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Het arbeidsburo is alleen maar 
een kontrole-instrument voor ons 
allemaal. Dat wilden wij met onze 
axie duidelijk maken. Een aantal van 
ons hebben ook hun stamkaart op-
gevraagd: een kaart waarop ook een 
aantal persoonlijke gegevens van jou 
staan, wat voor broek je draagt en 
of je haar goed zit. Daar hebben zij 
dus niks mee te maken, maar ze schrij-
ven het wel allemaal op. Vraag alle-
maal je stamkaart op om een einde 
aan hun geheimzinnigheid te maken. 
Na nog een tijd met een hoge 
gladjanus van het arbeidsburo "ge-
diskussieerd" te hebben zijn we 
weggegaan om ons verder in de dag 
Van de Onrust te storten. 

set een paar slagen draai je h5.ermee 
de twee vergrendelingen open. Het 
deurtje komt nu iets naar voren. Nu 
moet je de koevoet middenin de deur 
bij het andere slot zetten, en dit 
forceren. Dit gaat vrij licht. 
Nu zie je een kastje dat op het eers-
te gezicht je misschien de schrik aan-
jaagt: alles lijkt te bewegen, her 
en der branden lampjes. Hierdoor hoef 
je je niet van de wijs te laten breng-
en. Aan de rechterkant zie je 2 rijen 
met cassettes (ongeveer 10). Deze cas-
settes lijken op die die je in cas-
setterocorders stopt. Ze zijn ietsje 
groter. Je kan deze er zo uit trekken. 
Doe je dit dan vallen de stoplichten 
direkt uit, en gaan ze knipperen. 
Gooi de cassettes in de gracht ofzo. 
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scannerrel 
(van de scannergroep) 
Zelden is een Publisiteitsslaq van de 
burqemeester van amsterdam zo doorzich-
tiq geweest.. Keuriq getimed en voor-
spelhaar kwam van Thijn met zijn 
nieuwe aanpak". De media namen alles 
weer keuriq over, de meeste zelfs 
zonder nog enige aandacht aan de be-
trokkenenzelf te geven. 
Vooraf was het verloop van de ontrui-
mingsdag te voorspellen: een "vlekke-
loze" ontruiminq (alle pers aanweziq), 
een "ruige" rel erna, en 's avonds 
terreur van de stillen en aanhoudinqs-
eenheden, in het donker zonder pers 
erbij 

's Middaqs begon het colitiegeweld al 
hij de uittocht uit Uvers toen paar- 
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in de binnenstad geslagen is. 	(r) 

den op de Nieuwezijds op mensen inre-
den. Hier kon de politie daarna prima 
haar nieuwe strategie ontwikkelen. De 
ME-linies voerden charges uit, gehol-

pen door een zqn. "veegpeleton". Hier-
bij werden vele gewonden qemaakt. Ook 
de aanhoudingseenheden gingen pier te 
keer (op mensen inrijden met open 
portieren etc.). Vooral na vier uur 
werd dit vooral een soort oefeninq 
voor ze. Dit optreden werd op een 
gegeven moment zo van de beesten dat 
de stillen werden terudderoepen voor 
een afkoelingsperiode van drie kwar-
tier. Hoofdkommissaris Valken in de 
Trouw: " Ik Kan geen verantwoordelik-
heid nemen voor de politie-akties tij-
dens de charges". Als hij het al niet 
kan, wie dan wel? 
Nieuw waren de grote blauwe chevrolets 
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uit Rotterdam, die speciaal beestach-
tiq tekeer gingen. at waren dit voor 
eenheden? Arrestatieteams? 
's Avonds de demo. Ongeveer 650 man 
politie op de been waarvan 130 stillen 
Na de beginopstellinq krepen de stil-
len vrij spel om te gaan en to staan 
waar ze wilden, "Open kaart"beleid 
dus. Na afloop van de demo begon 
de terreur pas goed, alles wat kon 
rijden, reed op de groepjes mensen in 
Een onbekend aantal gewonden, on tien-
tallen arrestanten waren o a. het qe-
volq. 

Hoe kan je wat doen tegen die stillen-
busjes? Massaliteit. Veol mensen die 
niet band zijn, daar houden ze niet 
van. Toen 2 bui;jes op de Nieuwe Zilds-
kolk op mensen waren ingereden en er 

Ed en Rene 

kwam een qrote groep mensen kwaad 
lopen, taaiden ze meteen af.. Verde/ 
hebben ze heel veel last van kraaiE 
poten en priemen. Bun taktiek is n] 
qebaseerd op banden die heel zijn. 
een tip voor de raadsleden: pak var 

Thijn nou eindelijk eens qoed aan 
over die politie. Er zijn weer aan-
grijpingspunten genoeg, neem kontal 
op met BLUF voor meer gegevens. Al 
Valken niet meer verantwoordelijk 
dan zijn jullie het. 

Tentslotte: doe geen opvallende eel 
op. Neem een radiootje mee on stra 
Het helpt: Je weet dan nl. waar de 
politie is en zij raken jou snel 
kwaad als ze je zoeken. 

Theo en Sjef 

nwe zijds 
Terwijl er toch bijna niets geheurde 
aan akties op de Nieuwezijd, hi jna 
geen stenen, geen barricades of wnt 
ook was het aantal gewonden en arres-
tanten aanzienlijk: 
+ Charges van 	van twee Rani:en wanr- 
bij de mensen tot diep in de smalle 
steegjes werden nagezeten, yank inge-
sloten waarna de honden los word,n ,:_o-
laten en er fiink gehakt: on geslnclen 

werd. 
+ NE te nerd - bii voorkeur eerst ied4 
dereen aan de kant iagend, waarna ze im 
in de portieken, ongezien, goed konden 
meppen: 
+ De stillen, de 'doodseskaders' van 
Vnn Thijn, die maar liefst met 4 bus-
jos (di Chevrolets een angstterreur 
uitoefenden op dat kleine stukjo Nieu-
vezijds. 
a een MT.-charge reden ze meestat nls 

gokken door de hollende menigte  

• waarna ze vrij willekourig iemand in 
de achterhoede klomreden, in elkaar 
sloegon en afvocarden. Zie hiorvoor 
de foto's. 
De pistolon werden getrokkon torn or 
vanaf een dale een vans 	 en 
eerst omhoog gericht, daarna on om-
standers die arm hot scheldon en 
'beledigcn' waren - immers sindskort 
ook 'een zgn. reden om icrinnd nF t 
tuigen en on te nal:ken, nietwanr: 
De busies konden helemanl vriiuit 

gann, cr was vriiwel geen verzet te 
Ze werden niet aangevallen, or wer-
den geen stench tegen geguoid, niet 
aan het rind van de middag zaten ze 
dan ook nog allemaal keurig in de I 
Deze angstterreur iukte. Net is hoo 
nodig dnt aan dit sti.11e 'suksesnua 
met' hard, slim maar vooral georga 
scerd wordt aangnpakt. 

Ruud ('Tiid'). 



gegrond verklaard. Aanhoudingseenhede nirrogen blijkbaar alias. Wij zien 
ze nauwelijks meer als politie, mar as een regeirechte knokploeg die 
onder Oekking van nogerhand hun terreur mogen uitoefenen. Het ',;ordt tijd 
dat 'hogerhand' kieur bekend en die dekkinq iaat vallen. 

Ais politic en justitie werkelijk de bpeldvorming van He politie willen 
verbeteren bij het publiek, en het rubliek niet wilier m-isleiden met 

vertekende aantallen arrestanten duor uitholling van het recht, dan zou 
dat een goede stab in do richting zijn. 

Tennen, fotografen' 
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Van een versiaggever 
Een fotograaf van het ANP heeft 
vrijdagmiddag een groep politie-
mensen in burger betrapt die met de 
blote hand een aantal mensen In 
elkaar sloegen. Een en ander speei-
de zich rond 3 uur of tijdens een 
biokkade die deelnemers aan de 
.,dag van de onrust" uitvoerden op 
het Muntplein In de hoofdstad. 

De fotograaf herkende leden van 
knokploeg els bij het polltiebureau 
Lijnbaansgracht werkzame agen-
ten. Ze reden als pioeg in twee 
busjes en een personenauto In de 
omgeving van de reilen rond, ken-
neiiJk ais een soort arrestatieteam. 
In dlt geval echter hielden ze zich 
bepaald niet bezig met arresteren. 

Toen ze dan ook door de fotograaf 
bij hun illegale sioopwerk betrapt 
werden, werd er geroepen „rennen, 
fotografen''. En els misdadigers 
viuchtten as politlemensen heen. 

De tote's zijn genomen In een 
kromlopend steegje tussen de Kal-
verstraat en het Singel, vlakblj het 
Muntplein. Op de eerste foto rennen 
drie agenten weg voor de fotograaf. 
De fotograaf ging hen achterna en 
stultte om de hoek van het steegje 
op een vierde agent die dear nog 
bezig was met een ander slachtof-
fer. 

Bij het passeren van zijn Ouch-
tende college's liet ook daze Die- 

near der Gerechtlgheid zijn proof 
los. 

Bij de recherche van bureau Lijn-
baansgracht entkent men d 
vraagd het gebeuren. „We zijn dear 
Met met recherche-personeel bezig 
geweest", iuidt het antwoord, dat de 
mogelijkheid open feat dat het om 
getiniformeerd personeel in burger 
is gegaan, maar daarover kon men 
aan het bureau vrljdagavond riots 
vertei 

Een betrapt lid van de knokploeg met 
zijn slachtoffer. 
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perzudestrook over 
intimidatiepraktijken en Mishandeling 
door politierechercheurs behandeld in 
de kommissie politiezaken van de gemeen-teraad. 

Doze praktijken hadden plaatsgevonden 
tijdens een 'onderzoek' naar de gevoerde 
akties rond de ontruiming van de Blaas- 
kop. De publieke opinie was verontwaar-
digd (toen ook) en P 

/ 
Afgelopen maandag is een adres van buurt- 

werken aan het onderzoek. Verder ontken 
parkbuurt en de W 

groeperingen en partUen uit de Ooster- 
• 

de hij dat er mishandelingen hadden  
plaatsgevonden (dit zei namelijk de poll 
tie en een aanklacht zou nooit zijn inge 
diend), konkludeerde zonder enig argu-
ment dat er geen grond voor klachten wa-
ren en verwees zo de kritiek van de vele 
buurtgroeleringen (en ook van zijn eigen 
PvdA afd.Oost) naar de prullemand. 
De buurt reageerde nog een keer met de 
kleine hoop dat de clekozen vertegenwoor-
digers van h t 

stillenterreur ontkend 

,j,weest. Van drie van die 
avonden is dat echter een leugen: 20, 
21 en 26 november. Precies nachten 

eadideveid, 
drie ton hoger schatten om zo ook die 
verbouwing te vertragen. (muurkrant 
Utrecht). 

EEP  BLAASKOP 

ad bezweerd 
dat de daders ervoor zouden betalen. 
	

e burgemeester op 
zijn verantwoordelijkheden zou wijzen om In de volgende weken zwierven stillen 
	de verontrusting in de buurt we 

g te nemen met pakken foto's• door de buurt. Bij 
	i.D.V. 	te liegen. strategiese punten patrouilleerden op 
	Een pak stencils (met de aangifte van onregelmatige ti 'den rechercheurs. Hij 	

mishandeling) werd toegestuurd aan alle 
winkelcentra werden willekeurige voorbij _kommissieleden en de vergadering gangers aangehouden en geconfronteerd 	met 30 buurtbewoners hezocht. 	

werd 
 met foto's, waarbij men liet blijken dat Resuitaat vrijwel nihil. Een enkel raads-

stonden. Mensen werden aangespoord hun op de fotos verschrikkelijke raddraaierlid sputterde wat tegen over de subjec- 

tiviteit van de term 'relschoppers' en medebuurtbewoners aan to deven. Zo ont- 
stond er een sfeer die sterk deed denken vroeg voorzichtig of Polak hard kon ma- 
aan de bezettingsjaren. De druppel die 
	

ken dat de huurthewonors door 'relschoh- 
de emmer deed overlopen was de mi5;hando- pers' geintimideerd waren. De rest van 
ling door 2 stillen van een vrouw die 2 onze volksvertegenwoordigers vond dat de 

keer geweigerd had mee te werken aan dit zocht moest warden, maar ging verger ak- "onderzoek". 	
gang van taken rond de aanklacht order- 

koord mot de heantwoording van Polak. 
De buurt pikte het niet langer en eisth Al eerdor was gebleken dat de uitslag 
(in maart) dat or een eind kwam aan doze 
praktijen en een veroordeling hiervan- van een onderzoek naar klachten over po- 
door de gemeenteraad. 	 litieoptreden (door de politie zelf), 

Zes maanden later werd dit adres uitein- niks reeds bij voorbaat vaststaat: we hebben 
lijk behandeld. Het antwoord van Polak 
	

gedaan. Nu ook blijkt dat de kontro- 
tartte elke voorstelling. 	 le op het funktioneren van de  
Hij beschuldi de 	

politie door 
de gemeente raad een wassen neus is. juist 	 de 

 Hoe mooi is het om in een demokratiese pars ervan de buurtbewoners geintimi- 
	rechtsorde te Leven. deerd te hebben zodat men niet mee Wilde 	 SOS.. 
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