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Maar hi er wi I ik het niet bij laten
in di t stuk wi I ik ingaan op wi e
di t zi jn, mat ze doen, wat de konsezi jn van hun opt reden .
kwent i es
en ook: wat zi t erachter? Wat i s de
st rat eg i e? Wat wi I I en ze?
ORAIEL : IAMT DOEN WE ERTEGEN
Ai sinds enige tijd wilde ik een wat
langer stuk schrijven over het hoe
en waarom van politie-optreden de
laatste tijd. De laatste weken echter
ben ik er meer en meer %an overtuigd
geraakt dat de zojuist genoemde stillen een hoop vuil werk voor de smeris
opknappen (hierbij gedeeltelijk bewerende op eigen initiatief te opereren). Eigenlijk was dit tweetal al
eerder bekend; ze zijn er al Lang..
Wat hun kennis van mensen, structuren
en buurten betreft overtreffen ze een
hoop andere stillen. Ze zijn niet
voor niuts van biezondere opdrachten.
Doorgaans zijn ze veel werkzaam bij
district 5, Van Lijenberghlaan, wat
o.a. de Pijp, de VPC, de Rivierenen de Schinkelbuurt bestrijkt. Ze gebruiken verschillende burgerwagens,
het meest nog een groene opel kadet
met het kenteken HK-88-FD.

tYzoNDERE +
PMVENTIE
In de loop van delaatste maand is de
sfeer in de stad steeds opgefokter
en gespannener geworden. Dit was het
resultaat van de akties tegen de toeristenindustrie (1 tegen een rondvaartboot en verscheidene malen bij
grote hotels en toeristenbussen), en
de rel in de Ferdinand Bol. Het viel
natuurlijk in beide gevallen logieser
wijs te verwachten hoe de media zouden reageren. Het gaat allemaal te
ver (de burgerlijke pers maakt geen
onderscheid in de verschillende gevallen); en er wordt om een harde
hand geroepen en Van Thijn moest maar
eens van vakantie terug komen. Tussen
neus en lippen door heeft Van Thijn
in een driehoeksoverleg bekonkeld dat
er speciale politie-eenheden.; de bijzondere- en de preventie-eenheden,
moesten komen (de zgn. Victors). Deze
eenheden zijn er nog steeds en sporen
daders op van de akties tegen de toerisme-industrie, sinds de bol-rel
heeft men het ook gemunt op vermeende
rellenschoppers. Verder houden ze nog
steeds bepaalde punten in de gaten;
als er ergens een (grote) kraak of
iets dergelijks is worden de bijzondere eenheden erop of gestuurd om te
kijken of er nog iemand is die ze
zoeken. Het ziet er naar uit dat ze
gezichten zoeken. Vervelender wordt
het als bep. rechercheurs je al kennen, dit is vooral wat er met de F.
Bol gebeurd is.

TER% NAAFI BURer
Belangrijk is het dan dat mensen
niet in hun schulp hoeven te kruipen
omdat ze zich niet meer kunnen vertonen (te bekend). Beter is het te
zorgen dat stillen die teveel mensen
kennen zelf ook zo bekend en snel te
herkennen worden dat we ze altijd in
de gaten hebben zodat ze nutteloos
worden voor het politie-apparaat;
terug naar het buro dus! Een goad
voorbeeld zijn Van Osterop en Kist.

VAN OSTEROP
EN KIST

ssl

informanten (wat bij mijn weten tot
dusver dus mislukt is) moat het verzet en de aktiebereidheid van mensen
de kop ingedrukt worden.
De harde hand...
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De smeris zoekt dus nog steeds mensen
en benadert aan de andere kant waarschijnlijk ook nog steeds mensen voor
informatie. Daze tweeledige rol is
toebedeeld aan Van Osterop en Kist.

ID C 130L
Bij de gebeurtenissen in de Ferdinand
Bolstraat zat het tweetal ,ergens in
de Bolstraat in een pand op een observatiepost. Van hieruit hebben ze
mensen die ze reeds goad kenden in
de gaten gehouden, al vanaf het moment dat ze daar arriveerden.
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Zoals je least zijn ze inmiddels zelf
ook welbekend, tot dusver nog niet
bij zo heel erg veal mensen, maar na
hun herhaaldelijk optreden (bijv.
Amsteldijk, H50, F. Bol), zijn ze
niet alleen bekend, maar zelfs gevaar
-lijk. Niet alleen voor individuele
bij hen bekende mensen, maar ook voor
de gehele beweging, want de kit gebruikt hen om angst en verdeeldheid
te zaaien (verdeel en hears). Het zal
ze g.v.d. niet lukken!
Zij zijn de vleesgeworden praktijk
van een taktiek die goad doordacht
is door politie-psychologen!

Bij dit artikel had ik graag 2
fotoos geplaatst van daze gluiperts,
jammer genoeg kon ik op zulke korte
termijn, geen fotoos van ze vinden,
ze zijn er echter wel, en zullen
beslist zo snel mogelijk in Bluf! gepubliceerd worden.

INFORry2r[rt
Naast vele oppak-praktijken na vaak
valse getuigenverklaringen en hun
reeds lange karriere als stille houdt
dit tweetal zich nu ook met andere
dingen bezig. Ze benaderen mensen.
Waarom? Om namen te weten? Om verdeeldheid te zaaien (de ene pakken
we op, met de andere gaan we praten)?
Om te weten hoe verhoudingen liggen?
2 mensen zijn reeds benaderd, en
hebben dit bekend gemaakt. Ze werken
natuurlijk niet mee, maar het is de
vraag of er mensen zijn die wel mee
werken.
Duidelijk is het dat men bang is voor
eskalatie en bovenal dat ze weten hoe
de verhoudingen na de Bol liggen (ofwel hoe ze verscherpt zijn). Van de
algehele wirwar van chaos en ruzies
maakt de smeris gebruik. Ze hopen misschien dat ze onderling wantrouwen
kunnen bewerkstelligen en aan de andere kant wordt er verschrikkelijk
veel geintimideerd van politiezijde.

ARRESTANTEN
MAKEN
De manier waarop justitie met arrestanten omgaat bewijst dit al te meer.
Van de 2 Okura-arrestanten zit er nog
een vast (na 12 dagen bewaring op een
politieburo nu 30 dagen in de Bijlmer
bajes). De 2e heeft 12 dagen in het
Loyd Hotel gezeten en iemand die opgepakt is (dankzij Van Osterop en
Kist N.B.) i.v.m. de F. Bol zat 8 dag
-en op een politie-buro in bewaring.
Had justitie vroeger de gewoonte
om mensen na max. 4 dagen verzekering
al vrij te laten; het lijkt er nu op
dat er voorbeelden gesteld moeten
worden. Met keiharde intimidatie,
verdeeldheid zaaien en het werven van

Ze weten dus niet alleen welk gezicht
ze zoekn, maar ook precies wie, an
waar daze mensen wonen en regelmatig
komen, zodat het makkelijk is ze achteraf onderweg naar de stamkrpeg
(kraakkafe) of naar huis of i.d. op
te wachten an mee te nemen. De mensen
die door hen voor informatie benaderd
zijn waren ook bij hen reeds lang van
te voren bekend.

Wel gevonden:
, een foto van Steenwijk
in aktie bij de Amsteldijk. Steenwijk
is het andere maatje (naast Kist dus)
van Van Osterop. Ook hem zul je vaak
met Van Osterop zien. Van Osterop
heeft kort lichtblond haar, flaporen
en een snoi.• Houdt ze in de gaten,
laat het: ze merken als je ze (her)kent, of blijf uit hun buurt en praat
NIET met ze, want ze zijn een regelrechte bedreiging voor ons.
'Laten we de rollen omdraaien, weg met
de politie (stillen) terreur!!
axiegroep ter bevordering van stillen
registratie.

ST I LLENREG I STRAT I E
meehelpen, laat dit dan via Bluf! aan
ona weten, we publiceren alle bruikbare gegevens!
Zij registreren ons, wij registreren
hen!
AXIEGROEP TER BEVORDERING VAN
STILLENREGISTRATIE.

Vorige week plaatsten we een stukje
in Bluf! over Van Osterop en Kist
(2 stillen). Deze zijn werkzaam bij
buro Van Lijenberghlaan, en belast
met speciale opdrachten. Bij het artikel stond een foto v.e. andere stille, een 2e maatje van Van Osterop.
De naam die hierbij staat - Steenwijk
- klopt niet. Deze stille beet Okhuij
-sen!! Verander het dus in je vorige
Bluf!.
Van Van Osterop hebben we inmiddels
een recente foto achterhaald, deze
staat hierbij afgebeeld, 11
. op de
flaporen en de voor stillen ongebruikeiijke schoenendracht!
Ook is nu
het adres van Van Osterop bekend, nl. : Meidoornlaan 30 in
Grootebroek, tel. 02285-15495. Voornaam is joost.
We willen iedereen oproepen te helpen
met de verdere stillenregistratie,
door zelf dingen te publiceren, of ze
aan ona door te geven, foto's, namen
(uit je proces-verbaal bijv.), adressen enz. 3e kunt ook aktief bezig
gaan met dingen uitzoeken, al dan
niet in samenwerking met ons.
Wil je dus iets doorgeven of aktief

LEGE LUB LEGER
Dinsdag werd Herengracht 305 ontruimd, het pand van E.M. Lubbers,
een zus van Ruud. Deze zus liet het
pand beheren door een andere broer,
n.l. L.M. Lubbers uit IJsselstein.
In het pand woonden 2 volwassenen
en 1 baby van 61/2 maand.
Het was de zoveelste justitiele ontruining. On 2 uur was de uitspraak
en om 5 over 2 stonden ze al voor
de deur. De ontruiming kwam eigenlijk
nog een beetje onverwachts omdat de
voorlopige uitspraak positief was
geweest voor de bewonersters. Daarbij
was ook door de politie leegstand
gekonstateerd. Verder was het ook
nog zo dat bij het bezoek aan L.M.
Lubbers was gebleken dat het pand
per 1 november verhuurd zou gaan worden en niet per 1 oktober zoals bij
de ontruiming werd gezegd. Wat trouwens vreemd is omdat het pand pas
2 oktober werd gekraakt' en het toen
leeg was.

EERSTE HAND
gen waren, nu ineens wel ontruimd
kunnen worden. De Volkskrant en Waarheid werden vorige week dus wel heel
erg laat wakker met hun alarmerende
koppen dat duizenden mensen op straat
dreigden te komen staan. Een dreiging
die er dus al heel lang is. Dan tenslotte tijdelijke verhuur: de huidige
praktijk met kraakwachten bewijst dat
de Leegstandswet ook op dit punt
niets aanvult. Eigenlijk kun je zeggen dat alles gewoon bij het oude
blijft.
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In Utrecht is een axieweek uitgebroken tegen de snel naderende leegstandswet. Donderdag 25-10 is deze wet immers
voor het laatst in de 2e Kamer behandeld; aanstaande dinsdag (30-10) gaan
ze er definitief over stemmen.
Afgelopen dinsdag dromden we met zo'n
100 krakersters het stadhuis binnen om
een gesprek met burgemeester De Vos
te eisea. En zowaar, na flink wat herrie en astampij van ons verscheen ze
mei dc Wcthouder van Volltghuisventing,

Kernkamp.
Onze eis was dat B & W .van Utecht
zich nog voor de Kamerbehandeling van
donderdag zouden uitspreken tegen de
leegstandswet. Het antwoord was-heel
origineel- dat ze het er over zouden
hebben in B & W. Daar word je dus ook
niks wijzer van.
In de nacht van dinsdag op woensdag
is het gerechtsgebouw flink beklad en
zijn alle ingangen potaicht gemaakt.
De officiers van justitie in Utrecht
voeren al jaren een eigenmachtig antikraakbeleid, vooruitlopend op de leegstandswet. Justitiele ontruimingen op
grond van huisvredebreuk worden tot
"evenwichtig beleid" uitgeroepen,hoewel
ze totaal geen rechtsgrond hebben.
Diezelfde nacht zijn het stadhuis en
het politieburo onder de verf gegooid.
We hebben onze axies hierop gericht
omdat het straks het gemeentbestuur,
de politie en justitie zullen zijn
die de wet zullen uitvoeren.
Woensdagmiddag is de start van de
verbouwing van het Antoniusziekenhuis
op vrolijke wijze verstoord. De gemeente Utrecht verklaart hier altijd trots
over dat zij ervoor gezorgd heeft dat
een deel van het oude ziekenhuis tot
260 woningen verbouwd wordt. De rest
van het kompleks is al gesloopt voor
een revalidatiecentrum. Wat ooknog geloopt moet worden is het rijtje kraakpanden op de Rembrandkade dat bij het
Antonius-terrein hoort.
Hier moeten binnenkort 150 krakersters
worden ontruimd voor aarkeerplaatsen.
En dat terwijl het juist aan die kraakaxies te danken is dat er in ieder geval nog een deel van het ziekenhuis tot
woonruimte verbouwd wordt.
We streven ernaar om tot de behandeling
in de 2e Kamer elke dag minstens 1 axie
te laten plaatsvinden. We zouden graag,
heel gra ag zien, dat we niet de enige
in het land zijn die zich druk maakt
over de leegstandswet. Dit is dus een
oproep aan de andere steden om zich ook
te roeren !!!
UTRECHT

de ene robot uitschakeld komt er een
Bij de ontruiming van Singel 114
In dit ar.tikel willen we nog eens beander.
waren
buitengewoon veel stillen
nadrukken waar de 'aktiegroep ter beZoals wij afhankelijk zijn van informaaktief. Ze opereerden niet alleen als
vordering van stillen registratie'
tie zijn zij dat ook.
aanhoudingseenheden, maar reden ook
heen wil. Eigenlijk is dit een initiaTot nu toe is het alleen maar zo dat
observerend in burgerwagens rond.
mensen van ons kontinu geregistreerd
tief van een paar mensen die wel geVerder liepen kontinu groepjes van
genoeg hadden van dat eeuwige gedonworden en in de gaten gehouden.
2 a 3 stillen tussen de mensen
der met stillen. Het gebeurd vaak dat
Waarom zouden we dat niet bij hen doen?
door. Idereen paranoia natuurlijk
mensen keer op keer opgepakt worden
Het heeft al eens zijn nut gehad een
want veel stillen liepen ook met bivakomdat ze bekend zijn (goed voorbeeld
stille te herkennen. Een rechercheur
mutsen en
in punk outfit rond.
is recent arresteren op grond v.d.
die nogal eens kraakzaken in nieuw
Natuurlijk
is
oplettendheid nood
APV bij de ontruiming v. Singel 114,
zuid deed, Van Essen heette hij;
zakelijk, vooral waar het de
voor de deur visten een paar stillen
werd tijdens een demonstratie in zijn
observerende stillen betreft.
de bekende koppen eruit).
stille-funktie aangesproken, " Hee,
We hebben zoveel mogelijk foto's geBij de smeris werkt een roulatieVan Essen, hoe gaat het? Zit je nog
maakt en verzamelen deze nog steeds.
systeem voor stillen; na zo'n 2 jaar
steeds bij Van Lijenberghlaan? enz",
Probeer
zoveel mogelijk te helpen
dienst gaat de gemiddelde stille weer
hij heeft zich nooit meer vertoond.
bij de registratie van stillen.
terug naar de unifokmdienst of het
Wat wij prakties willen doen is zoveel
Ben je opgepakt door stillen? Zoek hun
gewone recherche werk. In die 2 jaar
mogelijk informatie verzamelen over vnl namen uit en bekijk de foto's die
echter, kan een stille een hele hoop
stillen. En dan vnl. die, die er al te
deze week en wellicht volgende weken in
mensen leren kennen en hiervan gelang zijn, die een bedreiging gaan
Bluf gepubliceerd staan. Herken je ze?
bruik maken. Stel je nu eens voor dat
voYmen omdat 142e overal zijn, en veel
Geef ze dan door, ook als je
een stille binnen een paar maanden
te veel weten.
arrestaties gezien hebt:
al uit de dienst moet vanwege zijn
Een eerste middel is het middel van
Het is van groot belang dat iedereen
bekendheid? Dat zou betekenen dat ie
foto's. Foto's die door fotografen
ten allen tijde op stillen let, maar
geen tijd genoeg heeft om zich in te
tijdens rellen, demonstraties, kraken
pas op dat je je mede-aktievoerders
werken en mensen, structuren e.d. te
e.d. van stillen gemaakt zijn. Zoveel
niet voor stillen aan gaat zien::
leren kennen, en dat kan van wezenlijk
mogelijk veLamlen. Of -elf op pad
belang zijn. Met die wetenschap kun
Stillenwagens gezien bij de
gaan met als enige doel: stillen
je een hele hoop tegen stillen onderontruiming van 5114:
nemen, en dan bedoelen we niet in le
zoeken en fotograferen.
plaats tijdens rellen, maar voor
Een tweede middel is namen. Hoe kom
Oranje Mitsubitchi KH-60-SV
namelijk daar buiten (demonstraties
je namen aan de weet? Bijvoorbeeld
Groene Kadet XZ-07-KF
e.d.), preventief dus, als ze mensen
als iemand opgepakt is door stillen,
Zilverkleurige (verm. golf)
of ze als getuigen_ tegen zich heeft
in de gaten moeten gaan houden en op
LH-51-JR
(processen bezoeken). In het proceslange termijn resultaat moeten gaan
verbaal of getuigenverklaring staat
boeken. Tijdens onoverzichtelijke
de naam, ook als je ergens aangifte
rellensituaties maakt het niet zoveel
De zgn. Victor eenheden, die zich
van doet. Onthoudt koppen v. stillen
uit of je bekend bent.; dan pakken ze
bezig houden met 'terreur-bestrijdie
je
aanhouden
(of
die
anderen
gewoon iedereen die ze stenen zien
ding'
zijn nog steeds aktief. Bij de
aanhouden) en ga foto's bekijken.
gooien of zo. T.a.v. de dan opererende
kleinste kraakjes komen preventieVooral
lang
aktieve
stillen
vallen
arrestatie-eenheden geldt dan oplettend
eenhedenl(in politietaal gecodeerd
heid voor de getraliede Dussen en rond- na verloop van tijd door de mand.
met
3040, 3041, 3090, enz) een
lopende stillen die observeren.
kijkje nemen. Dit zijn gewoon uniform
Nu heeft niet iedereen die eens opIn BlufI 140 noemden we het voorbeeld
agenten die uit de surveillance-dienst
gepakt is foto's thuis, en niet iedev.d. Bol-rel. Deze was dermate klein
zijn gehaald. De 'Victors' zijn de
re fotograaf wordt opgepakt. De bedoeen makkelijk te overzien dat het voor
bijzondere eenheden an rijden in
ling van ons is duidelijk: Alle gegepostende stillen, die de pogo-.ak.
burger, stillen dus. Zij waren ook
al van te voren observeerden, makkelijk vens, foto's e.d. verzamelen en
aanwezig bij de bezettingsakties
kombineren
was mensen er uit te pikken die ze
maandagmictdag,
en crossten been an
kenden, en wel z6 goed, dat ze ze zelfs De bedoeling is dan kontinu de gegevens
weer tussen Gravenstr. Nieuwezijds
en foto's te publiceren, en zo de hele
na ze een tijd uit het oog verloren te
en de weteringschans. Nog altijd op
stillen kliek door te lichten.
hebben nog herkenden. Een kersverse
zoek dus, nu al meer dan een maand.
Nummerborden van wagens en deze prostille zal bier niet in slagen en
hooguit een paar mensen te grazen kunnen beren te identificeren in de zin
van welke stillen maken gebruik van
nemen die later mee zijn gaan rellen;
welke wagen, in welk district werken
maar de snarls weet ook wel dat het
Maandagmiddag werd Carolien opgepakt
deze enz.
beter voorbeelden stellen is met het
wegens openlijke geweldpleging. Ze
regelmatig hard aanpakken v.e. paar
zou bij de rel in de Ferdinand Bol
Hoe meer mensen bier aan werken,
(bekende) mensen als nu eens die, dan
stenen hebben gegooid. Woensdag
eens die. Dat is een puur psychologiese hoe beter, ga in eigen buurt en
besliste de kinderrechter haar
district aan de gang hiermee, geef
taktiek; als je iemand vaker oppakt
vrijlating. Carolien werd dus
gegevens en foto's door aan bluf,
kun je de persoon in kwestie zwaarder
ruim
een maand na de rellen gepakt.
schaf
een
foto-kamera
aan,
en
leg
veroordelen (herhaling) om een voorarchieven aan. Hang gepubliceerde
Eerder (een week na de rel) werd ook
beeld te stellen. Dat mensen die dit
foto's van stillen aan de muur, thuis,
iemand opgepakt voor die rel.
gebeurd hier na verloop van tijd onin het kraakkafe enz.
Beiden zijn gepakt door V. Osterop
gevoelig voor worden maakt niet uit;
en Okhuysen (zie eerder gepubliceerde
het heeft ook z'n neerslag op andere
Zoals je al hebt kunnen zien kun je als foto's). Dit tweetal kende de beide
aktievoerders(sters).
een
je er de moeite voor neemt,
opgepakte mensen doordat ze zo
Feit is en blijft dat het bepalen
hele hoop aan de weet komen.
vaak bij ontruimingen in de Rivierenvan een taktiek- prakties en psychoHopelijk
motiveert
dit
mensen,
buurt
zijn geweest. Ze kennen duidelogies - afhangt van informatie, via
om ermee aan de gang te gaan, aktief
lijk de mensen daar en hoe de strukinfiltratie en observatie en dat is
tuur er is.
of gewoon dingen doorgeven (opsturen).
zoals gezegd, sterk afhankelijk van
Belangrijk is het hierbij wel enige
Carolien werd vrijgelaten met de waar'kenners', al enige tijd werkzame
voorzichtigheid in acht te nemen,
schuwing dat ze tot haar proces
stillen bijvoorbeeld.
wat ons betreft is het de bedoeling
zich niet binnen een straal van drie
Door het ze moeilijk te maken hun werk
dat de info via Bluf blijft lopen.
kilometer afstand tot een rel of uit te voeren kun je die manier van
iets dergelijks mag bevinden (anders
werken makkelijk saboteren. Enerzijds
De door publikatie en bekendheid
...). Dit doet ons aan de noodpuur prakties aktievoeren en anderzijds getroffen stille Van Osterop heeft
toestand denken.
hun taktiek doorzien, de middelen die
begin deze week een nieuw tel. nr.
ze gebruiken, en deze uitschakelen.
gekregen, hij was een keer door
Axiegroep ter bevordering van
Alleen met de botte bijl tijdens rellen telefoontjes in zijn nachtrust gestoord stillen-registratie.
s
op M.E. inhakken is niet genoeg, als je

stillenregistratie
We hebben veel positieve reakties gehad van
mensen na Singel 114. Mensen die namen door
geven en ontzettend veel foto's, te veel om
allemaal te plaatsen, want dat zou de hele
Bluf vullen, bovendien wordt het dan zoveel
dat het overzicht zoek raakt en niemand de
koppen kan onthouden. Wat we wel plaatsen
staat op deze pagina.
Verdar gaan we door met het regelmatig
plaatsen van stukken en foto's en veel uitzoekwerk. De stillenregistratie loopt
als een trein, mensen komen adreasen vragen
en foto's zien, of juist dingen vertellen
en doorgeven. Iedereen alvast bedankt en
ga door met de registratie want het is hard
nodig!

Van Okhuijsen
plaatsten we al
een foto met
baard. Hier is
dezelfde zonder
baard. Adres:
Esdoornstr. 59
Utrecht, tel.
030-435488

In Amsterdam zijn 3 aanhoudingseenheden die
ieder bestaan uit 30 man (6 bussen).
Tijdens de rellen rond 5114 werden deze
aangevuld door manschappen uitI0trecht en
Rotterdam.
Aan het hoofd van iedere aanhoudingseenheid
staat een inspekteur. Dat is dus bijv. de
ons reeds bekende Smit, die normaal gesproken inspekteur is in District Bijlmermeer.
De aanhoudingseenheden worden opgeroepen
bij ongeregeldheden en hebben vast personeel. Dit is natuurlijk nodig omdat ze in
groepsverband opereren, dus moeten ze elkaar kennen.
Het is nog een beetje speuren naar de
hoofden v.d. andere 2 aanhoudingseenheden.
Het is goed mogelijk dat De Jong van de
klankbordgroep ook a.h. hoofd v.e. eenheid
staat gezien ten eerste- zijn aktiviteiten
bij S114, en ten tweede het feit dat hij
inspekteur is bij de vreemdelingenpolitie
en hij dus in aanmerking komt voor zo'n
funktie. Dit wordt verder uitgezocht.
Hoewel de LTBA (Lokale terreur bestrijding A'dam) is opgeheven gaat de controle
gewoon door. Een paar duidelijke voorbeel
Iden hiervan zijn het volgen van mensen uit
de Pijp door verschillende wagens o.a. een
oude gele Toyota met het kenteken 52-ex-95
en een zilver metallic wagen (merk onbeIkend) met het kenteken ..-50-vr.
Een incident (nou ja..) bij cafe Punt 22
in de Wielingen was ook zeer typerend.
Op het RAI-terrein stond een nieuwe groene
mercedes (jz-30-th), op de vraag wat de 2
inzittenden daar deden zeiden ze eerst
dat ze mooie vrouwen zochten (limburgs
accent), later dreigden ze degene die ze
aansprak aan te houden omdat hij zich met
een flesje bier op straat beyond.
Eenmaal ontdekt zijn ze gauw weggegaan.

I

De 2 stillen die naar de kamera
kijken komen uit R'dam. V. dezelfde aanhoudingseenheid hebben we
namen: J.H.J. Smit, brigadier; J.
Boon, hoofdbrigadier; A.H. Oostdijk, agent; P. Verstoep, agent
(verm. de stille rechts). Uitzoekwerk voor Rotterdammers?
AMEN EN ADRESSEN
Leden van de eerste aanhoudingseenheid:
J.H.T.M. Standaar, R.C.H. Defares
, A.A.G. v.d. Berg, Horn, Rijkenberg, B.A.F. de Vries (foto?),
K. van der Linden, G.A.J. van den
Langenberg (Roelof Hartstr. 17")
, T.L. Vaal. en nog 11 anderen..
Nog meer namen:
F. v.d. Tol, D. Noordhoek, W.H.
Wolters (uit Utreg!!), E.G.P. v.
der Boogaard, D.T. Groeneveld,
M. van Breenen, J.L. Copray (Amstelkade 106", 795496), P.M.
Damkat (district 5), loodglans 18
Heerhugowaard, 02207-16931;
J.P.L. Steenweg (district 5),
Meyehof 21, 963128, J.H.J. Winkel
(district 2), de Beyerhof 18, Ouderkerk a.d. Amstel, 02963-3241.
ALS JE MEER WEET VAN STILLEN, OOK
AL IS DE INFORMATIE OUD, GEEF HET
DOOR VIA BLUF, ALLES IS BRUIKBAAR
FOTO'S, NAMEN, ADRESSEN, DISTRICTEN, NUMMERBORDEN.. alvast bedankt.

We krijgen een beetje de indruk dat het
Iopenlijk inzetten v.d. LTBA een legiti-•
matie is geworden van verdere controle,
de LTBA is nauwelijks op protest of verzet
gestuit en was te legitimeren na een aan•
tal akties.
Ook legitimeert de pershetze dit soort
dingen.
Deze is de laatste tijd nauwelijks van de
lucht, weliswaar niet in dagbladen maar
lees bijv. Aktueel eens na op uitspraken
van een 'amsterdamse rechercheur'. Letterlijk staat er (over krakers uit de Rivierenbuurt) "Die gozers zijn pure fascisten
'n paar van hen stonden zich vorige week
te bevredigen op een foods kerkhof, enz.",
en later "Wij zullen onze maatregelen nemen
Wij kennen de mensen, wij houden de vinger
aan de pals. Ize harde kern wordt opgepakt,
daar kunt u zeker van zijn". Het blad meldt
triomfantelijk dat dezelfde avond iemand
aangehouden is. (Zouden Okuijsen en Osterop
bier meer van weten?).
En dan Vrij nederland; in een stuk over de
Staatsliedenbuurt wordt alleen Commissaris
J.H.J. Winkel v. Warmoesstraat aan het
woord gelaten.De kraakgroep daar zou
mensen uit hun huis zetten, verhuurde winkelruimtes kraken enz. enz. Verder zou er
in de buurt angst heersen en de politie
bang zijn voor eigenrichting van buurtbewoners (door hen zelf met dit soort
stukken gestimuleerd:). En dan hebben we
het nog niet gehad over de praktijken v.
buro Warmoes _treat..
We kunnen de praktiese gebeurtenissen,
controle, politieterreur, intimidatie
NIET los zien van de voortdurende
pershetze!
AXIE GROEP TER BEV ORDERING
VAN STILLENREGISTRATIE

foto boven: stille bij ontruiming
H50, was ook aanwezig bij Paard v.
Amstel en 5114. Hij zit bij de le
aanhoudingseenheid
Heet verm.
De Vries, en is brigadier.
Foto onder: arrestatie a.d. Prinsengr., t.o. de Westerkerk. Wil
de onbekende arrestaht kontakt
opnemen i.v,m. namen?

Zoals je ziet staat ook dit keer de
halve pagina stillenregistratie weer
vol. Keer op keer roepen we mensen
op vooral foto's (ook oud materiaal)
en namen e.d. door te geven. Wat 'we
hiermee doen is om te beginnen de
bekende gegevens gebruiken bij verder
uitzoekwerk. Ook proberen we langzamerhand het politie- en justitieapparaat en beleid door te lichten,
dus niet alleen de her en der werkzame stillen, maar ook wie en wat er
achter zit. De structuur v.d. verschillende politie-districten, het
verschil tussen observatie- en aanhoudingseenheden, de chefs, de psychologen enz. De namen die we regelmatig publiceren zijn dan ook lang
niet allemaal stillen.
Zoals we vorige week vermeldden bestaan aanhoudingseenheden uit 30 man.
Hierin zitten: 24 hoofdagenten, 5
brigadiers en 1 inspekteur, die de
leiding heeft; afkomstig uit de verscheidene politie-districten. Dit
zijn er 7:
District 1: Noord, burn Waddenweg.
District 2: Nieuwmarkt, grachten tussen Prins Hendrikkade en Rozengracht,
jordaan tussen PHkade en Raadhuisstr.
, en oud west. Buro Warmoesstraat.
District 3: grachten tussen Rozengr.
en Amstel, Jordaan Raadhuisstr. tot
Leidseplein, Kinkerbuurt. Buro Lijnbaansgracht.
District 4: Oost, Buro IJtunnel.
District 5: Zuid, Buro Van Lijenbergh
-laan.
District 6: Nieuw West. Buro Meer en
Vaart.
District 7: Bijlmermeer. Buro Bijlmer
plein.
Het Hoofdburo funktioneert afzonderlijk; daar zit bijv.-de narcoticabrigade, zedenpolitie, zware delicten,
bijzondere opdrachten e.d., op het
HB komen de grate jongens bijeen bij
ongeregeldheden e.d.

Verder funktioneert de vreemdelingenpolitie apart op burn Waterlooplein,
verkeersdienst in de Anne Frankstr.
en de Eenhoorn, en de jeugdpolitie
op de Overtoom.
Met de gegevens die we publiceren
proberen we mensen zoveel mogelijk
verder te helpen bij uitzoekwerk en
herkenning.
Op den duur kunnen politiefunktionarissen, en vnl. stillen tijdens hun
aktiviteiten als zodanig herkend worden, waardoor ze onbruikbaar worden.
Dart ze herkend worden kun je ze duidelijk maken door hun namen na te
roepen e.d.
Kennis is macht!

F. v.d. Tol, lid van een van de aanhoudingseenheden bij 5114, woont
in Zwanenburg, Kinheim 98, tel. 02907
- 6681. Het valt op dat veel van die
zwijnen buiten Amsterdam wonen..
Jacob de Vos, was bij de Luyk ontruiming aktief in de eerste aanhoudingseenheid, is ie er nog steeds? En waar
zit ie? We zoeken nog veel meer namen
, van recent en lang geleden, zodat
we weten hoe lang ze er al zijn!
Nog 2 oude Luyk bekenden, die verhoren deden, zaten mogelijk ook in de
aanhoudingseenheden, Doede Faber,
hemsterhuisstr. 29, A'dam, tel. 020175843.
Johannes Germ van Heuveln, Dekschuitstr. 46, A'dam, tel. 020-316637.
Beide waren toen hoofdagenten recher
cheur bij Buro Bijzondere Opdrachten.

achter de schehrien...
District 5:
Commissaris J.J. v. Steenbergen, Waal
-straat 49, 719436
Hoofdinspekteur P.M. Damkat, Loodglans 18, Heerhugowaard, 02207-16931,
speelt ook Hulp-officier.
Hoofdburo:
Commissarsa J.H.L. Nicaise, Amstelkade7b3, gleam, 020-628469.
Hoofdinspekteur D. Lagerwaard, Neerkanne 46, A'dam, 020-420386.

De stille met het spijkerjasje zonder
mouwen staat op deze foto voor Yab
Yum, hij werkte eerst op Lijnbaansgracht, nu op het HB. Hij heet
Brijker, Jacobus Alexander.

Inspekteur K. Zuidema, v. Beuningenstr. 202', Adam, 020-822205
Inspekteur J.H. Speelberg, Overtoom
245', A'dam, 020-122744.
District 1:
Hoofdinspekteur P.A. Vlot, H. Cleyndertweg 463, A'dam, 020-320418.
District 2:
Commissaris J.H.J. Winkel, de Beyerhof 18, Ouderkerk a.d. Amstel, 029633241.
Inspekteur H. Wierda, Oostzanerdijk
7hs, A'dam, 020-333277.
Eenhoorn:
Inspekteur Staf Inlichtingendienst
L.C. Zaal, Jisperveldstr. 440, A'dam,
020-369461.

HANDLEIDING
Hoe kom je aan namen?: processenverbaal, aangiftes, arrestatie-kaarten. Allemaal opvraagbaar via de advokaat.
Hoe kom je aan adressen?: Oude en
nieuwe telefoonboeken doorsnuffelen,
veel werk, maar nuttig. Checken door
te gaan kijken of op te bellen.
Hoe kom je aan foto's?: Fototoestel
meenemen naar akties, demo's en ontruimingen. Foto's opvragen bij pers
(fotografen). Of voor de bekende
adressen en buro's met een telelens
in alle stilte afwachten.

Deze 2 stillen zijn aktief in Nijmegen, maar worden misschien ook in andere steden ingezet. De linker beet:
Ben v.d. Broek en woont waarschijnlijk in Elst (gelderland). Zwaait
nogal snel met z'n pistool (bijv. bij
een ontruiming in NijMegen in '83).
Misschien gezien bij de Singel?

TTT
Een grootschalige ontruiming brengt
grootschalige politie-inzet met zich
mee. M.E., aanhoudingseenheden, waterkanon, traangas, enz.. Deze groot
schalige politie -inzet leidt automa
ties tot grootschalig politiegeweld.
Ruim 2 jaar geleden werd met veel
pceha en de afkondiging van de nood7
verordening de Luyk ontruimd. In 3
dagen tijd leverde dat voor de kit
zo'n 180 arrestanten op, die zo goed
als allemaal in elkaar werden gemept
, uit deze groep mensen,en mensen
die zonder daarbij opgepakt te
worden in elkaar geslagen werden,
kwam een hele serie klachten voort.
Hiervoor is toendertijd een speciale klachten (onderzoeks)team samen
gesteld. Doel: niet het individuele
opsporen van misdadige politie-ambte
naren, maar een onderzoek met als
doel, konklusies trekken, aanbevelingen in wat er moet veranderen.
Over die laatste 2 dingen gaat het
nu: Het onderzoeksteam bestond uit
4 smerissen: J.P. Hollmann (inspekteur), A.P. Vriend (inspekteur),
T.B.E. Stuurman (adjudant) en W.
Wijhake (brigadier).
De aanbevelingen.
We gaan ze hier niet allemaal aanhalen want het zijn er nogal wat, we
halen hier aan wat voor ons van direct belang is. Naast veel gelul
over werkdruk en emotionele belasting van M.E. en aanhoudingseenheden
komen we in de 6e aanbeveling het
punt uitbreiding van aanhoudingseenheden tegen. Toen waren het er 2.
au zijn het er 3. Ze hebben dus hun
zin gekregen. Nog eens ten aanzien
van aanhoudingseenheden wordt aanbevolen om 'voertuigen in te zetten,
zoals die in gebruik zijn bij de
parketgroepen.iMierbij hebben arrestanten meer komfort en kunnen politie mensen en arrestanten gescheiden
van elkaar vervoerd worden.'. Dit is
dus niet gebeurd, overigens is het
naief te denken dat dit gewelddadig
.optreden in de bussen zou verhinderen. Verder 'achtte de klachtengroep
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het wenselijk een onderzoek te laten
instellen naar de mogelijkheid
van het verwerken van traangas in
het water van de waterwerper en de
opleiding van traangasspecialisten
te verbeteren'. Bij ons weten is die
grap met het water niet door gegaan,
en de inzet van traangas is de laats
te tijd aanzienlijk minder geworden.
In het klachtenrapport wordt
verder gepleit voor een betere strut
tuur in het apparaat.
De klachten die toen zijn ingediend
zijn regelrecht MISBRUIKT!
Allerlei mooi lijkende aanbeveling
en zijn als een soort zoethoudertje
op ons afgevuurd, de kontrole is alleen maar verergerd, de hoeveelheid
stillen met een derde vermeerderd,
en er wordt nog steeds op los geramd
.. Het justitiebeleid is puur
gericht op voorbeelden stellen en of
straffen. En de pers maar lullen
over beheerst politieoptreden en
rechtvaardig justitie-beleid ( dit
wordt vaak nog te zacht gevonden).
Met dit soort frltaie rapporten wordt
de sier gemaakt als zouden ze
er daadwerkelijk wat aan willen doen
Inderdaad, ze doen er wat aan om hun .

apparaat te versterken en te herstructureren, er moet meer politie
komen is het devies, om over het
pleiten voor meer cellen nog maar
niet te spreken (er zou cellentekort
zijn, wat een gelul). We worden
kontinu in de tang genomen en het
wordt kontinu goed gepraat.
Van die klootzakken van de klachtengroep hebben we adressen opgezocht
en verder roepen we alle klagers en
arrestanten van toen op hun dossiers
op te vragen, want we zijn in de mating genomen:
- J.P. Hollmann, Muur 79, Uithoorn
02975-67540
- T.B.E. Stuurman, Meyehof 112, A'
dam, 020-972044
- W. Wijshake, Broekerwaard 76,
Alkmaar, 072-611146
Hieronder volgen nog wat adresseg,
erbij vermeld,moet dat er nog meer
zal volgen. De hoofdinspekteuren en

inspekteuren zijn degenen die je als
je vast zit in verzekering stellen
als ze dat nodig vinden. Ze zijn
dan hulp-officier van justitie.
J.W. Pronker, hoofdinspekteur
District 6, Sinnigvelderstr. 461,
Weesp, 02940-10988
A,M.R. Julsing, inspekteur 3e klas,

Hoofdburo, Leksmondhof 66, 020970168
A.H.W. Koenders, inspekteur afd.
bewapening, kleding, M.E., Roerdompstr. 112, Wormer, 02982-3758
H.R. Visser, hoofdinspekteur
District 2, Sybrandakker 17, Koog
aan de Zaan, 075-350381
J.P. de Schepper, inspekteur 3e
klas, Meeuwenlaan 39", A'dam, 020340880
G.J. Ockers, hoofdinspekteur 2e
klas, J. Prinsstr. 47, Weesp, 02940
-18327
Inspekteur A.W. de Jong (tdo..4krlyray,
Wamelplein 171', Adam, 020-973515
politiepsycholoog F.A.C.M. Denkers,
Nooitgedacht 110, Loenen, 029423896 (naam en adres zijn Oen grapje)
Nog erger..
J. v. Schaardenburg, commissaris op
Lijnbaansgracht, Botterlaan 21,
Zaandam, 075-178605

Stille met getrokken pistool,
juni'82.Was ook
bij 5114 nog aktief(foto inzet)

Stille met zonnebril,was ook bij
S 114... goed
gecamoefleerd?

Arrestatie bij
S114 door de is
aanhoudingseenh.
achter'f paleis.
Ze reden in 'n
witte bus;HK-10Gq..
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Herken je stille,
weet je namen of
adressen,via proce
verb.,aanklachten
e.d.,stuur ze n
Bluf....

Enkele...namen,adressen+tel.no.van
grote verantwoordelijke,uitvoerende,
justitiele,psygologen,deskundige,
rechterlijke,voorlichtende,klankende,
aanhoudende
?LAK ZE TEGEN DE MUUR!

De in Amsterdam woonachtige smerissen zijn
vnl. in de buitenwijken te vinden, wat ook op
valt is zowel in als buiten Amsterdam, dat ze
veel in dezelfde straat, wijk, wonen, voorschrift en/of veiligheid waarschijnlijk.

Ge ruikte afkortingen:
A= Adjudant
B= Brigadier
C= Commissaris
I= Inspekteur
HI= HoofdInspekteur
HR= Hoofdagent rechercheur
Deze afkortingen staan a.h. begin v.d. regel
voor de voorletters van de naam.

.msterdam en Amstelveen (020)
C J. v. Steenbergen, WaSlstr. 49, 719436
C J.H.L. Nicaise, Amstelkade 103, 628469
C W. van Ingen, Linnaeushof 74, 944211
C W.A. Berndsen, T. Naefflaan 41, 430649
HI P.A. Vlot, H. Cleyndertweg 463, 320418
B L.H. Bommer, H. Cleyndertweg 340, 323833
HI H.H. van Bingen, H. Schaftstr. 14, 430472
HI D. Lagerwaard, Neerkanne 46, 420386
I A.W. de Jong, Wamelpin. 171', 973515
I J.P. de Schepper, Meepwenlaan 39", 340880
I H. Wierda, Oostzanerdijk 7hs, 333277
I L.C. Zaal, Jisperveldstr. 440, 369461
I K. Zuidema, Van Beuningenstr. 202', 822205
8 J. Boven, Van Beuningenstr. 203, 840579
I A.M.A. Julsing, Leksmondhof 66, 970168
HI P.M.R. Schuurmans, Leksmondhof 99, 970423
A G.J. Kamer, Leksmondhof 96, 970697
A J. Voskes, Jisperveldstr. 256, 324443
A B.J. Hoogland, Jisperveldstr. 237, 327412
A A. Kreuzen, J. Jongkindstr. 143hs, 151681
A S. Haarsma, J. Jongkindstr. 121, 172689
A R. Dragt, Kotter 30, 452961
A A. Hoekstra, Meyehof 270, 971319
HR J.P.L. Steenweg, Meyehof 21, 963128
1 85505
!nu:
A T ,E
A Th.H. Putjes, Sijpestein 92, 426671
A H. Vreman, P. Scholtenstr. 29, 132661
A J.B.W. Boesen, H. Halewijnstr. 21", 843537
A M.A. Gerrits, Osdorpplein 344, 199990
A K. van Dalen, Hertspiegelweg 20", 863682
A W. Oor, Den Bl. Wijngaerdt 95, 459619
A B.F. te Kamp, Rutherfordstr. 4, 923458
A J.H. Marinus, B. Poesiatstr. 2, 194452
A M.S. Remkes, Slootdorpstr. 117, 366878
A E. Willems, Pannerdenstr. 49, 960599
A J.H.I. Zweerman, Huismanshof 3, 925413
A F.J.C. v.d. Looy, J. Oudegeeststr. 42,
•
198341
A H. Schotman, J. de Louterstr. 120, 139333
A P.J. Schoots, T.a. Kempisstr. 48, 111706
A P. Mol, Staghof 18hs, 330053
A J. Everts, Van Musschenbroekstr. 17,931725
A J.B. van Lokhorst, Markengouw 473, 362833
A K. Rump, Sleewijkstr. 43, 960738
A T.W. Detering, Oldengaarde 86, 427328
A D.A. Grotholt, H. Dunantstr. 5, 172392
A T. Wessels, Torresstr. 33, 163392
A J. Podt, M.H. Trompstr. 19, 169368
A H.J.G. Wingender, Saffierstr. 8B, 714501
A P. Andeweg, M. Korverhof 27, 159217
A G. Griekspoor, J. Warnerhof 22"', 111695
A H. Heit, Rooseveltlaan 48"', 769882
A C. Bommezij, De Parelvisserin. 177, 451621
13 M.B.A. Nijhuis, Kotter 116, 438373
B J. Huppertz, G.v.Prinstererin. 357, 436797
B A.E. Takema, Punter 97, 472787
B 0.J. Klein, Schoener 212, 433810
B B.J.C. Wolven, Turfschip 122, 437070
B H. v. Slooten, Oost. Halfrond 245, 411909
B T.R. de Haan, De Morgenstond 10, 415751
B C.H.F. Trimbos, p.P.Scholtenln. 8, 436595
B Chr.H. Moorthaemer, F. Bolweg 11, 459140
B J.A. Leppink, K.v.Oosterwijkln. 9, 434347
B A.M. van Es, Prunuslaan 57, 438037
B J.D. Roos, Comeniusstr. 683", 151788
B J. Wind, Rembrandtweg 462, 457864
I J.H. Speelberg, Overtoom 245', 122744
HI A.J.A. Steen, Overtoom 45, 187742
HI J.Th.M. Keijzer, Groenhoven 123, 906599
B H.G. Krook, Petmolen 65, 310572
B P.H. v. Hintum, Sixhaven ab Wodan, 360055
B D.A.J. Praat, Eemsstraat 54", 426433
B H. Penterman, Liendenhof 212, 974534
B H. Hoggaer,.A.J. Rrnststr 633,.420698
B A.C. v. Wijngaarden, Van Tuy11 van Serooskerkenweg 78, 762384
B G. Grondman, Westlandgracht 129"', 141131
B F. Evertse, Bos en Lommerweg 29'", 824601
B J. Koole, Staalmeesterslaan 389, 126289
B J.A.J. Wijnhoven, Kruislaan 202, 653646
B G.A. v.d. Erve, Sijpestein 10, 423525
B J.A.H. Engberts, W. de Zwijgerin. 88',
832281
B C.J. Hageman, Nolensstraat 234, 131096
B E.H. Hulshof, B. Poesiatstr. 3, 193966
B M.H.A. de Vink, Nedersticht 163, 441595
B K.J.J. Schuffels, Nedersticht 191, 447886
B W. van Ooijen, A. Spatzierhof 21, 177154
B J. Deelstra, Rodenrijsstr. 8, 154303
B G.M. Vossenvelde, Geuzenkade 48, 832663
B A. van Benthem, Roomtuintjes 84, 925271
B P.H. Jonkmans, Grasrijk 9hs, 101567
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J.J. Schrijver, G. BouweLJzsr... 13, 139678
G.W. NOman, Alkmaarstr. 203, 364756
C. Bins, Sche1luinenstr. 13, 971587
V.S. Kingsma, Deurloostr. 40hs, 642380
W. Creutzburg, E. Knappertsstr. 2hs,150784
A.A.C. Ypinga, Westerduinenstr. 52, 362210
G.L.M. de Meij, Waalenburgsingel 152,323834
D.F. Poth, Linnaeusparkweg 238, 948415
H.F.M. Hogenes, Loenermark 234, 323804
G.H. ter Denge, Olympiaweg 55'", 644425
G. Lieste, H. Gerhardstr. 4, 195898
R. van RO, Paramaribostr. 127", 124208
D.J. Woerlee, Westerlengte 144, 314548
Y.J. Pinia, Kralenbeek 602, 995404
D. Frelink, Duinluststr. 1, 368389
J.W. v. Wijngaarden, Brinkstr. 105hs,930473
J. Schep, L.Chrispijnstr. 2, 158951
J.E. Lescrauwaet, Pirolastr. 61hs, 363046
N. in den Gerken, Nieuwersluishof 191,
962224
B L.J.H. Achterber3, Viermasterstr. 178,
316913
B H. v.d. Meer, Matterhorn 42, 434745
HR D. Faber, Hemst,rhuisstr. 29, 175843
HR J.G. van Heuvelo, Dekschuitstr. 46, 316637
HR J.L. Copray, Amstelkade 106", 795496
HI H. v. Reenen, Egelantiersstr. 95hs, 269814
socioloog, lid v. k lamitetengrp., district3
P. de Klerk, Gerard Doustr. 44.
Organisatie adviseur, P. Ardon, Da Costakade
189", 838442.
Commandant reserve politie, I.K. Sih, de
Lairessestr. 42, 624667, prive 450623.
politiedeskundige, Drs. P. Jellema, Merwedeplein 8, 737889
Voorlichting, Mw. H.M.M. v.d. Weijden, burg.
Hogguerstr. 287, 137844
Maatschappelijk werk (overspannen m.e. e.d.),
C.K. Veerman, Liendenhof 89, 971219
Rayonchef parkeerpolitie, W. Oosterhof, Sixhaven, Ab Harmonie, 329654

Maiden (02942)
B M.J. Goeman, Nooitgedacht 82, 3789
Loenen (02943)
HI K.J.H.H. Sietsma, Dorpsstr. 46, 3334
3 G. v. Maanen, Buitenhof 5, 3488
politiepsycholoog + lid klankbordgroep,i
F.A.C.M. Denkers, Nooitgedacht 110, 3896
Dr. F.A.C.M. Denkers studeerde psychologie
aan de Universiteil van Nijmegen. Was van
1968 tot 1975 wetenschappelijk medewerker
criminologie aan de Katholieke Univemiteit van
Nijmegen. In 1975 promoveerde hij op het
pmelschnH 'Criminologie en beleid' en schreel
hij een boekje over generale preventie. Boven.
den verzorgde de heer Denkers diverse sakelen in deg- en weekbladen en lOschriften

Sinds 1975 is hij pcycholoog en algemeen adviseur bij de gemeentepolitie te Amsterdam.
Schreef onlangs hel boek 'Dear pakken ze je
op' (emoties lussen rechtsslaat en politie).

M332133111EEEI
HR T.A. Okhuysen, Esdoornstr. 59, 435488

Almere
(03240)
B R.A. Delpeut, Redemark 32, 12530
B C.H.D. de Rijk, Redemark 38, 19087
B A.P.D.M. Lindeman, Redemark 46, 12390
B H.C. Bruurmijn, Dolfijnpad 9, 35371
B A.J. v. Loemesijn, Vrijmark 203, 13945
B P.F.J.M. v. Bon, Achterwerf 88, 13876
B B.H. Woudstra, Achterwerf 32, 13062
B E. Kools, Kolkgriend 105, 14996
B R.J. Schoon, Hofmark 337, 11816
B J. Vuik, Zandwierde 107, 18289
Lel stad
(02300)
B C.H. Niesse, Kogge 0211, 44766
B N.J. v. den Hoven, Kogge 0845, 44092
B A.G. Stegeman, Kamp 1403, 46435
B H.J.B. Eigeman, Kamp 1275, 30648
B C. Bot, Kempenaar 1772, - 42980
B R. v. Aalst, Biesbosstr. 60, 53530
.B P.J. Cornet, Schouw 1563, 22474
B W.J. Alting, Zoom 2033, 31959
A W. Faas, Bongerd 86, 40315
A M. Walraven, Schouw 1110, 45548, heeft
connecties met het particuliere Recherche en
detectiveburo Walraven en Broshuis, Agoraweg
2, in Lelystad, tel. 30025. R.E. Broshuis ,
Maastrichtkwartier 124, Almere, 34982

Arrest,-,e acute'
't paleis,deze
aanh.eenheid
was bij S114
superaktief.(zie
andere foto's,
zelfde zwijnen).

Dadekkerk aan de Amstel (02963)
C G.D. Lofers-Adema, J. de Beyerhof 20, 3275
C J.H.J. Winkel, J. de Beyerhof 18, 3241
B H. Oliemans, Hoofdenburg 173, 1088
B W.J. v. Hattem, Sluisvaart 200, 4747
UithoOrn (02975)
I J.P. Hollmann, Muur 79, 67540
A H. Th.G. v.d. Werff, Korenbloem 92, 66156
A H.J. Wormgoor, Zegge 3, 63643
B C. Schroder, Zegge 141, 65661
B H.P. Raven, Zegge 171, 61509
B J.H. Lankhaar, Straatsburgflat 76, 65570
B G.E. Luttje, Schumanflat 48, 64927
B E.Th.J.M. Buurman, Briantflat 41, 62897

Oostzaan (02984)
A C.H.G. Kok, Stationstr. 9, 4470
B F.J. Kappe, Rietschoot 330, 3265
(02982)
Wormer
I A.H.W. Koenders, Roerdompstr. 112, 3758
B J.P. v. Espelo, Tuinstr. 6, 1798
B H.J. Veneberg, Kemphaanstr. 19, 4365
rootebroek (02285)
HI R.P.J. Graeve, Gemaal 54, 15975, leiding
der AANHOUDINGSEENHEDEN!
HR J. van Osterop, Meidoornlaan 30,
Landsmeer (02908)
B G.G. van Gulik, Klayerstraat 22, 1826
i'drecht (02979)
B F. v. Esch, Parel 23, 3920
3 R.T.M. Appelman, Briljant 21, 6600

eeihd.owaard (02207)
HI P.M. Damkat, Loodglans 18, 16931
I . R. Joustra, A. Mouvelaan 2, 10710
B R.F. v. Straten, P. Soutmanlaan 63, 10671
B L. de Klein, P. Soutmanlaan 61, 10800
B P.M. Zonneveld, Houtzaagmolen 35, 11137
B J.A. Olierook, Ririet 4, 17610
B C.C. Wang, V. Necksingel 2, 12907
B F.R.P. Prins, Onyx 68, 16347
B H. Brummel, AmatIst 45, 10976
Weds
(02940)
HI G.J. Ockers, J. Prinsstr. 47, 18327
HI J.W. Pronker, Sinnigvelderstr. 461, 10988
B T. Boerema, Zonnehof 31, 12744
Diemen en Daivendrecht (020)
HI W.H. v.d. Kolk, Pijlkruid 8, 954085
A B. v.d. Vegt, H. Dunantlaan 75, 903424
A J. Paulusma, Prinses Irenestr. 91, 995154
B P. Ende, Jupiter 410, 995020
Krommenie (075)
A J. Riemersma, 0. Braunstr. 42, 283912
B R. v. Kalken, Manuslaan 104, 21174
B J.G. Poulissen, Grote Beer 48, 215316
B P. Beuling, Lisdoddelaan 76, 215324
B R. Hamersma, Uranuslaan 84, 287595
B G.N. Kramer, Uranuslaan 122, 289705
B H. Vinke, V. Allenstr. 59, 284126
B. T.A.A. Bosch, Saturnusstr. 8, 281807
Koo• aan de Zaan
(075)
HI S.G. v. Dijk, Weverakker 5, 174586
HI B.A. Visser, Sybrandakker 17, 350381
B D. v. Teijlingen, Matjeszoom 3, 178862

233MMIIIKEEM
e BYE, (02997)
A J.J. Henrotte, Driekoningenhof 61, 1827
B A.L.A. Buddelmeyer, Driekoningenhof 34,
1853
B C.J. Moedt, Wevershof 54, 1928
Zwanenburg• - -(02907)
C H.J. Terhaar, Amestelle 379, 3056
A K. Bekker, Elzenkade 7, 5870
HR F. v.d. Tol, Kinheim 98, 6681,
Badhoevedor! (02968)
C C. Jacobs, Egelantierstr. 20, 3302
B G. Eikelenboom, Nieuwemeerdijk 176, 7828
Purmerend (02990)
HI J.G.W. Molendijk, C. de Jongestr. 78, 22981
HI E. Jagerman, W. v.d. Brinkstr. 56, 22463
A J.J. Koppes, Speenkruid 84, 29400
A J.G. Hornstra, Meteorenweg 37, 26735
A C. Hageman, Meteorenweg 8, 26635
B F.P.H. v. Pol, H. Dunantstr. 38, 28294
G.J.P.C. Pistoor, Vechtstr. 30, 23367
B G.J.P.C. Pistoor, Vechtstr. 30,23367
B A. Hendriksen, Pottenbakkerstr. 26, 40642
B J. Meines, Tarwestr. 29, 41461
B G.A.M. de Wit, G. Leegwaterhof 82, 30225
B J.J. Louwersheimer, G. Leegwaterhof 86,

C

C J. v. Schaardenburg, Botterlaan 21, 178605
A J. Lubbinge, Botterlaan 28, 173579
HI B.T. de Koningh, De Weer 121, 173793,
chef narcoticabrigade!!

B

W. v. der Wateren, Jaspersstr. 75, 168169

AlkmaOr (072)
B W. Wijshake, Broekerwaard 76, 611146
Hoorn
(02290)
B R.A.M. Wensveen, Schoener 23, 33589
B G.J. van Meeteren, Koperslager 69, 30463
B R. Groenewegen, Breeuwer 35, 30476
B H.J. Dunker, Breeuwer 86, 31161
B J. Postma, Het Kruiwerk 5, 17850
B P.J.F. Couvee, Hoeker 31, 32215
A P.J. Hoek, Drieboomlaan 115, 18072
B J.G. v. Hooidonk, Lijndraaier 77, 31410
B A.G. v.d. Span, Spinner 106, 30341
B F.Ph. A.J. Schoon, Tjalk 80, 31960
alien in Risdam, een nieuwbouwwijk in Hoornnoord.

20091
B C.A. v. Oostvoren, Hoornblad 104, 34366
B J. Peyenenburg, Vlasleeuwenbek 39, 35118
B J.N. Hlaauwhof, Wilgenroos 15, 32677
B R. Bloc's, Westervenne 306A, 25679
B P.R. Bisschop, Westervenne 232, 30448
B J. Ooyer, Fonteinkruid 37, 35625
B H.P. Schaap, Roggebotstr. 91, 27744
B R.T.M. Rijst, Roggebotstr. 59, 31822
B C.L. Buren, Lynastraat 15, 28641
B J. Hoek, Dr. A. Schweitzerlaan 34, 30775
B W.C. Merlijn, Penningkruid 5, 33329
B P.A. v. Breda, Penningkruid 13, 33288

(Haarlem)
B D.W. Kloosterboer, Wilgenstr. 51, 263836

Arrestatie op de Prinsengr.,bij de
Rozengr.t.o.de Westertoren.Door
arrestatie eenh.die later ook in
de Spuistr.aktief was.(zie foto
Vrankrijk)Ook hier vragen we info
van de arrestant(e)

OPROEP!
Wie heeft er nog namen,adressen+
fotos van SSSTILLE die de laatste
2 jaar aktief waren of zijn?'
Sturen naar Bluf

Arrestatie voor Vrankrijk in de spuistraat,Ontr.S114,Wil de arrestante
ons een briefje schrijven?

REKTIFIKATIE::
onderaan het lijstje van in Amsterdam
woonachtige smerissen staat hoofdinspekteur G.H.P.K. Huyser van Reenen
(er staat H. van Reenen), deze woont
NIET in Amsterdam.
Het juiste adres is:
Noorderhoofdstraat 99, Krommenie.
075-215989
Bovenaan de 2e kolom A'dam staat ene
Brigadier V.S. Kingsma, deze woont op
Deurloostr. 41 hs, dus niet nr.
Een verdere aanvullinz van adressen:
Hoofdcommissaris J. Valken, ICithe
Kollwitzstr. 31, Amstelveen,020437335.
Commissaris E. Brouwer, Mennonietenbuurt 12, Amstelhoek, 02975-67732
Comm. D. van Dijk, Bongart 28, A'dam,
020-420354
Comm L. Dorst, Waldeck Pyrmontlaan
15, Overveen, 023-260965
Comm. J. Kuiper, Terrastr. 31, Alkmaar-Oudorp, 072-124799
Comm. C.J. de Rhoodes, Hillenraadt 42
A'dam, 020-462927
Comm. J.C. van Riessen, Meiendel 7,
Haarlem, 023-334903
Comm. A. Zee, Hobreede 54, Hobreede
02992-1555
Inspekteur P.M. v.d. Fluit, Pijlrogstr. 62, Almere, 03240-35871
insp. J.R. Hoving, Enschedepad 126,
03240-31772
AT;77e,
insp. P.E.M. Massop, Zomervaart 128R,
Haarlem,
023-361943
Hoofdagent district 6, M. Hop, Tetterodestr. 29, Haarlem, 023-257888

KLAPPER VAN DE WEEK:
Chef inlichd_ngenclienst Beverwijk
Ben van Leeuwen, Normandielaan 27
Heemskerk, 02510-32445
lid v.d. aanhoudingseenheden:
Hoofdagent G.M. Horn, Vooruitstr. 12
Purmerend, 02990-20083

Co

,

0

hoofdagent rech. M. Evers zie foto
Anemonenstr. 37, Purmerend, 0299025150
1■11//■■
•=.
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Pas Op, Politieprovocateur: stond er
bij deze foto op een affiche. Dat was
bij de metro-demonstratie, op de
andere foto is ie bij S114 bezig,
deze stille is dus al 4 jaar aktief.
Hij zit op buro Warmoesstraat.

ig
81.1

Vreemdelingenpolitie H.L. Brekveld,
Durgerdammerdijk
Durgerdam,
08330-14057

CORRLIPTIE
Omkoping en corruptie gebeuren aan
de lopende band. Grote jongens uit
de hard-drugs bussiness belanden
maar zelden in de bajes omdat ze
door politie en justitie beschermd
worden; of ze worden eenvoudigweg
niet vervolgd, of er verdwijnt wel
ergens iets in de bewijslast.
Waar de bajes wel vol mee zit?
Kleine kriminelen bijv,oftotaalStandaar zit bij de aanhoudingseen
weigeraars, illegale buitenlanders,
heden, dezelfde als Defares, was ook
verslaafden, aktievoerders. enz.
Leuk voorbeeld van korruptie is de
bij het Bolwerk aktief.
recente verdwijning van een originele band en kopie.6n daarvan uit
Deze 2 M.E.'ers hebben Fred bij de
het hoofdburo,li.v.m. een cocaine
Singel gepakt:
zaak, beter bekend als de "chilenenmoorden.
P.W. Lugten, Sportlaan 310, A'veen.
Het feit dat het
020-417312 (District 1)
origineel en de kopieen op verschil
A. Verweij, R. v. Rijnstr. 85, Weesp
lende plaatsen waren omborgen en
02940-11853 (District 2)
tegelijkertijd zijniveroWenen' bewijst dat er ergens iets niet klopt.
Een goede observatiepost is het halve
Dit is natuurlijk maar het topje
werk; ondanks de angstvallige geheimvan de ijsberg en natuurlijk stelt
houding door de kit, weten we nu de
de rijksrecherche een onderzoek in.
post van Osterop, Kist en Okhuysen
Inmiddels verexcuseren ze zich dat
bij de pogo-akkedemie rel: Ferdinand
de banden per ongeluk zijn over
Bolstr. 87' (bij P.E.
Egmond),
gespoeld, jaja.. Ze moeten natuurboven de spaarbank.
lijk net doen alsof ze zich er druk
om maken, nietwaar?
Verantwoordelijk voor de 'mysterDe voorbeeldstellers v. justitie..
ieuze' verdwijning van de banden
De hoofdofficier van justitie,
zijn o.a. Huyser van Reenen (chef
C. van Steenderen, Chopinstr. 10,
ernstige delicten) en adjudant C.
A'dam, 020-798634
Hageman, die de sleutel hadden van
Qfficieren v. justitie:
R.B.M. Berger, Nieuwendammerdijk 106, de kluis waar de kopieen in lagen.
Verder is ook ene meneer Booijen
A'dam, 020-360734
direct verantwoordelijk want hij
v.d. Kerk, P. Calandlaan 241.
had moeten zorgen dat de banden bij
A'dam, 020-107372
de rechter commissaris lagen.
Rechter-commissarissen:
Je ziet wel aan de corruptie aan wat
A. Bockwinkel, Anne Frankstr. 32,
voor zaken politie en justitie voor
Amstelveen, 020-432738
rang geven. Niet de spekulanten,
T.G. v.d. Schroeff, Singel 212",
andere ekonomiese kriminelen en de
Adam, 020-279408
grote drugsjongens. Nee, de mensen
die er het slachtoffer van worden,
Rechters..
worden dubbel aangepaktle
Politierechter Groeneveld van Baak
Koningslaan 40, Bussum, 02159-31941
Hyuser van Reenen, zie rektifikatie..
Kinderrechter A.B. Leeser-Gassan
Pallieterstr. 4, A'veen, 020-418039 A. Booijen, B. van Ivaverenstr. 81,
Politierechter
Amstelveen, 020-458589
E.J. Schaardenburg-Louwe Kooymans
C. Hageman, Meteorenweg 8, Purmerend
Beethovenstr.f 145", A l dam, 020-763297 02990-26635

A .E .
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Sit zijn elle fotos van ssstille
uit: BEVERUIJK.
Zij waren daar zeer aktief in het
arresteren,fotograferen,filmen,
in elkaar slaan,intimideren+
provoteren van mensen die wat
tegen hun 13 milpoenige bunker'
had den.

Hoe stil is een stille?
Met aile goede bedoelingen en oplettendheid van dien weet iedereen
wel dal je bij ontruimingen, demonstraties en rellen uit moet kijken
voor stillen, smerissen in burger.
Maar hoe zit dat verder?
worden petten ingezet als
Bij
stillen (aanhoudingseenheden),
neest een even grote hoeveelheid rechercheurs, die gewoonlijk ook in
burger straatwerk doen. De laatstgenoemde groep funktioneerd in de dagelijkse praktijk dus ook als stillen,
Opde Zeedijk:en omgeving, op het
Leidseplein,op straat dus,overal in
de stad.
Het mag duidelijk zijn dat je altijd
op moet letten voor stillen,lopend
of patrouillerend in burgerwagens op
straat.
Verder zijn ze natuurlijk ook te vinden in kroegen en uitgaansgelegenheden.
De reden van dit stuk is de aanwezigheid van stillen op het GOT-feest in
het NL-centrum.
De vraag is waar dit aan ligt,was er
geen deurploeg,lette deze niet op,
of herkende ze de stillen niet?
Je zult bij feesten,benefietconcerten
en waar het druk is altijd rekening
moeten houden met de aanwezigheid van
stillen.Ze voelen zich veilig in de
menigte en lopen gewoon naar binnen.
Wordt niet te paranoia,maar neeem je
maatregelen!!
-DEURPLOEG.Mensen die veel stillen
kennen,liefst uit verschillende buurten,iedereen kent het tuig van het
eigen distriktsburo het best.
-Iemand met een fotokamera bij de
deur,dit schrikt of en de event. genomen foto's stuur je op naar Bluf...
-Hang publikaties van stille bij de
ingang aan de muur ter ondersteuning van de herkenning.
-Als je ze voor ze binnen zijn door
hebt weiger je ze binnen.
Indien ze al binnen zijn laat je ze
duidelijk merken dat je hen door hebt
wegpesten,foto's maken omroepen dat
er stille(n) binnen is(zijn),
zodat hij/ze niet meer veilig voelt,
bovendien heeft het dan geen zin meer
voor ze.
FEEST ZE EN KIJK UIT JE DOPPEN!!iii

IELP...OPROEP!!!
Stuur one alles wet je (nog in
de kast,-,Juis of ezn de m= hebt
hanger ow,r
co groot
Druk fotc
goed herenbaar
zijn.YJijbel niet want het is
er zo veel
deze zwijnen naar
info
bu±tn komt.tep near je advokaat
proces-verb„aankl.
en -,-taa
etetc.op... DOE PAT!
a Kontinjoewing story

Audi 100
KG-46-VL bordeaurood
Fiat Ritmo
GG-67J'FT: croon
0.3-69-VP orEnje
GZ-50-RJ rood
Viet Uno

KR-35-1,17 bordeaurood
U-57-XN beige
',(T-06-SF beige
LA-6O-$P beige

Nog wet adresjes van smeriszwijnen..
Hfd.Insp. C.P. van Heusden,sonderholm
68 Hoofddorp,02503-33468.
Adj.W. Kuijn,sonderblomstr.40,0250332101 Hoofddorp.
Hfd.Insp.J.J. Florax,Ghandistr.18
Hoofddorp,02503-16763.
Brig.S.E. Veltman,Ghandistr.25,
Hoofddorp,o2503-15549.
J.A.C. Overes,agent op van Leyenberglaan,getuigt tegen Carolien
(F. Bol),woont in Heemskerk,Beneluxlaan 437.

AnEGROEP TER BEVORDERRING VAN
SSSTILLE-REGISTRATIE...

-
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OPEL COitSA
LB-39-XT, beige

Deze week veel auto kentekens van
burgerwagens van de politie. Let
hierbij op series in de kentekens,
je hoeft dus niet alle nummers to
onthouden, als je de series een beetje
kent, weet je al gauw of een wagen met
2 snorren (of zo) een stillenwagen is.

wordt vervoZg

MAZDA 323
JK-74-KR,
JK-75-KR,
JT-29-BZ,
JT-30-BZ,
JZ-69-PV,
KD-04-DY,
KG-97-SF,

FORD ESCORT
,'HJ-57-PF, gebroken wit
HK-51-VR, rood
HX-68-FS, grijs
HN-94-FD, gebroken wit
HP-35-VJ, rood
HR-64-XD, grijs
HS-49-FN, rood
HS-76-PZ, rood
HV-51-YR, blauw
HX-21-TG, beige
HZ-50-HS, rood
HN-94-FB, 'beige
JB-19-VG, beige
JZ-14-FY, rood
MX-21-TG, beige
JF-35-XP, bruin

groen
metallic
blauw
kleur onbekend
blauw
lichtbruin
blauw
kleur onbekend

OPEL KADETT
93-RV-94, rood
DN-07-GL, rood-bruin
GL-67-YT, beige
GR-67-GS, groen
GT-67-YT, lichtgroen
GT-68-YT, rood-bruin
GT-69-YP, beige
GT-70-YT, rood
GY-22-TG, rood

gebruikte foto's alien genomen bij
de ontruiming van SI:ngel 114

AANVULLING FIAT I
roo
KX-85-YK, rood
HB-27-TL, blauw

F0hU TAUNUS
FP-53-TY, blauw
FT-62-BT, blauw

OPEL RECORD
FG-11-XK, blauw
HP-19-LX, zwart
JZ-50-ZL, groen

GY-23-TG,
3Y-24-TG,
GY-36-VL,
HD-02-DR,
HD-03-DR,
HG-34-TY,
HG-84-YH,
HG-85-YH,
HJ-92-VT,

OPEL ASCONA FR-95-JN, rood
HZ-77-DN, rood
FR-95-J1, rood
VN-21-HG, oranje-bruin groep zware
delicten

rood-bruin
lichtgroen
beige
rood
oranje-bruin
rood-bruin
rood-bruin
rood-bruin
groen
at

HK-88-FD, groen
HK-51-G?, rood
KH-17-YK, rood-bruin, bestel HL-22-XB, zilver
GP-08-VH, beige
RK-54-KF, rood
HZ-50-HS, rood
LF-87-ND, rood

In de vorige Bluf stonden iuto's van
een stille die al 4 jaar aktief is.
Naar aanleiding hiervan weten we nu
ook zijn naam en adres.
Mike Zeegers
Schoener 42,Hoorn (in dezelfde nieuwbouwwijk als waar al die andere wonen.)
02290-33662

We kregen een inzending nit. Utrecht
met het relaas van mensen die een
arrestatie gezien hadden donderdag 29
nov. , tegen 9 uur in Utrecht. (A/0,4
plaats: tussen de Lange Vliestr. en de
Potterstr. Hierbij waren 2 wagens
(burger) en enkele stillen betrokken.
Wij kennen die wagens niet, omdat
ieder plaatselijk politiekorps eigen
wagens heeft. De nummerborden in deze
en vorige bluf zijn alien uit Amsterdam.
Zet in je eigen plaats een stillen
registratiegroep op! De in Utrecht
gesignaleerde wagens zijn:
een grote gele wagen (waarsch. FORD)
HJ-23-JF, en een grote lichtgrijze,
GZ-35-KX.
Deze serie is ook in Amsterdam in
gebruik, konklusie:
Burgerwagens worden landelijk
opgekocht en dan verspreid. Het is dus
voor mensen buiten A'dam wel van nut
de hier afgedrukte series to kennen.
Aan iedereen. Maak gebruik van de
Bluf, en regionale bladen voor je
stillenregistratie aktiviteiten,
maak alles bekend wat je weet. Zij
kennen ons, laten wij hen kennen!
axiegroep ter bevordering van stiZZen
registratie.
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.4-XE-14,
beige
2-Xj-10, bruin
12-N15-24, groen
74-RD-32, zilver
69-NA-14, bruin
6'1-VX-07, groen
69-vx-27, groen.
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41,69, 0i.veorb.°)P. Tiemersma, chef recherche, 1.04,
toestel ?, tel. 38908, Bullerlaan 85
B'wijk.
Y. v.d. Kamer, Chef Vreemdelingendienst
0.02, 543, tel. 21380, Munnikenweg 75,
B'wijk
mevr. Hannewijk, kamer, toestel, funktie ?. 35343, Dommelsingel 10, B'wijk
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504,

J.G. Nijboer, recherche, 1.05, 519.
tel. 38978, Eemsstr. 25, B'wijk.
E. Kooy, chef verkeer, 0.04, 551. tel.
40969, Berkelplein 3, B'wijk.
Sjoerd de Vries, recherche, 1.05,
520, 30125, Marconihof 1, B'wijk.
N.M. van Son, Chef van Dienst, 0.13,
537, tel. 38349, v. Riemsdijkln. 254
B'wijk

Hans de Jong, verkeer, 0.06, 552, tel.
33093, Drechstr. 14, B'wijk.
K. Kiers, wijkbrig., 40197, Amerstr.
B'wijk, rest onbekend.

H. de Heer, Verkeer, 0.06, 552, 44138,
Aubachstr. 12, B'wijk
R. Leonhardt, funktie, kamer + toestel
?. 22732, Graaf Janstr. 29, B'wijk

P.G. Bol, wijkbrig., 35111, Zwaansmeerstr. 46, B'wijk, rest ?
M.J. Van Haag, wijkbrig.,
kaSTILLENWAGENS:
mer en toestel ?, 28395, Akerendamin.
R. Hennen,_beheersdienst
VW. JETTA
20, B'wijk.
1.14, 505, tel. 42602
HG-19-ZK, blauw
A.J. Wullings, recherche,
I. Huf, Parkeerkontrole, 0.03, 546.tel.
HH-91-BG, rood
20660, Koolstr. 18, B'wijk.
1.05, 531
tel. 44547.
HP-81-XG, beige
P.J. Walstra, tel. 35358, Vlietstr. 8
C.C.M. Dain, recherche,
B'wijk, rest onbekend.
1.05,521, tel. 36937.
VW. KEVER
C. Pijpstra-Faber, beheersdienst,
Van Beek, BW (2),
21-PG-70, oranjebruin
505 (echtgenoot=wijkbrig.).
24-RZ-39, beige
1.02 , 516, tel. 40309
tel. 37268, Bullerlaan 89, B'wijk.
kamer niet bekend.
VW. BUS
08-JB-46, blauw
M.C.Th. Schuyt, Kinder/Zedenpolitie
58-RB-91, wit
1.08, 535, tel. 43560
61-VB-15, wit
R.P.A.M. (Richard) Abrahams,TOD
BB-09-PX, wit
(mogelijk technies ongevallen dienst)
BD-72-DS, wit
1.06, 532 en 533, tel. 40339.
BG-08-YZ, wit
D. Smit, recherche, 1.05, 530, tel.
GK-14-BG, rood
46056
GR-25-KP, rood"
Harm
Gnodde, Kinder/Zedenpolitie, 1 .08,
HF-49-HF, okergeel
534, 25750
HK-10-GG, beige
M. Mulder, Chef V. Dienst, 0.13, 536,
HK-11-GG, beige
25987
HL-22-NG, groen
De
man
op
De man met de baaPa is een stiZZe.
de
HL-60VH, beige
voorgrond
is ons
niet
HN-51-KB, groen bekend. De foto
is genomen
in de
JJ-06-VB, beige Ferdinand LeZstp• tijdens
0.03,
JL-25-JS, bruin Fed poge akademie.
de reZ
110.1ioneJL-40-XH, okergeel
bode Woekeven 26, Heems
545, silas3t,
tel. 36951,
JN-92-BH, bordeauxrood
JN-93-BH, blauw
kerk lzelfde net nX.1
691, l
JN-94-BH, bruin.
1(... Pieper. funktie, kamer en toeste
Bij rellen e.d. worden daze bussen
onbeke, 44182, Laxemburglaan
exk tnetnummer hetzelfde).
van tralies voorzien. Ze worden
Heemsk nd
dan gebruikt door de aanhoudingseen7
heden.

E.K. Iskes-Heesterbeek; beheersdienst
1.14, 506. tel. 38746, Promenade 53,
Heemskerk (zelfde netner.)
J.L. Louws, hondenbrigade, kamer + toestel ?, 44033, Henegouwenln. 39, Heemskerk (net nr.hetzelfde)
H.D.C. Mens, kamer, funktie + toestel ?
36494, Daltonstr. 25, Heemskerk, (net nr.
hetzelfde)
C.T. (Cees) Mooy, wijkbrig. 35683, Deb.
Bakelaan 51, Heemskerk (rest ?. net nr.

aanhoudingseenheid observeert axisvoerders in Beverwijk op de dag van
de opening v.h. nieuwe poZitieburo.
Ze zijn afkomstig uit Amsterdam.
G. Nijboer, beheersdienst. 1.14, 503
tel. nr. en adres niet bekend.
Willem Fris, alles onbekend, behalve geheim tel nr. 02510-29123.
Ruud Ootjers, hoofd uitvoerende dnst.
1.20, 501. 02207-19907, Mauvelaan 6
Heerhugowaard.
G.Th. Groenendaal, funktie, kamer, +
toestel ?. 02518-51352, Bleumerweg 2
Castricum.

C)E1SERVFE REEczi
;15i 17 R
-illEPTEE R

CT:

33ijenbergh,
Biginski, ag nt van V." L
, A'dam
Ebo
laan; Schaaphe-rdersr.
tel 020-863165.

hetzelfde).

M. v. Griend,
503,
tel. 28,beheersdienst,
VelsenNoord 088 a
(ze/Ladderbeekstr. 1.14 ,
net nr. ) 1/5,
J. van Dijk, vreemdelingendienst, 0.02,
544, 02513-10133, De Witte Hoofden 36,
Uitgeest.
F.T. Uijtendaal, documetatiedienst,
1.21, toestel ?, 02513-11716, Lepelaarstr. 19, Uitgeest.

M. v.d. Brink, 1.02, 515, 020- 995426
Amsterdam , chef BW (?)
Th. Albers, 0.01, 542, tel 025174200, Wijk aan Zee. Chef AD (2)

Axiegroep ter bevordering van
stMenregistratie.
info nadr,de bluf sturen.

De volgende kentekens zijn die, waarvan we niet weten welk merk of welke
kleur. Tedere nadere info is welkom.
Er zijn er ook die we recent hebben
achterhaald en waarmee je dus oude
lijsten uit de bluf kunt aanvullen.

et pet4t on4

beige '18-TL-88
GB-23-TF
23-GB-18
46-XF-44
groen HV-52-DD
oranje HZ-20-FL, dit is een wagen
van de inlichtingen dienst.
groen GR-43-YB

Stillen in.axie de
avond na de ontruiming
van Vondelstraat
36. Kerstmis '82.

Talbot ultra Hs-32-HZ
Vervolgens enkele kentekens, dit keer
van autoos van de narkotikabrigade:
LJ-06-SH rode Fiat Uno
HS-16-KY BMW
LN-74-DB donkerrode VW Golf
JZ-50-ZL groene metallic Opel Ascona
LN-6Q-KG,groene metallic Opel Ascona
Gebruikte afkortingen:
HI Hoofdinspekteur
I Inspekteur
A Adjudant
K Rechercheur
I M.R.Sarullo, Rode Kruislaan 1047,
Diemen (studentenflat'.) 906423
Hier volgen weer enkele adressen:
Hij werkt op buro Lijnbaansgracht.
P.L. Hartman, Wieken 14, Avenhorn, I R.M.T. van Steen, Menuetlaan 15,
Nieuwegein; plv. chef buro Noord.
02294 - 1499
G.W. de Vries, K. Verlaatsweg 4,
HI G.A. van Beek, Dissel 27, MonnikenSpierdijk, 02296
576
dam, 02995 - 3515; chef Zware CriF.G.J. van der werft, Naardenstr.
minaliteit...
4, Almere, 03240 - 35449
C.J. Erhardt, Karn 80, Monnikendam
J.A. Krenk, Hoefblad 161, Zwaag,
02995 - 4485
02290 - 39429
T.J. Blenk, Flierenhofstr. 25,
A.H.M. Joosen, Hoefblad 89, Zwaag,
Bemmel, 08811 - 4491
02290 - 35668
C. Punter, Klipper 27, Hoorn,
H.H. van Dijk, Kruidenhof 31,
02290 - 43062
Diemen, 909414
J.M. Megelink, K. Singel 2A,
A G.J. Wormgoor, Jupiter 405, DuiBus sum
vendrecht, 993232
J. de Wispelaere, Groterstraat
W.J. van Doorn, Jupiter 204,
346, Waalwijk, 04160 - 34907
Duivendrecht, 994905
R. Vis, Zanglijsterstr. 58, VenB. van der Outenaar, Zaandammer eg
huizen, 02284 - 2152
13, Assendelft, 02987 - 1912
I A.W. de Jong, Leerdamhof 15, Adam
W.L. Visser, Speuldestr. 8, A'dam.
970749; dus niet Wamelplein 171'
R T. Hansma, Wallenstein 71, Loenen
I A.M.R. Julsing, Oldenhof 239 Adam
aan de Vecht, werkt op Warmoesstr.
970168; dus niet Leksmondhof 66

links: ontdekte
stille bij El Salvador
demonstratie.

Renault gtl blauw JV-15-HK
Renault beige ?Z-69-BV
Renault 14 rood ..-76-NV
Golf wit LJ-05-NL
rode Krijsler KR-35-LF
bruine Krijsler JZ-69-PV
bruine fiesta JZ-08-XS
rode volvo GL-02-SP
groene mercedes JZ-38-TH
bruine Citroen 29-VJ-95, inl. dnst.
gele Toyota 52-EX-95

rechts: nacht van
de gevangenen. Na
een zwaaidemo komen stillen en petten van buro
IJtunnel in axie en
arresteren een paar mens
mensen. Feb. '83
OPROEP heb je nog
foto's, oud en nieuw,
van stillen? Of weet
je nog namen, van
reeds gepubliceerde
foto's of arrestaties? Geef alles door
wat je weet! Je
kunt alles nog steeds
naar Bluf! sturen.
Als je meer wilt
weten of eens foto's
inzien, schrijf dan
even naar Bluf"
even naar Bluf!
Registreer alles wat
je ziet en weet!

AXIEGROEP TER BEVORDERING
VAN STILLENREGISTRATIE 419111

een goed hanteerbaar vuurwanen,
snelle auto's, speciale verbindingsmdddelen,hardhoeien,hocelvrije
veston,gasmasil7en er restlichtversterkers en/of infra-reeC.••
bor de geselekteerde politieman
misschien de vervulling van. een
johclensdrocm,maar voor velen een
werkelijkheid geworden angstdrcom.

GROEP BIJZ. OPDR.
Toen in '69 in Arnhem de onrust groot
werd en a: ncnmsle survoillancedienst
het niet meer aankon werd de G.B.O.
opgericht.
De G.B.O. is 24 uur per dag inzetbaar
Hij-bestm9t uit politiemensen t:ssen
de 25 e-f. 30 jaar.
Bij de oprichting waren hun richtlijnen ; Eestrijden van zware kriminaliteit,drugs,wapehhandel
en als bijstandsteam.
Maar gezien het steeds beter ging in
Arnhem en er steeds meer onrust ontstond,verschoof hun werkterrein.
Hun inzet werd in de loop der jaren
gevraagd bij; "ontruimingen"
"demo's begeleiden en
infiltreren"
"muurschilderingen verstoren en uiteen slaan
"vuurwapengebruik bij
arrestatien
"demo's uiteen slaan"
Het G.B.O. is niet alleen in Arnhem
maar ook bij grote ontruimingen,
demo's enz. in de rest van het land
aktief.

Een fragment uit een Anti-militaristiese demo in Arnhem :
De demonstranten roepen : "Geen man,
geen vrouw,geen cent voor het leger".
De tocht gaat verder.De mannen in de
jekkies hebben zich onder de demonstranten geschaard,lopen mee,zeggen
niets,kijken en kauwen,handen vooruitgestoken in de zakken.Als ze wat
zeggen is het een snauw,een bevel:
"Doorlopen,doorlopen!"
Ze stompen de mensen in de stoet
als ze te veel uitwijken.De stoet
wordt gedomineerd door de stillen.
De irritatie slaat toe,een meisje
gaht schelden,de stillen schelden
terug!He,ze kunnen ook praten!
We proberen een gesprekje aan te
knopen:Tullie zijn dus politie in
burger,of marechaussee in burger?
Geen antwoord.Ha,ha wat flauw,is
het nou niet lulligdat je niets mag
zeggen als een normaal mens,krijgen
jullie daar een speciale opleiding
voor om je mond dicht te houden?"
Geen antwoord.

OPROEP
Deze foto's van G.B.O.'ers zijn ge maakt bij de ontruiming van de 10Z
in Wageningen. Herken je ze,weet je
hun namen of heb je meer foton.s_
stuur ze naar bluf,van Ostadestr.
233c t.b.v. stillereq.
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Deze heren zijn geen politie-ambtenaren.
Toch worden namen en adressen van hen
gepubliceerd. Waarom? 1) omdat zij GVB
(gemeentelijk vervoers bedrijf) controleurs zijn, en als verlengstuk dienen
van de politie. Ze hebben bevoedheid
je aan te houden als je zwart rijdt en
je je identiteit niet wilt prijsgeven
of deze vals is (volgens hen).
2) Bij het proces tegen Fred op 21 nov.
werden willekeurig mensen op straat en
in de tram aangehouden, door controleurs.
Zij getuigen ook tegen mensen terwijl ze
niets gezien hebben, Een groep van zo'n
10 mensen heeft 2 dagen door deze praktijken voor NOP vastgezeten en wat ons
betreft mogen ze weten wie (o.a.) hier
voor verantwoordelijk waren.
J.H. van Zeelt, controleur, Boterbloem
la, Purmerend, 02990-25036
H.A. Lautenbach, adjunkt inspekteur GVB
(de leiding van deze groep controleurs)
Houtzaagmolen 221, Hoorn. 02290-36765

leder politieburo heeft zo haar eigen
specialisten. We kenden op het gebied
van kraken en ontruimingen al meneer
van Schaik (Lijnbaansgracht). Van
Renswoude (V. Lijenberghlaan) is een
vergelijkbaar geval. Hij doet uniformdienst en is inspekteur. Hij leidde
bijvoorbeeld de ontruiming(en) van
het Bolwerk en de Grote Dintel. En
niet te vergeten het gebeuren rond de
Pogo Akademie, welke rel ontstond na
vele en herhaaldelijke valse scanner(lees mobilofoon )berichten. Hij is
er als 'kenner' altijd bij, zo ook
bijvoorbeeld toen het terrein van
het toekomstige Holiday inn hotel
werd bezet. 'Zijn adres ligt vlak achter het buro Van Lijenberghlaan.
De politie organiseert ontruimingen
(lees rellen) en de fanatikelingen lopen voorop. Probeer in je eigen politie distrikt de organiserende en uitvoerende leiders te ontdekken en
maak dit bekend.
Binnenkort krijgt Amsterdam een eigen
M.A. van Renswoude, Oldengaarde 78
politiesoci-eteit. Dit geval krijgt een Adam, 020-423135
ontspannende funktie, politie-ambtenaren
Grasrijk 14, Adam, 020vn hoog tot laag (in funktie) kunnen
hier voor hun avondje zuipen terecht en P.H, Tamis,
blijven slapen. Maar ook: opvang van . , 198051. Gefeliciteerd, meneer de voor
pers oneel van buiten de stad. Denk aan zitter.
M.E. aan de vooravond van een ontruiming.
Initiatiefnemer van dit gebeuren is
Hoofd-agent rechercheur Tamis.
De societeit komt aan de Voorburgstr
achter de Vlaardingenlaan.

I

De drie heren in burger op bovenstaande
zijn leden van een recherche team
foto
van het buro aan de Warmoesstraat.
NOG WAT ADRESSEN
's zijn voor Warmoesstraat genome
R. Degens, hoofdagent Lijnbaansgracht
De
Kenfoto
je ze? Ben je door een van hen ver
Jan van Galenstr. 62", A'dam.
hoord of opgepakt? Zoek de namen uit en
020-850070
laat ze aan ons weten, we zijn zeer
Breij, Parketwacht. Noordammernieuwschierig. Ps. Heeft iemand een
weg 8a, A'veen. 020-436327
foto van Kloosterboer? (ook van Wistr. ) (gouwe ouwe bekende) P.J. Cornet, Handmolen 63, Adam, 020-310418, kennelijk
de eeuwige hoofdagent die nooit proEnkele kentekens:
motie maakt. Ten tijde v an de nieuwHV-56-SK beige Volvo 343
markt rellen tegen de metro pakweg
LT-87-SR witte Opel
10 jaar geleden getuigde hij tegen
KD-47-VP bruine Volvo
mensen, in die tijd vielen de straffen
JZ-50-ZV groene Opel Ascona
minder 'gunstig' uit als nu. De T ame'
De laatste twee zijn van de lokale
man is nog steeds hoofdagent.
joenit (Narkotika).
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ONDERSTAANDE NAMEN EN ADRESSEN ZIJN VAST WEL
EEN WELKOME AANVULLING VAN EERDER GEPUBLICEERDE LIJSTEN. JAMMER ALLEEN DAT WE VAN DE
MEESTEN DE FUNKTIE EN RANG NIET WETEN. EEN
LEUKE TAAK WELLICHT VOOR LEZERS VAN DIT STUK
OM EENS BIJ JEZELF NA TE GAAN OF JE SOMMIGE
SMERISSEN KENT. GRAAG DAN VERDERE INFO NAAR
OHS DOORSPELEN. BIJ VOORBAAT DANK.
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Nit,to,

W.A. Faber, Noorderkroon 38
R.R.M. Argudant, Nedersticht 197
H. Verbrugge, L. van Klevepark 50
H. van Parijs, Gijsbrecht v. Amstellaan 18
C.H.F. Trimbos, Prof. D. Scholtenln. 8,436595
H. van der Pol, insp. recherche Hoofdburo,
(cellenblok). Boogschutter 118
H. Brand, J. Lievensweg 33, 452726
J.B. Lokhorst, Punter 89, 472733
0.J. Klein, Schoener 212, 433810
**
M.H.A. Nijhuis, Kotter 116, 438373
K.O. Reitsma, Logger 133, 436175
J.H. Verdonk, Patrijspoort 22
G.A. van Stek, V.H. Goedhartlaan 396, 435815
MEM=
P. Wouda, Snoekstraat 7
B. Boersma, Sarsvenstraat 23
J.G. Bijker, Plakkevenstraat 15
R.A. Dol, Nieuwe Diepstraat 30
R. Bierhuizen, Krammerstraat 6
P.M. van der Fluit, insp. Algemene Diensten.
Pijlrogstr. 62, 35871
T.P. den Hartog, Forelstraat 24
A.G. Stellaard, Grondelstraat 19, 34763
J. Bat, Venloweg 60, 35149
J. Lakeman, Nijmegenweg 56
G.C.M. Martens, Brongouw 132, 16263

MIMEEMENEM
S. Dreuning, Marconistraat 60
P.N. Somers, hoofdinsp. buro Warmoesstraat.
Badhoevelaan 20, 7440
J.P.H. Lindeman, Ibisstraat 6, 3720
J.A. Schoenmaker, Parkietstraat 7, 3440
K.W. Doorn, Meidoornweg 68, 6927
W.G. Flipsen, Nieuwemeerdijk 153
M. Jansen, Einsteinlaan 325, 3339
M.A.M.G. Tabak, Newtonstraat 9
SASSENiEIN 02522-

R. de Vos, Teijlingenlaan 65b
J.P.C. Homan, Bijdorpstraat 1, 16324

MBEIEMII
M.H. Dubbe, Guido Gezellelaan 97 irk***
ei.IDEKERK AAA DE AASTEL 02953-

T.P. Tunker, Nederhoven 77
W.J. van Hattum, Sluisvaart 200, 4747
IJNALDJ1
F.L. Sinnema, Haulewei 10
LANDSMEER 02998

J.J Kuiper, Dotterbloemstraat 1, 3206
AARDEN 02159-

G.J. Smit, van Ostadelaan 74, 40638
LIMMEN 02205A.M. Hout, Kerkweg 15, 2422

=NM

J. van den Brink, Hoocamp 9
CASTRICj1 02518-

J.C.S. Mulder, H. Casimirstraat 8, 53645
SCHDORE. 02209J.D. Paarlberg, Slotlaan 16, 1677

MEMEMBEEMBEN
J. Paap, rechercheur burn Warmoesstraat.
Arem 20, 87296
R.J.M. Wessels, Binderstraat 38, 72721
P.J.A. van der Pluijm, Adjudant Vreemdelingen
dienst. Vagerveld 57, 74358
G. van Essen, ex-stille + ex-recherche burn
Van Lijenberghln, nu op Hoofdburo. Leden 33
T.J.M. Vermeulen, Veldbloemstraat 19
P.J.M. Vermeulen, Nachtschadestraat 77, 75466
.(zou het in de familie zitten?)
E. van den Brun, Wemmingen 34, 75116

ERGEN 02208-

C.B. Koops, Dirk Klompweg 17, 94359
G.J.M. Disseldorp, De Noestuin 5
P.G.M. van Hove, Westenweg 204, 335281
OTERLEEK 072D7A.T. Stoop, Dorpstraat 79, 11194
L0EMENDAAL 023-

MEMENEMENNE
J.F. Goosens, P.P. Kramerhof 14, 24806
M. Luttge, Meeuwstraat 49, 30593
J.C.-Heijnen, Westervenne 94
J.H.M. Elberse, Westervenne 215, 29113
E. Spierdijk, Westervenne 226, 25725
A. Keijzer, Westervenne 401
W.M. van Eekeren, Westervenne 414
B. Hulsman, Adjudant recherche Observatieteam
Hoofdburo. Oostervenne 51
F.L.J.R. van Velden, de Roerdomp 160
A. Benthem, Brigadier recherche Hoofdburo.
Torenmolen 74, 31898
J. Makkenze, W. van der Brinkstraat 11
J. Altena, Burgemeester D. Kooimanweg, 185

=MIEN=
G.J. Ockers, hoofdinsp. Verkeersdnst., J.
Prinsstrtaat 47, 18327
M.H.V.C. Christophe, hoofdinsp. verkeersdnst.
Gemeenschapsweg 607, 14479
J.W. Pronker, hoofdinsp. uniformdnst. buro
Meer en Vaart. Sinnigvelderstr. 461, Weesp,
10988
D. Popping, insp. uniformdnst buro Bijlmer.
S. de Vliegerlaan 27
E.E. Opdam, Keulsevaartstraat 417

W.C. van Schaijck, hoofdinsp. korps1Ziding
Hoofdburo (voormalig kraakinsp. Lijnbaansgr.)
Kastanjelaan 5, 256404
SANtPJDRT ZUID 02-

G.P.A.C. Soonius, C. Schultzlaan 52, 374868
EIBEEMBIEU
R.W.F.M. Draaisma, Zandvoortseln. 113, 281090
ZWAANSHOEK 02502E.H.J.A.• Breyer, Goudriaanstraat 128,7319
MEMOMMEEEE
H.H. Huiting, Bronlaan 18, 5417
PAARNDA1

F.N. Maas, brigadier, Meeuwenstraat 1
0.J.D. Beijk, hoofdinsp. personele zaken
Dr. W. Nyestraat 56, 023-383486

***************************************************+...**

00FDD3RP 02503-

s.E. Veltman, Ghandistraat 25, 155449
G.P.N. Thoonsen, Ghandistraat 30
P.M. Vermeulen, Eigenhuisstraat 28
H. van der Woude, Adjudant recherche Hoofdburo. Graan voor Visch, 15506, 12514
R.A. Neve, Graan voor Visch 15814, 12655
R.J.T. Velsen, Graan voor Visch 19336
A.D. van Leeuwen, Skagerak 110
L.G. de Koter, Gudumholm 57, 33513
B. van den Brun, Norholm 70, 34011
F. Bruinsma, Sonderholm 44, 33497
E.M. Celie, Stoholm 131
R.T.W. van der Linde, Assinkbos 105, 30743
ZANDVOORT 02507-

P.C. Hagenaars, adjudant verkeersdienst. De
Ruyterstraat 4/F005, 17885
H. van der Woerd, Keesomstraat 35
F. Kors, Dr. C.A. Gerkestraat 50, 15225
R.W. van der Molen, Kostverlorenstraat 27

*****************************************+4,
...4-1. ...... **-

* * * * * * *
AARLEA 023W. van Rumt, Reitzstraat llrood, 275010
H.H.M. van Beers, Cornelisstraat 26 °
M. Hop, Tetterodestraat 29, 257888
A. Rodink, Vondelweg 494
J.C. Plevier, Vosmaerstraat 44, 350778
R.J.M. Wensveen, J. van Looystr. 52hs, 352555
M. Groenveld, Zwitserlandstraat 10
W.P. Betist, Adjudant verkeersdienst.
Engelandlaan 584, 353760
C.H. Claassen, Prof. Kraasstraat 52
P.G.J. Bos, van Konijnenburgstraat 209
W.P.A. Westerman, Prattenburg 58, 350988
R. Janssen-Heijtmajen , K.J. de Breukstraa'
R. Janssen-Heijtmajen, K.J. de BreukstraaR. Janssen-Heijtmajen, K.J, de Breukstr. 1
W. van Runt, Reijtzstraat 11
LISSE 02521

A.J. van der Toorn, Meerkoetstraat 20,16597
A.W.M. Weijers, Kleine Beerstraat 3, 16271
******** **************************

SSSTT . •

•

STILLEN....
Observatie,registratie,
PROVOKATIE!
Observerende en registrerende stillen tijdens een zwaaiaktie voor het Paleis van
Justitie in A"dam.
De zwaaiaktie duurde van 1/28
tot 1 uur, de stillen zijn 'n
halfuurtje weggepest.
Twee stillen komen aanrijden
in een roodbruine (701f HZ-67-RZ,
en gaan 'tJkrom)gErechtsgebouw in,
komen naar buiten•en zijn vastgelegd(geregistreerd!).

Enkele ssstillewagens van bif
de blokkades in Ter Apel:
51-PF-84
44-RP-12
GK-58-YJ
28-81-XG
KS-74-YX
11-67-FE
FR-93-pa
FD-20-NS.
Stillenauto i s!!!
GS-55-ZR
HP-35-VJ
FX-15-GZ
GY-23-TG
FP-19-LL

groene Renault 5
rode Ford Esc.
groene Volvo
opel kadett

oranje-rood
FP-19-LL Opel kadett
oranje-rood
LN-01-RJ groene volvo
JX-4E-VR blauwe volvo
HN-5I-KB groenVW-busje
Verder nog wet info over het
politiekorps van Almere:
Opvallend in Almere is dat de
smeris z'n propagandistische
aktiviteiten op de jeugd richt.
Kleuterklassen worden uitgenodigd om het hypermoderne controle systeem vast to leren
kennen...

