 8 uur kunnen volgen met behulp van 5 voertuigen-10 leden.
-24 uursobservatie moot gedurende
enige dagen door een team uitge
voerd kunnen cordon!
In schema ziet het 23 leden tellende
observatieteam er als volgt uit:

nere tijd in het buitenland vertoefd,
d
n be _ . ven teceli3'kertij

teitr

s) er won

vero°11111enae
ti3den gr°cPc Lnaliteit.
waste
g) gecn

richtigelobservatie van
Resumerend kan gesteld warden dat een
een lecitieme international° coCrdinl.tie.
zigeuncrs volt of staat Tot
De opierw_chtmeecter der rikspc

Aan materieel heeft elk team in Principe over het volgende beschikking:
1 basisauto+l2 observatievoertuigen
waaronder 1 bestelauto en 1 reserve
auto.Elke auto wordt nieuw verkocht
en na 2 jaar vervangen.Ze zijn onopvallend,van een gangbaar merk(dure
middenklasser,25.000-35.000),van een
snel type en altijd 4 deursi.
Verder heeft elke auto alle mogelijke
techniese hulpmiddelen van spraakversluierende mobilofoon(cf,pto) tot
telelenzen en restlichtversterkers.
De personeelsleden van de teams zijn
minimaal al 4 jaar werkzaam in het
korps(liefst bij de recherche) en van
de klasse wachtmeester 1.
De eisen die aan hen gesteld zijn:
-vissersmentaliteit(!)
-gehuwd
-psychisch stark
-goed geheugen
-realiteitszin
-improvisatie/reaktie/
concentratie
-eigen initiatief
-onopvallend(snorl)
Liefst wil men evenveel vrouwen
aim mannen.In west 2 is er 1 vrouw.
'Men voorziet in dit manco door of
en toe met echtgenote te observeren
of vrouwen te'lenen'van andere teams.

OPLEIDING
-speciale rijopleiding te Bilthoven
-interne opleiding(3 maanden begeleiding door een mentor/observant)
-voortgezette opleiding
recherche en observatiekursussen
rechercheschool in Zutphen.

Alle koppen op deze foto's zijn
He beroepsgluurders
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Lanvragende instantie(s Porte inhOud van aanvraag en object
TkR.RP den Haag.
Obs. vsrdachte kwekerij van "weed".
CRI den Haag/k1g.Insp. Assistentie i.v.m. te versmohted Skil*
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sectie 1
Stada Jan Cornelis

-adjudant
18-1-"41
01853-1600
Vlasstraat 62
(commandant)
3295 TN Gravendeel

1
27 -4-"50
03498-3566
Rembrandlaan 62
3931 TK Woudenberg

Oosterhoek,Hendrik Johan wmr 1
20-5-"48
02272-1712
K.Doormanstraat 22
1771 AX Wieringerwerf
Gelderbos,Paul wmr 1
9-10-"55 02280-14758
Torn Kranenburgstraat 4
1602 VL Enkhuizen
v. Manen,Nic Pieter wmr 1
2-7-"51
075-217770
Zaanweg 35a
1521 DL Wormeryeer
Gerrits,Hans Alexander wmr 1
29-3-"56 02260-2964
Kiel akker 11
1634 EA Noord-Scharwoude

Oversloot,Johannus Albertus wmr 1
30-4-"53 08385-14517
't Koetshuis 51
3402 RE Veenendaal

B6trek,Daniel
wmr 1
10-12-"62
02208 97967
Dirk Klompweg 26
1861 ND Bergen

v.d. Kley,Johannus Theodorus wmr 1
22-7-"55 03486-4263
Prinses Beatrixstraat 26
3421 HA Oudewater
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Weverling,Henricus Cornelus wmr 1
8-2"-"56 02991-3213
De Krommert 103
1474 PT Oosthuizen
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sectie 2
v.Heiningen,Gerrit oppwmr
4-4-"40
02907-2637
Domineeslaan 153
1161 BX Zwanenburg
-deze grapjas hengelde bij STAD

Simon,Johan,JAn
wmr 1
01838-2256
13-2-"54
Singel 38
4225 PV Noordeloos

—wmr

2

Zaak No

In samsnwerking CRI an BVD diverse aanh.
r/84
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nitgovoerd grote hoe;eabeidumaninm ter
saarne van f 12.000.000,. inholLag monism.

v. Rijn, Anna Maria Antonia wmr 1
14-11-"58 035-60060
Stichts End 56
1244 PP Ankeveen

Sieuwers, Gerard -opp.w.meester
20-11-"47
02152-50264
Bestevaer 18 (ply sectie come)
1271 XZ Huizen

•
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Inbesl. 30 m

v.d. Starro, Jacobus wmr 1
27-10-"50
03480-18754
De Zoom 5
3448 DE Woerden

Prins, Frederik Gerrit -opp.wachtm.
17-2-"47
02240-17087
Spreeuwenlaan 50
(werkvoorbereider)
1742 GA Schagen

✓

3 sept.

Oosterbaan,Rudolf Folkert -wmr 1
18-6-"50
03435-74122
Kruisbessengaard 10
3962 JK Wijk bij Duurstede

Bohle, Walter -opperwachtmeester
14-6-"35
03450-15205
'Wilgenroos 6
(plv.commandant)
4102 KL Culemborg

Witynk, Jacob

Resultant observatie

Marijnus,Peter -wmr 1
033-946671
8-1-"50
Claverenbladstraat 47
3833 JB Leusden

Zoek de foto bij de naam!
'' I ZE '
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Als een aanvraag binnenkomt dan gaat
de observatievoorbereider erop of om
met de aanvragende instantie to overleggen over observatiewaardigheid en
om alle beschikbare 1.-.foste verzamelen.Samen met de kommandant wordt
hesloten of een zaak wordt aangenomen
of miet.Verder verzorgt deze persoon
W2-Prins)recente foto's van verdachtel,stelt verbindingen en codes
vast,rapporteert,verzorgt kaarten met
Rnelpunten(eenrichtingverkeer e.d.),
realiSeert eventueel een vaste post
,(een woonhuis of kantoor tegenover
het- objekt) en zorgt voor een livetelefeentapper(BVD of CID).
Dan vplgt een voorobservatie met de
basi:sauto,de mercedesbus.Er worden
weer foto's gemaakt,leefpatroon wordt
vastgesteld,eigen voertuigen en evt.
huisgenoten worden geidentificeerd.
'Met ,deze totaalinfo wordt een briefing voor de teamleden gehouden,waarbij afspraken gemaakt worden,even-,
tueel wordt de off icier van justitie
of de algemene verkeersdienst gewaarschuwd,en -er wordt bepaald hoeveel
materieel en mensen er ingezet worden
Na de feitelijke observatie volgt
overleg om.vervolgens te stoppen of
om deaanhouding te plaannen.In dat
laatste geval wordt er een rechercheur meegenomen om de arrestatie te
verrichten zodat de obseiwatierephercheur geen proses-verbaal op
PIPPft te_, Raken en anoniem kan blijven

Datum miner.
en tndvak obs.

Baars,Cornelia maria
8-3-"62 020-313490
Kometensingel 417
1033 BL Amsterdam
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CONNECTIES MET LIBIt
Wat betreft politieke observatie:
VOORZORGEN ANONIMITEIT
-voor iemand wordt aangenomen dient
deze te verhuizen om anonimiteit in
de woonomgeving to garanderen.Voor
kennissen /familie dienen rechercheurs een plausibel verhaal op te
kunnen dissen.
-zo gauw een rechercheur denkt dat
hij ontdekt is tijdens een observatie
dan stap ie in een andere auto of ver
dwijnt naar een andere zaak.Auto's
die herkend zijn worden in veel geval
len overgespoten en van een ander
kenteked voorzien.
-indien info wordt verstrekt aan opdrachtgevers dient deze na bewerking
to worden geretourneerd.
Alleen de werkvoorbereider heeft kontakten met andere diensten.Deze zorgt
ook dat ze niet in perspublikaties
genoemd worden.
-observatieverslagen woredn in Principe niet tijdens verhoor gebruikt,
als observanten moeten getuigen verSchijnen ze zwaar geschminckt,met
pruiken,brillen,snorren etc.

Enige gegevens voor de speurneuzen.
-de teams Amsterdam,Rotterdam,Groningen zitten waarschijnlijk nog
steeds op het hoofdburo(ze zouden
wel anders willen!)
--do teams van de rijkspolitie en
van do politie van Arnhem zitten
op een militaire basis(vergelijkbaar met het 630 interdance depot
aan de nieuwe meer,niet zo n hele
drukke basis dus)
-het team Den Haag zit in een verzamolgebouw van de gemeentelijke.
overheidl?!
-in het algemeen gaat het om buro's
kantoren of gebouwen waarin meerdere
andere niet-politie diensten zijn
gevestigd.Zo kunnen ze onopvallend
blijven.
-groep west-2. rijkspolitie zal
waarschijnlijk voorlopig aan het
rijkspolitiegebouw aan de sarphatiestraat 140 zitten.

SLOT
Dit was een zeer kort,zeker niet kompleet verhaal over een van de smerigste praktijken van de smeris.
In de toekomst zullen er meer artikelen volgen over de OT's in nederland.

Een OT is totaal iets anders dan de
'stille' die zo vaak belangstelling
voor ons heeft.De stillen zijn onderdeel van de recherche van de gemeente
politie.Zij zijn broekies vergeleken
met deze schoften.
Doordat we veel interessante zaken
hebben buitgemaakt(o.a. Heineken,vd
Valk en andere zware gevallen)is er
een redelijk beeld ontstaan over hoe
de werkelijke observaties en arrestaties in z'n werk gaan.Hun betrokkenheip bij alle politie informatie
kringen is duidelijk.
In de toekomst zullen we meer namen,
adressen,relaties tot instanties en
strukturen binnen het apparaat publiceren.

Wij hebben slechts enkele gevallen van politieke observaties gevonden(MAKRO,Mibo's).Laat dit geen
opluchting voor je zijn.Wij weten
'alleen iets over GOW2,dit terwijl
Amsterdam 40 eigen observatiesmerissen heeft,Utrecht 42,Eindhoven 15,
Den Haag minimaal 2 secties etc.
De maximale inzet was die na de makro
brand.3 Observatieteams(wl on w2
on Haarlem)en een uitgebreid technies
rechercheteam van ongeveer 30 mensen.,
1

Samen zo'n 80 a 100 mensen op doze

zaak!Dat is meer dan officieel be,kend werd gemaakt na de heinikenontvoering.Officieus ligt dat getal
echter rond de 150 rechercheurs,
stil,stiller,stilst.Bij de volgende
ontvoering dus onmiddelijk axie voeren !!
Enige tips voor paranoia figuren:
let op dure middenklasse auto's
(let niet op kentekens of inzittenden,wisseling vindt voortdurend
plaats).Prob,or to schudden liefst op
zij slechte verbindingen
plekken
hebben:metrotunnels,in grote flats
met liften,stap op het allerlaatste
moment in of uit openbaar vervoer,
rij op je fiets door winkelstraten '
of over een grote markt.Wissel liefst
een paar keer van vervoermiddel.
Dit zijn gevallen waarin zij'stiakgingen' .Doe vooral'normaal',als zij
in de gaten hebben dat jij hun door
ihebt,zit er zo een andere sektie
iachter je aan.Kan je je eigen obser-

vatie opnieuw beginnen.
10h ja,dit alles geldt niet voor als
He gewoon ruiten gaat kinkelen of
gaat verVPh.Dan kan je beter op de

goeie uuw:, volvo 343 letten,en op
zuurkoolsporren,hoewel die hebben
ze allemaal(onopvallend beet dat!)
doei!
volgende keer:
-meer info over andere teams
-wat deed het heinfkenteam met
fotograven?
-welke systematiese observatie
modellen leren zij?
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