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Onderwerp

Actie Desert(ie) storm in Arnhem dd 05-02-1991.

Bijlage(n)

5 (fotocopieën)

Referte
Personalia betrokkene(n)

RELAAS;

_0p 06-02-1990 te omstreeks 14.30 uur hoorde
llHHHHBhet navolgende:
Bij de acties op 5-2-1991 hier in Arnhem van Desert(ie) storm waren ongeveer
50 personen betrokken. Omstreeks 11.30 uur was er een actie bij MELCHEMIE,
om omstreeks 12.15 uur bij het kantoor van SHELL aan de Westervoortsedij k
en om omstreeks 13.00 uur een sypathiebetuiging bij het Koerdisch Centrum.
.Hierna vertrok men naar de Krijgsraad i.v.m. het voorkomen van een totaalweigeraar. Omstreeks 14.30 uur vertrok men bij de krijgsraad in Arnhem en
begaf men zich richting Soesterberg.
Herkend als deelnemers werden:

3. NOOT RAPPORTEUR;
Voor verdere bijzonderheden: zie de bijlagen,

Opsteller:

214

Datum:

06-02-1991

DESERTie-STORM OP WIELEN

Een aantal mensen uit Wageningen heeft het Initiatief genomen om een bustoer van een dag te organiseren om bij verschillende objekten in de regio te
protesteren tegen de oorlog in de Golf.
De bedoeling is om door middel van deze teer verschillende aspekten van de
oorlog met elkaar te verbinden. De aktieobjekten die we gekozen hebben voor
de toer zijn gericht op die aspekten t olie, media, defensie, Palestijnse en
Koendiese strijd, oorlogsindustrie en repressie.
De toer zal plaats vinden op dinsdag,^februari. We vertrekken 's ochtends
om tien uur uit Wageningen. Van daaruit geen HE naar Arnhem, waar onze eerste aktiedoelen zijn gesitueerd: halctrapie (leveren van gifgas-*estanddala;>
aan Irak), Shellkantoor (ollebelangen)l^Kocrdiese ar^eidersvereniginq ''Ifóaar
we lang willen gaan offi onze steun te i batuigenTTfet is onze
vanuit Arnhem via verscheidene legerkarerngg, waar we sol^
desertie, naar de vliegbasis Söestêrberg la;rxidav'^m/«Jaar'een''
te doen. Dp deze basis is de Amerikaanse luchtmacht gevestigd.
gaan we richting Nijmegen om bij het Pilegtina-fcomitee met een sbeunbetuiging aan te klappen, verder zal hier
* verrassings—antirepressie-aktiè*
plaatsvinden. Overal waar we koman roepfan we op, tot staking tegen de oorlog
en cKesertie, ^

f-tet is • de bedoeling om zo veel mogelijk media uit te nodigen om nee te
rijden. In ieder geval vragen we Omroep Galderland, Arnhemse Courant, Gelderlander, Stadsradio Arnhem, Radio Rataplan, Kink TV (Am
•t) en we
lichten uiteraard de landelijke pers in.
We willen er een krachtige aktiedao, van maken, waarbij we van ledereen een
afctieve inbreng verlangen. Hieronder var-staian wa bijvoorbeeld .het houden van
korte sketches, korte toespraken door 'de «agafocn, uitdelen van pamfletten,
lawaai maken, enzovoort. Voor de entourage ttefcban wa natuurlijk veel span—
doeken, vlaggen en «ndere opvallende dingetjes nodig.
Rond de verschillende aktiedoalon worden door enkele mensen achtergrond—
pamf Icttssn geschreven, die al naar gelang da situatie op de gekozen lokatles
uitgedeeld kunnen worden.
Ondat we alles in esn dag willen doen, rullen de akties afzonderlijk van
korta öujr zijn. Tijdens de busreis zelf willen we wet de aanwezige pers
ondermeer praten over de rol van de media, in de oorlog.
We proberen voor deze toer subsidies te krijgen, «aar Als dit mislukt
verwachten we van iedereen esn bijdrage in *3e enkossben. Vanwege de korte
voorbereidingstijd vragen WE? Iedereen dia see wil era zelf voor* eten en drinken te rorgen.
GEVfWGD: mensen die
hieraan
graag mae willen doen en even—
tueel er eran eigen Invulling
aan willen geven. Nieuwe idaea-t
zijn van harte welkom. Je kunt
je opgeven of maer informatie
krijgen bij
ïnfo-centrum Wageningen, Burgtstraat 3, telefoon
O8370 — 23588, geopend op son—
dagmiddag tussen 2.OO - IS.OO
uur, maandagmiddag tussoi 1.00
- 5.OO uur- CTI woensdagmiddag
^.ss^i 12.OO - 5.OO Laar.
(of. Car la, Kobv'r
LT, -.003^0

•

MELCHEMtE EN GIFGAS

Vandaag, dinsdag 5 februari, maakt de aktiegroep 'Desertie-storm op Wielen'
een bustoer langs verschillende objekten om te protesteren tegen de oorlog
in de Golf. Door middel van deze toer willen we de verschillende aspekten
van deze oorlog met elkaar verbinden. De aspekten waar wij aandacht aan
besteden zijn: oorlogsindustrie (Melchemie, levering van gifgasbestanddelen),
olie (Shell), de strijd van de Koerden, militair kompleks Ede, de amerikaanse
luchtmacht (vliegbasis Soesterberg), repressie (Politie Inlichtingen Diens_tj
manier waarop mensen uit het Midden-Oosten worden behandeld), Palestijnse
strijd, racisme, milieu en de rol van de media in de Golfoorlog.
Over al deze aspekten is een achtergrondstencil beschikbaar.

Melchemie in Arnhem heeft in december 1984 20 ton van de chemiese stof fosforoxychloride geleverd aan Irak. Deze stof wordt gebruikt als grondstof voor
gifgas. In 1985 deed de Economiese Controle Dienst een inval bij Melchemie en
nam de administratie in beslag. Met de levering was het Uitvoerbesluit Strategiese Goederen overtreden. Het bedrijf ontkende te weten waarvoor de stof
gebruikt zou worden. Echter gezien de omslachtige leverprocedure (via de
Italiaanse firma Ausidet en een haven in Turkije) en het feit dat er vóór de
leverantie is gewaarschuwd door Bayer en de ministeries van Economiese
en Buitenlandse Zaken, is het wel duidelijk dat Melchemie wel degelijk wist
waarvoor de chemiese stof zou worden gebruikt. In 1986 is een rechtzaak geweest waarin het bedrijf is veroordeeld tot een boete van 100.000 gulden en
een voorwaardelijke sluiting van een jaar. Het bedrijf zegt dat de leverantie
inmiddels is teruggehaald.
Melchemie is dan ook één van de westerse bedrijven die ervoor gezorgd
hebben dat Irak een enorm militair potentieel heeft kunnen opbouwen.
Dit voorbeeld maakt heel duidelijk hoe bedrijven inspelen op oorlog en
helemaal geen oog hebben voor de politieke situatie in zo'n land.
ER WORDT VOLSTREKT WILLEKEURIG GELEVERD, PUUR UIT WINSTBEJAG!

Als er nog vragen zijn, zijn we te bereiken
via het Infocentrum Wageningen, Burgtstraat 3
08370-23588 op zondag (14-17uur), maandag (1317uur) en woensdag (l2-17uur).

DOE IETS TEGEN DEZE OORLOG! STAAK,DESERTEER,
WEIGER DEFENSIEBELASTING!
ALS RECHT ONRECHT WORDT, WORDT VERZET EEN PLICHT!

OLIE

Vandaag, dinsdag 5 februari, maakt de aktiegroep 'Desertie-storm op Wielen'
een bustoer langs verschillende objekten om te protesteren tegen de oorlog
in de Golf. Door middel van deze toer willen we de verschillende aspekten
van deze oorlog met elkaar verbinden. De aspekten waar wij aandacht aan
besteden zijn: oorlogsindustrie (Melchemie, levering van gifgasbestanddelen),
olie (Shell), de strijd van de Koerden, militair kompleks Ede, de amerikaanse
Luchtmacht (vliegbasis Soesterberg), repressie (Politie Inlichtingen Dienst,
manier waarop mensen uit het Midden-Oosten worden behandeld), Palestijnse
strijd, racisme, milieu en de rol van de media in de Golfoorlog.
Over al deze aspekten is een achtergrondstencil beschikbaar.

De westerse landen voeren in het Midden-Oosten een beleid dat draait om
ekonomiese belangen. De oorlog, waarin Nederland een steeds verdergaande
betrokkenheid krijgt, wordt grotendeels gevoerd om de oliebelangen te
waarborgen voor de westerse industri staten. In 1954 werd in Iran de demokratiese en progressieve regering van Mossadeq door de V.S. omver geworpen.
Mossadeq, die vond dat de olie-opbrengsten de bevolking van Iran ten
goede moesten komen, werd door de westerse landen gezien als een bedreiging
van hun belangen en verlies van kontrole over Iraanse olie-velden. Het diktatoriale regime van de Sjah werd in het zadel geholpen en gesteund.
De belangen van de grote oliemaatschappijen (waarvan Shell de meest internationale is) zijn zeer bepalend voor het blokkeren van de demokratiseringsprocessen in het Midden-Oosten.
Als het Westen zijn huidige politiek voortzet, waarin het slechts oog
heeft voor de ekonmoiese belangen en daarvoor in zee gaat met Saddam
Hoesseins van diverse soorten en maten, zullen we in de toekomst telkens
weer met vereeliikbare situaties worden gekonfronteerd.

Als er nog vragen zijn, zijn we te bereiken
via het Infocentrum Wageningen, Burgtstraat 3
08370-23588 op zondag U4-17uur), maandag (1317uur) en woensdag (12-17uur).
WERELD OLIESTROMEN M 1989
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DOE IETS TEGEN DEZE OORLOG! STAAK, DESERTEER,
WEIGER DEFENSIEBELASTING!
ALS RECHT ONRECHT WORDT, WORDT VERZET EEN PLECHT.
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TOTAALWEIGBBAA
Zij weigeren ook de vervangende dienst en de
keuring. De bezwaren zijn veel politieker van
aard. Er is fundamentele kritiek op het hele
maatschappelijke bestel. Vervangende dienst

A

A 1. 7

wordt gezien als een verlengstuk van de mili-

T

taire dienstplicht.

O
is. Een welvaart waarbij miljarden aan bewaoe-

"Het leger bestaat om een maatschaooij in stand te houden die
onrechtvaardig
ning uitgegeven wordt, waarbij door een scheve verdeling van
bestaansminimum

moet zien rond te komen, en waarbij het milieu

het voedsel 2/3 van de wereldbevolking honger lijdt of van een
vernietigd wordt. Zo'n maatschannij wens ik niet te verdedigen. De wet gewetensbezwaarden is gewoon een andere vorm van
hetzelfde verschijnsel: namelijk dwangmatig werken voor een

Hier wil ik niet aan mee werken! Ik heb

overheid die de mijne niet is. Bovendien impliceert de vervangende dienst dat je het militaire apparaat als vanzelfsorekend moet beschouwen.
m'n eigen verantwoordelijkheid."

jongens hun dood zullen vinden.

Oo dit moment wordt er in de Golf een uitzichtloze oorlog gevoerd, waarbij veel onschuldige

En dat alleen omdat ze moeten vechten voor een handvol rijke
lui die hun geld en olie bedreigd zien aan de ene kant, en een
fanatieke religieus aan de andere kant. Zagen ze maar in dat
?e niet voor hun eigen belang vochten! In dit licht is Robert's
weigering ook een protest tegen deze waanzin.
OD dit moment zit ook Theo Koster, Robert's broer, a.l 2,5 maand
vast in de bajes in Vught. Hij heeftdoor zijn orinciniè'le OD- '

">it 'iij in af-

stelling moeten boeten met rcc.pectievelijk 3'dagun, daarna nog
's drie dagen en tenslotte 6 dagen isoleercel;

Zo blijkt dat de Nederlandse staat niet -ver -nensc-n fuut,

maar alleen over regels. Zij houdt goen r e k e n i n g niet argu-

12 maanden cel veroordeeld. In 'lo.ie rl an l -,ur je veel ter-

menten of nrincines. Vandaag worrlt alweer oen :1 1 ons t wc iiro.ru artot

gen, maar weinig doen.

IS DAT NU ONZE RECHTVAARDIGE DEMOCRATIE?

Wil je meer weten over Robert's totaalweigering, neem dan
contakt op met de steungroeo:
STROB (voorlooig)
GRONINGEN

POSTBUS 752

In de nieuwsbrief van de steungroen van Ttieo zal voorloog

CC PLUYTER, "DEPOsT", iz

genubliceerd worden, wil je een abonnement, maak dan minimaal

f7,50 over on GIRO 5fl.?,3.787 OW
STEUNCROEP DEPOT te Utrecht.

Actie Desert(ie)
Storm op Wielen
tegen Golfoorlog
Door onze verslaggever
ARNHEM - Tegenstanders
van de Golfoorlog houden dinsdag 5 februari een protesttoer
langs diverse plaatsen In Arnhem, Soesterberg en Nijmegen.
De actievoerders komen uit
Wageningen
en vertrekken
dinsdag om 10.00 uur per bus
richting Arnhem. De actie
heeft de naam gekregen 'De^sert(ie) Storm op Wielen'.
Het eerste adres dat de actievoerders aandoen is het Arnhemse
bedrijf Melchemie dat bestanddelen voor gifgas aan Irak zou heb. ben geleverd. Ook zal de Shell-vestiging aan de Driepoortenweg In
Arnhem doelwit zijn van een bezoek. Om steun aan het Koerdische volk te betuigen wordt het
Koerdisch Centrum aan de Hommelseweg bezocht.
De protesttocht voert tevens
langs twee militaire bases waar
militairen opgeroepen worden om
te deserteren. De toer zal ook de
Amerikaanse vliegbases Soesterberg aan doen.

Protest
Vandaar gaat de tocht verder
naar Nijmegen om bij het politiebureau te protesteren tegen de
manier waarop de PID's (Politie
Inlichtingendiensten) op het moment mensen uit het Midden-Oosten behandelen. De afsluiting van
Desert(ie) Storm op Wielen is op
het Plein 1944 in Nijmegea Hier
wordt ook steun betuigd aas het
Nijmeegs Palestina Komitee in
oprichting.
Bij de verschillende 'doelwitten' worden ludieke acties gehouden en pamfletten uitgedeeld met'
achtergrondinformatie over de rol
van de verschillende bedrijven in
de Golfoorlog.

langs

oorlogsmachine
; Groepje vredesactivisten
ihoudt deemoed erin;i7^;
Door onze verslaggever
Vincent Ronnes

WAGENINGEN/ARNHEM - Het zijn drukke
dagen voor de vredesactivist.
Nauwelijks bekomen van de reis naar het ene
vredeskamp in Irak moesten Kees .Koning en
Wageninger Gerrit.yan der_Ent gistermorgen
alweer vroeg uit de veren om opnieuw te getuipen van hun solidariteit in een ander, dit•\, l rijdend vresdeskamp.
é,en beplakte en behangen
touringcar reed van Wageningen
tot Soesterberg langs kazernes
en bedrijven, die volgens de actievoerders met de smerigheid
van de Golfoorlog van doen hebben.
Hun teleurstelling over het
kleine aantal vredesactivisten
dat de moeite nam om naar Irak
te komen, kon niet verhinderen
Koning en Van der Ent gisteren
met een vijftigtal geestverwanten alle strijdliederen uit de kast
toverden in een' ultieme poging
de oorlogsmachine te keren. Bedrijven en militaire objecten
waren het doel, tussen de bedrijven door kreeg een totaalweigeraar die zich voor de Arnhemse
rechter moest verantwoorden
even een actiesteun in de rug.
ohell kreeg gisteren de wind
van voren, want Shell is olie en
olie is oorlog, aldus de activisten.
De medewerkers op het verkoopkantoor in Arnhem merkten
er echter weinig van. Ze wierpen
amper een buk naar buiten op de
door de vrieslucht dolende demonstranten.
Grimmiger was de actie bij
het kantoor van Melchemie Holland in Arnhem. Enkele jaren

BIJ Melchemie
In Arnhem
beelden de actievoerders de
gevolgen van
een gifgasaanval uIL
Foto: Gerard van
Bree(APA)

geleden werd het bedrijf met
een ton beboet vanwege de verkoop van gifgasbestanddelen
aan Irak. Voor de deur van Mei- 1
chemie wordt het schrikbeeld
van de oorlog in zijn volle omvang uitgebeeld.
Grote mensen vallen dood
neer als een sirene het begin van
een gifgasaanval moet Inluiden.
De twee driejarige kinderen die
door hun protesterende ouders

zijn meegenomen spelen ook
mee in het drama, dat voor hen
is uitgelegd als zijnde een toneelstukje.
„Waarom doe je dat", vraagt
een radiojournalist aan de vroegrijpe actievoerdertjes.
„Omdat het oorlog is."
Op een oma-geeft-koekje-alsje-handje-geeft-toon informeert
de begeleidster naar de kennis
omtrent de achtergronden van

die Grote Mensen-wereld vo.
oorlogstuig: „En, wat had ik je
verteld, waar is die oorlog?"
Schuchter, een, beetje vragend: „In Amerika."
Een klein foutje. Maar de ir
actickleding getooide peuter
heeft nog een heel actielever
voor zich om de antwoorden op
al die moeilijke vragen nog uit
zijn hoofd te leren.
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at the next organisations .
-Vereniging Dienstweigeraars
Postbus 4802
Amsterdam 020-680999

-Kerk en Vrede
ütrechtseweg 159
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-Anti Militaristies Buro
Pontanusstraat 22-24
Nijmegen 080-231708

-Hunanisties Vredesberaad
Postbus 114
Utrecht 030-318145

-AMOK
Esdoornstraat 14
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1.
Het anti-militarisme is sedert een 20-tal jaren ook
een bekend verschijnsel in Nederland.
In de loop van deze periode heeft deze beweging zich op verschillende wijzen georganiseerd en gemanifesteerd. Ook de
aanhang van deze beweging kende in de tijd sterke schommelingen. Derhalve is het noodzakelijk om van tijd tot tijd informatie te verschaffen over de actuele stand m.b.t. de antimilitaristische beweging.
2.
Als bijlage treft u aan een schrijven waarin de
thans in Nederland actieve anti-militaristische groeperingen
worden bezien en waarin tevens de gradaties worden aangegeven
die er bestaan in de dreiging vanuit deze beweging tegen de
krijgsmacht.
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Inlichtingen en Veiligheid,
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1.
Het anti-militarisme is sedert een 20-tal jaren een
bekend verschijnsel in Nederland.In de loop van die periode
heeft de anti-militaristische beweging zich op verschillende
wijzen georganiseerd en gemanifesteerd. Ook de aanhang van
deze beweging kende in de tijd sterke schommelingen. Deze
sterke schommelingen maken het noodzakelijk dat van tijd tot
tijd informatie over de anti-militaristische beweging wordt
verschaft. Intentie van dit schrijven is dan ook de thans in
Nederland actieve anti-militaristische groeperingen te bezien.

1

2.
In dit schrijven zal worden getracht de gradaties
aan te geven die er bestaan in de dreiging vanuit de antimilitaristische beweging tegen de krij smacht. Eveneens wordt
een indeling gemaakt naar aktiviteiten, filosofie en aanhang
van de verschillende groeperingen en waar mogelijk wordt hun
invloed op het funktioneren van de krijgsmacht aangegeven.
HISTORISCH OVERZICHT

}

3.
De eerste aanzet tot een anti-militaristische beweging vond plaats in 1967 toen in het toenmalige kamp Vledder
door een aantal gewetensbezwaarden de Bond voor Dienstweigeraars werd opgericht. Dit eerste initiatief, waarvan de aktiviteiten overigens beperkt bleven tot belangenbehartiging van
dienstweigeraars, werd in de jaren 1970 en 1971 gevolgd door
de oprichting van respektievelijk de Bond voor Dienstplichtigen en de Vereniging Dienstweigeraars.
4.
De Bond voor Dienstplichtigen (ook wel de "witte
BVD" genoemd) stond qua opvattingen lijnrecht tegenover de
Vereniging Dienstweigeraars (VD). De Bond voor Dienstplichtigen wilde via bewuste intrede in het leger d.m.v. gerichte
aktiviteiten de • krijgsmacht van binnenuit ondermijnen. De
Vereniging Dienstweigeraars daarentegen weigerde elke medewerking aan het leger en koos voor ondermijning van de krijgsmacht, van buitenaf. Als gevolg van de intredepolitiek van de
Bond van Dienstplichtigen verkreeg men na enige tijd sleutelposities binnen de soldatenvakbond WDM (opgericht in 1967)
waardoor ook deze organisatie gedurende enige tijd een antimilitaristisch stempel kreeg.
5.

Als zijtak van de Vereniging Dienstweigeraars ont-

stond in 1974 een nieuwe groepering die zich Onkruit noemde.
Deze groepering trachtte relaties aan te geven tussen de
krijgsmacht, de groot-industrie en de Staat. Door bezetting en
inbraak verkregen zij soms vertrouwelijke informatie die
vervolgens openbaar werd gemaakt. Het succes van de methodes
van Onkruit stond aan de basis van de oprichting van de
latere Basisgroepen tegen Kerngeweld en Militarisme.
6.
Aan het eind van de 70-er en begin 80-er jaren
hielden de Bond van Dienstplichtigen en Onkruit op te bestaan.
Een aantal aktivisten uit de twee groeperingen bleef echter
werkzaam in het anti-militarisme en wel bij REBEL, de politieke jongerenorganisatie van de Socialistische Arbeiders Partij
4HHB In deze tijd begint de opkomst van de zg. Beweging en
er ontstaan dan ook allerlei anti-militaristische groeperingen. Deze groeperingen zijn voor wat hun aktiviteiten betreft
min of meer onder één noemer te brengen en kunnen worden
aangeduid met de term Anti-Militaristische Beweging
(AMB).
DEFINIëRING VAN UITINGSVORMEN VAN ANTI-MILITARISME
7.
Om het potentieel en de mate van dreiging van de
verschillende groeperingen t.o.v. de krijgsmacht vast te
stellen kan het navolgende grove onderscheid worden gemaakt
tussen de specifieke groeperingen:
a. VreefJ7.am<=> groeperingenn Men aksepteert in grote meerderheid de demokratische spelregels; men pleegt slechts
storende en ludieke akties;
b. Geweldloze groeperingen. Men neemt wetsovertreding op de
koop toe; men hanteert burgerlijke ongehoorzaamheid; in
het uiterste geval kan men onbedoeld personen in gevaar
brengen; beperkte schade toebrengen aan materieel is
akseptabel;
c. Geweiddariigp groeperingen. Men brengt met voorbedachte
rade schade toe aan materieel en aksepteert het risiko
van menselijke slachtoffers; wetsovertreding is regel;
d. TerroristiBche groeperingen. Men is bereid tot het
gebruik van alle tot de beschikking staande middelen ter
verwezenlijking van het doel; gebruik van (dodelijk)
geweld tegen personen en materieel is regel.
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De grenzen tussen de verschillende afgebakende groeperingen verlopen vloeiend, vooral bij interregionale en
nationale protestbijeenkomsten of grote demonstraties
vermengen de groepen zich om zich vervolgens eventueel
als autonoom blok binnen dergelijke aktiviteiten te
manifesteren.
NADERE BESCHOUWING VAN DE ANTI-MILITARISTISCHE GROEPERINGEN!
8. Vreedzame groeperingen.

a. Doelstelling. Het nastreven van resultaat op het gebied
van min of meer los van elkaar staande politiële geladen
onderwerpen zoals kernenergie en (nucleaire) bewapening,
laagvliegoefeningen, militaire oefeningen, oorlogsvoorbereiding en de wapenwedloop in relatie tot de
milieuproblematiek en de 3e Wereld.
b. Deelnemers:

(1) interkerkelijke groeperingen;
(2) vakbondsorganisaties;
(3) beroepsorganisaties;
(4) vrouwenorganisaties;
(5) officiële politieke organisaties en partijen.
c. Aktievormen:
(1) vreedzame demonstraties;
(2) gebruik van de media;
(3) pamflettenakties;
(4) sit-down akties en wakes;
(5)

aanbieden van petities.

d. Rp.qchouwing. De vreedzame groeperingen zijn, afhankelijk
van aansprekende aktie-items, in staat om grote groepen
sympathisanten te mobiliseren. De akties zijn vaak
beperkt qua thema en zijn naar tijd en plaats begrensd.
De invloed van de aktiviteiten van deze groeperingen op
het funktioneren van de krijgsmacht is slechts zeer
beperkt. De aktiviteiten van deze groeperingen hebben
geen meetbaar effekt op de motivatie van Defensieperso-

neel. Wel is enige invloed te konstateren op de houding
van dienstplichtigen vooral vóórdat zij moeten gaan opkomen .
9. Geweldloze groeperingen
a. Doelstelling.
(1)

aktief verzet tegen de wijze waarop de huidige
(internationale) samenleving is georganiseerd en
funktioneert;

(2)

men tracht maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen door aandachtvestiging, beïnvloeding
en pressie;

(3)

men richt zich hierbij ondermeer op de navolgende
deelgebieden: veiligheidspolitiek, milieu, ontwapening, kernenergie, apartheid, racisme en 3e
Wereldproblematiek.

b. Deelnemers:
(1)

delen van de kerkelijke vredesbewegingen;

(2)

delen van de milieubeweging;

(3)

delen van de anti-militaristische beweging;

(4)

delen van de anti-kernenergiebeweging;

(5)

delen van anti-apartheids- en anti-racismebewegingen;

(6)

delen van de 3e Wereldbeweging.

c. Aktievormen:
(1)

zie vreedzame groeperingen; bovendien:

(2)

blokkades van m i l i t a i r e objecten;

(3)

knip-, plak- en k l a d a k t i e s ;

(4)

lichte vernielingsakties;
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(5)

overige akties waaronder sloten dichtkitten,
stinkbommen, vastketenen, nepbrieven, ballonnen/vliegers oplaten nabij start- en landingsbanen, bommeldingen, landingslichten vernielen/
ontvreemden etc;

(6)

diefstal van goederen en documenten;

(7)

bezettingen.

d. Beschouwing. In Nederland heeft de krijgsmacht voornamelijk te maken met akties georganiseerd door één of meerdere van deze groeperingen.Genoemde groeperingen zijn in
staat om tijdelijk en plaatselijk een beperkt aantal (in
de regel <100) sympathisanten te mobiliseren die het
funktioneren van de krijgsmacht nadelig kunnen beïnvloeden. De achtergronden van de aktievoerders en de ter
beschikkingstaande aktievormen maken het aantal mogelijke doelen bij de krijgsmacht nagenoeg onbeperkt, (statische objecten, oefeningen en verplaatsingen, tentoonstellingen, Defensie-orderbedrijven en (semi)-staatsbedrijven die een rol spelen bij de mobilisatievoorbereiding). Bij de opzet van hun akties maken de groeperingen gebruik van de sensatiezucht bij de media met als
gevolg een vaak buitenproportionele publiciteit. Slechts
tenkoste van grote infrastrukturele investeringen en/of
personele inzet (met inbegrip van politie) is het mogelijk om fysieke en publicitaire schade aan de krijgsmacht te beperken en/of te voorkomen.
10. Gewelddadige groeperingen
a. Doelstelling:
(1)

aktief verzet tegen de wijze waarop de huidige
(internationale) samenleving is georganiseerd en
funktioneert;

(2)

men tracht op gewelddadige wijze veranderingen in
het maatschappelijke systeem te bewerkstelligen;

(3)

men is niet bereid konsessies te doen en richt
zich hierbij ondermeer op de navolgende deelgebieden: de krijgsmacht als beschermer van het huidige
maatschappelijke systeem, de krijgsmacht als geldverslinder ten koste van bv. de minima en de
ontwikkelingshulp en de krijgsmacht als milieuonvriendelijk instituut.
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b.

(1)

christen-anarchistische individuen;

(2)

autonomen;

(3)

radikale individuen in de milieu-, uitkeringsgerechtigden-, 3e Wereld- en anti-militaristische
beweging;

(4)

delen van de anti-imperialistische beweging;

(5)

relzoekers zonder direkt politieke achtergrond.

c. Aktievormen.
(1)

doorsnijden benzineslangen;

(2)

brandstichting;

(3)

omzagen (zend)masten;

(4) vernielen remleidingen;
(5) versperren wegennet d. m. v. (brandende) obstakels;
(6)

demonstraties/blokkades met een ernstig verstorend/gewelddadig karakter.

d. Beschouwing Genoemde deelnemers zijn veelal in kleine
vriendenclubs vertegenwoordigd en daardoor voor de
overheid tamelijk ongrijpbaar. Zij opereren in kleine
groepen en zijn daardoor in staat tegen bijna elk doel
een aanslag te plegen. Menselijke doelen vallen daar
niet onder, maar men accepteert wel het risico dat er
slachtoffers kunnen vallen. Extra aanslag-gevoelig zijn
niet bewaakte, afgelegen doelen zoals verbindingsmasten,
pijpleidingen, mobilisatiecomplexen en het wegennet.
Leden van deze groeperingen proberen zoveel mogelijk het
risico van ontdekking te vermijden en treden derhalve
konspiratief op. Relzoekers en autonomen maken ook gebruik van grootschalige vreedzame en geweldloze demonstraties om vanuit deze menigte bv. vernielingen aan te
richten bij langs de route gelegen doelen of lopende
oefeningen te verstoren. In het algemeen zal de krijgsmacht slechts naar tijd en plaats beperkt hinder kunnen
ondervinden van akties vanuit deze groeperingen. Ernstige verstoringen in het funktioneren van de kr i jgmacht
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zullen slechts dan kunnen plaatsvinden wanneer men erin
slaagt om belangrijke logistieke of C-3I -'installaties
(tijdelijk) buitenwerking te stellen.
Terroristische groeperingen
a. Doelstelling. Het op revolutionaire wijze nastreven van
een verandering in het bestaande (demokratische) systeem dat in hun ogen onderdrukking van bevolkingsgroepen in eigen land en in de 3e Wereldlanden legitimeert.
Bij het nastreven van deze verandering is het systematisch gebruik van geweld tegen materieel eri personen
ondergeschikt aan het doel. Doelgroepen zijn de Staat,
het militair- industrieel komplex en hun prominente
vertegenwoordigers.
b. Deelnemers. In de Nederlandse situatie zijn geen groeperingen aktief die het predikaat terroristisch zouden
kunnen dragen. Weliswaar bestaat er in Nederland een
autonome groepering die al jaren systematisch geweld
gebruikt tegen vestigingen en dochterondernemingen van
diverse multinationals en sinds kort ook tegen overheidsinstellingen, maar deze groepering beweegt zich
momenteel nog in het moeilijk te definiëren grensgebied
tussen politiek gewelddadig aktivisme en terrorisme.
c. Aktievormen. In het algemeen, dus niet direkt toepasbaar op de huidige situatie in Nederland:
(1) zorgvuldig geplande en uitgevoerde aanslagen tegen
personen en materieel met gebruik van explosieven,
(vuur)wapens en d.m.v. brandstichting.
(2) sabotage-aanslagen tegen doelobjekten met als doel
zoveel mogelijk schade te veroorzaken.
(3) ontvoeringen van prominente autoriteiten.
(A) een en ander wordt vaak ondersteund door intimidatie- en chantagemethoden.
d. Beschouwing. Terroristische groeperingen trachten d.m.v.
aanslagen een zekere destabilisatie teweeg te brengen
binnen het. huidige staatsbestel cq economisch bestel.
Bovendien tracht men door akties een zo groot mogelijke
publiciteit te verkrijgen teneinde hun beweegredenen
naar buiten bekend te stellen en te motiveren. De door
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deze groeperingen gebruikte methoden van/optreden duiden
op een grondige voorbereiding. Deze voorbereiding kan
slechts geschieden door uitgebreide verkenningen vooraf
gaande aan akties. Terroristische bewegingen moeten in
staat geacht worden om de krijgsmacht en hun hier te
lande aanwezige bondgenoten in sterkere mate te belemmeren in hun taakuitvoering Door zorgvuldig gepland
gebruik van de hen ter beschikking staande aktievormen
kan men zelfs op langere termijn het dagelijks funktioneren van de krijgsmacht cq die van de bondgenoten
negatief beïnvloeden. Afhankelijk van de gekozen akties
kan men bv. ernstige demoralisatie bij risicolopend
krijgsmachtpersoneel teweegbrengen. Overigens™blijven
statische krijgsmachtobjekten zowel als oefenende troepen een mogelijk doel voor terroristen i.v.m. de mogelijkheid om aldaar wapens en/of munitie te bemachtigen.

)
BESCHOUWING VAN ANTI-MILITARISTISCHE UITINGEN IN NEDERLAND.
l

j

13.
In algemene zin kan gesteld worden dat het antimilitarisme in Nederland aan draagkracht verliest. De groeperingen die momenteel aktief zijn, worden in steeds sterkere
mate gedragen door "oude getrouwen". Nieuwe aanwas is er
momenteel nauwelijks. Dit wordt onder andere veroorzaakt door
een mentaliteitsverandering bij de jeugd, die op een realistischer manier dan voorheen de huidige maatschappijproblemen te
lijf gaat. Ook ontbreekt het momenteel aan aansprekende aktieitems in een tijd dat vrijwel eenieder ervan overtuigd is dat
de hoogte en de besteding van defensiebegrotingen heroverwogen
moeten worden en dit op het politieke toneel ook inderdaad
plaatsvindt.
14.
Het voorgaande heeft er binnen de anti-militaristische aktiewereld toe geleid dat er krampachtig wordt gezocht
naar mogelijkheden om tot een bundeling van krachten te komen
teneinde te voorkomen dat anti-militarisme geïndividualiseerd
en dus voor het grote publiek onzichtbaar zal worden. Door
deze pogingen zijn een aantal kernen nog aktief in Nederland.
Deze nog aktieve groepen zijn qua gewelddadigheid in te delen
in de sfeer van de vreedzame en geweldloze groeperingen.
Losse individuen uit deze groepen opereren bij tijd en wijle
in de sfeer van de gewelddadige groeperingen.
15.
De in Nederland aktieve groeperingen op dit moment
zijn de volgende:
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(1) VAK-mobiel voerde in eerste instantie alleen aktie
tegen de kernbewapening via de oprichting van een
Vredes Aktie Kamp (VAK) bij de vliegbasis Woensdrecht in de zomer van 1983. Na de ondertekening van
het INF-akkoord in december van 1987 is men landelijk aktie gaan voeren en werd het oorspronkelijke
aktiedoel uitgebreid tot het voeren van akties tegen
het militarisme in het algemeen. Dit gebeurt door
het op een open wijze aankondigen van voorgenomen
akties met daarbij de plaats en de periode waar men
aktief wil zijn. Door het open karakter van VAKmobiel akties is er theoretisch een lage drempel
voor deelname aan deze akties door beginnende aktievoerders.
' ""*"
(2) Door het gebruik van artikel 140 Wetboek van Strafrecht (lidmaatschap van een organisatie met een krimineel oogmerk) is deze drempel voor startende
aktievoerders welhaast onoverkomelijk geworden.
De meest getrouwe deelnemers aan de akties van VAKmobiel voelen zich ten volle verantwoordelijk Voor
hun daden en laten zich bij ontdekking gewillig
arresteren of geven zich desnoods zelf aan na hun
daad gepleegd te hebben. Hun akties richten zich
voornamelijk op het vernielen van hekwerk, het
kladden van leuzen, het onklaarmaken van militaire
voertuigen en onder invloed van NAD-FM symphatisanten in de groep het aangeven van alternatieven voor
militaire terreinen, (bv. het planten van bloemen).
De aktie wordt vaak ondersteund door het verspreiden
van pamfletten waarin hun beweegredenen zijn uiteengezet. De op publiciteit gerichte akties (o.a. ook
de verklaringen die in de rechtzaken bij veroordelingen ter tafel worden gebracht) krijgen echter
minder belangstelling van de pers dan waarop men
waarschijnlijk gehoopt had. De opzet van de groep is
niet gericht op het zoeken naar geheime documenten.
Voordat'men zich richt tegen een bepaald aspekt van
de krijgsmacht (zoals bv de levering van militair
materieel aan Turkije) zal men zich te voren (laten)
informeren over het aktiedoel. (Hiervoor maakt men
o. a. gebruik van de informatie die hierover zal zijn
verzameld bij AMOK) .
c. North Atlantic De-Fence Movement (NAD-FM):

11 -

(1) Het NAD-FM voert akties vanuit een min,of meer
religieuze achtergrond. In eerste instantie gericht
tegen de kernbewapening werd na het INF-accoord
(dec.'87) ook het oog gericht op andere aktiviteiten
waarbij de krijgsmacht betrokken is. De akties van
de groep richten zich vooral op de volgende gebieden:
a. de levering van militair materieel aan Turkije.
b. de armoede in de wereld tegenover de uitgaven
voor Defensie.
c. aandacht voor de verschrikkingen van kernbewapening.
(2) De akties van de groep worden niet openlijk aangekondigd en kunnen qua invulling variëren van een
ludieke aktie tot het beschadigen van kostbaar
materieel. De groepsleden voelen zich volledig
verantwoordelijk voor hun daden en gaan arrestatie
niet uit de weg, dit wordt soms zelfs gezocht.
De akties zijn niet gericht op het verkrijgen van
geheime informatie. Men zal zich tevoren wel (laten)
in formeren over het aktiedoel.
d. GRAM/MARINEE/AAAr
1l) Bovengenoemde namen worden gebruikt door een aantal
anti-militaristen uit de regio Amsterdam en Haarlem.
GRAM (Groep Amsterdamse Anti-Militaristen) is een
onderzoeksgroep die overgebleven is uit het samenwerkingsverband "Is het oorlog op het IJ" die in
1985 akties voerde tegen het bezoek van NAVO-marineschepen aan Amsterdam. De namen AAA (Amsterdamse
Antimilitaristiese Axie) en MARINEE worden gebruikt
bij akties vanuit de groep.
(2) Het doel van de drie groepen is om informatie in te
winnen, te publiceren en aktie te voeren tegen de
aktiviteiten van de NAVO in hun gebied en speciaal
tegen het bezoek van NAVO-marineschepen aan Amsterdam (hoewel ook op kleinschalige wijze aktie is
gevoerd bij bezoek van een NAVO-schip aan o.a.
Rotterdam en Antwerpen). Ook hebben in dit kader
aktiviteiten op de luchthaven Schiphol en de 2jaarlijkse oefening Wintex/Cimex en Reforger in dit
gebied hun belangstelling.
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\j voeren zowel
'
]
i
ij
s j'
'
']

,
j

akties waarbij de kans dat men op zoek ie naar geheime documenten aanwezig is. Vanuit de Haarlemse
groep is in het verleden belangstelling getoond voor
Ascon-masten. In hoeverre men er wat mee van plan is
is onduidelijk gebleven.
e. Vereniging Dienstweigeraars. (VD). De VD heeft in
haar doelstelling vermeld staan dat zij zich ten doe
stelt het militarisme te bestrijden door aktief deel
te nemen in de ant i-militaristische beweging. Men
houdt zich echter slechts in de praktijk bezig met d<
belangenbehartiging van dienstweigeraars. De vereniging geeft 2-maandelijks het blad "VEE-DEE" uit.
f. Is het hier oorlog flHHO). IHHO is een landelijk
bekende aktiegroep van een min of meer vaste samenstelling die akteert rondom de jaarlijkse Vierdaagse
van Nijmegen. Vaak loopt een gedeelte van de groep ii
de officiële Vierdaagse terwijl een ander deel een
zg. alternatieve Vierdaagse loopt die voert langs
militaire objecten. De akties van de groep zijn in
principe vreedzaam en worden weer beëindigd na aflooj
van de Vierdaagse.
KONKLUSIES

}
i/j
;£J
;
"~!

16.
In het algemeen blijft het anti-militarisme ir
Nederland beperkt tot aktiviteiten van vreedzame- en geweldloze groeperingen. Hierbij moet gedacht worden aan ludieke
akties, lichte vernielingen, knippen van omheiningen en kladakties. In een enkel geval zal een gewelddadiger aktie plaats
kunnen vinden. Deze gewelddadige akties zijn echter niet
gestruktureerd en steunen op de motivatie en durf van slechts
enkele individuen. Terroristische aktiegroepen die zich direkt
richten tegen de Nederlandse Krijgsmacht komen in Nederland

j'

niet voor. Voor wat

i

betreft kan gezegd worden dat na een aanvankelijke hausse ir
het begin van de jaren tachtig er nu sprake is van een gestage
strukturele daling. De afwezigheid van aansprekende aktieitems speelt hierbij een voorname rol. Ook de repressieve
opstelling van de overheid tegen anti-militaristen (o.a. door
gebruik van art. 140 WvS) heeft zijn tol geëist binnen het
aktivisme.

t

l

de aanhang van
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de verschillende groeper

17.
Gesteld kan worden dat zolang anti-militaristische
groeperingen in Nederland niet tot onderlinge overeenstemming
kunnen komen over de aard en de richting van het uit te voeren
aktieprogramma en zolang er geen gemeenschappelijke ideologische basis bestaat van waaruit de sympathie van grotere bevolkingsgroepen kan worden gewonnen het anti-militarisme gedoemd
is een bezigheid te blijven voor enige tientallen direct
betrokkenen. Alhoewel het anti-militarisme in Nederland nog
altijd een zekere voedingsbodem heeft kan tot slot gesteld
worden dat de dreiging die uitgaat van de aktiviteiten van
anti-militaristische groeperingen voor het funktioneren van de
krijgsmacht van marginaal belang is.
-—
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Bron

On jrwerp: Publicatie in maandblad

E^ lagen

Twintig.

Naar aanleiding van een publicatie in het maandblad
Twintig, 25e jaargang nummer 7, augustus 1991, van
de WDM is op verzoek van commandant Administratief
Squadron Swagermankamp te Zeist door personeel van
de brigade der Koninklijke marechaussee Soesterberg
een onderzoek gestart.
De publicatie ging over De Heropv/oeding van criminele
Marokkaanse jongeren en Een racistisch Formulier bij
de KLu. Volgens de publicatie zou dit z.g. sollicitatie
formulier gecirculeerd hebben bij de Afdeling Medische
Archief Dienst van het Commando Logistieke Opleidingen
in Zeist.
Over een eventueel resultaat van dat onderzoek zal nader
rapport worden

1661
L Jauiiiinii

R A C I S T I S C H 'FORMULIER' BIJ KLU

GEEN HEROPVOEDING IN HET LEGER
H

et leger als een soort tuchtsschool voor met
name criminele Marokkaanse jongeren? Het
lijkt zo'n bericht dat in de komkommertijd groter
opgeblazen wordt dan het is. Toch is het een serieus voorstel uit de koker van de Amsterdamse
ambtenaar Jan Beerenhout, van de projectgroep
'Sociale Vernieuwing'.
Maar de reactie van Defensieminister ter Beek op
het plan laat aan duidelijkheid niets te wensen
over. "Het corrigerend opvoeden van jeugdige criminelen behoort niet tot de taken van Defensie"/
aldus de bewindsman.
Ondertussen wordt mede naar aanleiding van dit
»rt voorstellen het klimaat ten opzichte etnische
ininderheden in de krijgsmacht er niet beter op.
wintig ontdekte vorige maand een racistisch 'sollicitatie-formulier', dat bij de Klu circuleert. Een
woordvoerder van de luchtmacht spreekt van een
'zeer onsmakelijke, laag bij de grondse grap'.
-tekst: Fred lardenoye
"Een klap voor hun kanis als
ze het fout doen en een aai over
de bol als het goed gaat, dat
blijkt het enige te zijn dat
helpt", Dat liet de ambtenaar
Jan Beerenhout vorige maand
aan het Utrechts Nieuwsblad
weten naar aanleiding van zijn
plan. Beerenhout vindt dat
Marokkaanse jongeren die veroordeeld zijn de keuze moeten
V~:0en tussen de gevangenis en
v ^heropvoeding' in het leger.
Het leger heeft volgens
Beerenhout -die zelf in dienst
heeft gezeten- de pedagogische
kwaliteiten en de opvangmogelijkheden voor een dergelijke
taak. Bovendien, aldus de ambtenaar, zou de krijgsmacht de
plek bij uitstek zijn om in korte
tijd een goed vak te leren.

averechts
Defensieminisrer ter Beek
heeft afwijzend op het plan
gereageerd. De minister stelt dat
het opleidingssysteem bij
Defensie uitsluitend tot taak
heeft beroepsmilitairen en
dienstplichtigen op te leiden
voor taken die zij in de krijgsmacht moeten vervullen. "Dat
pagina 10

velen daardoor ervaringen
opdoen die nuttig zijn voor hun
verdere loopbaan wil ik niet
ontkennen, maar de dienstplicht is daar niet op gericht."
De minister erkent dat binnen de krijgsmacht veel expertise en ervaring is met het opleiden en bijbrengen van discipline aan jeugdigen. "Daar kan
buiten de krijgsmacht gebruik
van worden gemaakt, maar dan
wel onder verantwoording van
een andere instantie dan
Defensie", aldus de bewindsman.
Ook woordvoerster Imelda
Tappeiner van het Nederlands
Centrum voor Buitenlanders
wijst het plan van Beerenhout
af. "Wij vinden dat er geen
principieel verschil gemaakt
mag worden tussen criminele
jongeren van verschillende
afkomst. Voor andere Nederlandse criminele jongeren is ook
nooit voorgesteld om ze in het
leger her op te voeden, dus
waarom zou dat voor criminele
jongeren van Marokkaanse
afkomst wel moeten gebeuren.
Bovendien biedt het strafrecht

genoeg alternatieve straffen
voor gevangenisstraffen."

Bij huidige bron van inkomsten' bn gekozen worden uit
'zakken roïlen/overvallen/bclastingfraude/geen'. Bij 'hobby's'
uit 'diefstal/prostitutie/fraudc/
roofovervallen'. Het formulier
eindige met Schrijf op de achterzijde van dit formulier in vijftig
woorden wat Uw grootste ambitie
is (naast het hebben van een
blanke vrouw).

Tappeiner vreest dat dergelijke plannen een averechts effect
hebben op het beleid van Defensie om het klimaat voor etnische minderheden in de krijgsmacht te verbeteren. "Dat bijt
elkaar. Het gevaar zit erin dat
men in het leger gaat denken:
etnische minderheden dat zijn
vaak criminelen. Hoe zouden
onze gekleurde collega's in het
leger zijn? Je krijgt dan zoiets
van 'good guys en bad guys'".

"Zeer onsmakelijk en laag bij
de gronds", zo reageert woordvoerder kapitein Fokkema van
de Luchtmacht op de strekking
van het formulier. Uit een
inderhaast ingesteld onderzoek
is inmiddels gebleken dat het
formulier in elk geval bij de
afdeling Medische Archief
Dienst van het Commando
Logistieke Opleidingen in Zeist
gecirculeerd heeft. Maar volgens Fokkema is het afkomstig
van een ander onderdeel.
"Waar, weten we nog niet,
maar ik acht niet uitgesloten dat
de marechaussee ingeschakeld
wordt als we meer weten", aldus
de kapitein voorlichter. Bij het
ter perse gaan van Twintig was
het onderzoek nog in volle

onsmakelijk
Een vrees die niet onterecht
is, zo blijkt uit een racistisch
getint formulier dat Twintig
vorige maand in handen kreeg.
Onder het kopje 'Klu sollicitatieformulier' worden -kennelijk
met de bedoeling om grappig te
zijn- Marokkanen en Turken in
verband gebracht met alles wat
maar naar illegaliteit en criminaliteit riekt. In het formulier
dat qua racistische strekking
niets aan duidelijkheid te wensen overlaat (bij 'huidskleur'
kan gekozen worden uit 'lichtbruin/goudbruin/donkerbruin/gitzwart) opent met de
vraag: Wanneer bent U illegaal
Nederland binnengekomen.

gang-

OUDERS;
Maan van modder:
•
Naam v«n vader (indien bekend);
••
Burgerlijk* «tJat: vrijgezel / «amenwonend / getrouwd
Aantal kinderen: wettig :
onwettig :
Opleiding: Ja / Nee
Hobby'•: diefatal / proatitutl* / fraude / roofovervallen
AUTO: (Alleen in te vullen door Turken *n Harokkanen
W*lk model Mercede-i heeft Ui
Hoeveelheid bontkleedJe« in kilo'i-.
Aantal milt lampen:
Aantal pluche dobbeiate«ntJet «an touwtje:
Totaal vermogen achterl ieKt«n (In .megawatt»):
Totaal vermogen atereo «et (in g i g a w » t t « > :
••
Starten itartkabal / heuvel / duw.n / trekken / elinger
Reett O er ooit aan s«d*cSt D« auto te venekeren i
Heeft O ooit wvgenbelaiting b«tiild:
Wanneer il Uw tuto voor het laatit afgekeurd
Hoe bent D aan Uw auto gtkoneni
diefstal / «teunfraude / iloop / BU««U» / overige

Ja /

J» /

Schrijf op d* achterzilda van dit formulltr In v i j f t i g woorden
een b l a n k e
wat Uw groottta ambitie ii t ntut het h«bb«n va
k e nt.
t ug O
vrouw
}. Inditn G g«en v L J C t i f l H«derland«e woord
ook een tekening nv«k«n.
dit formulier in

bl)

een

luchtmacht

onderdeel

in

de

Een deel van het 'sollicitatie-formulier
T J-T*"' ^"
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(Indien Ingevuld)
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MELDINGSFORHULIER VE l LI G»ÏE l DS I Ut IDEHT
•••*••••»••••••»».._. •'••••••• • • • • •
A. OHOERHERP/TREFHOORD

B. BRON

,1

1. naam/rang
2. functie
3. eenheid
4. locatie
B* bereikbaarheid

i

/ ;T
i ~- <

;u

»

C- » A

C. FEITEN
Ï7~3fg Incident
2* omschrijving Incident

<**

- ic-;,

o

*

)

3* oorzaak
4. lokatle Incident
6. omschrijving schade
6. betrokken eenheid
7* .wie nog meer geïnformeerd
Bi overige door end genomen
maatregelen
9.'aanvullende Informatie
op vervolgblad

)

i Ja/nee *

0. pQOfl PET GENOMEN MAATREGELEN

—- --*.-- -.

« - ''Z

A

v\
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b.Plaata/tiJdj
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v'otjei' 1991 t r: >
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a . 'Stop d o wapt.Tiwi-i!
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• VredeabetoginK In Hru.;::i.-l up ,''U oktober 1991 en • Demonstratie Leren l'rv:;Hiunt üush in Den Haag op 9 november 1991
5. ADVIESi
• Info ter kenril.snrüinu' <.. ;. vs.-r-wor'kinir.
• In overweging te rifirn-n of Af. Noodzaak aanwezig is, dat de i i j veel
' Vrfldea-lnfo' en 'K'r.-rnwjpon.'; Wer;1 middels een abonnensent
worden aangeschaft.
6. C OPOP NHi
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Csyó>
7. C 450 CIDET»

oor CPC

tl
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MN M
OBJIMMI

Cl MIIDIMO/RAPPORT (bijlago hi|
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OOSSUHf.i'

g«gov«ni mogen NIET') buiion l AMU) (,'i k.m.ili.-ri worden verspreid

VERSLAP BIJEENKOMST;
- D« bijeenkomst vond p l / c i t . i n >.••••,•, l. .veni'.;ial van de openbare ,-eie
held Café Eik en Linde.
- Duurt Van 20.00 tot ,v. in IMP.
- Aantal aanwezigen: Ma-ir :;..>. v.' in,- ,^; >-rsoner..
- De bijeenkomst had C«.TI C r^"-. •,':,-« ,:-i:-'ixcer en werd v^rvi-r-ite
Ifori.) (Vrv.li- • r, -•:•!•,•:.•::;. .',!:: ,::,i,-e ^astsprvr:-;- w::.-: T::.V

woord Is geweest.
DO volgende onderw^n- n ;•:, ..r,.;. : i'. ;••

:•:•?:

a) Plannen van de- NA V'.'. ' . ...-. :•• •:•;:.: ••.r-.r.eriir,^ in E.;: .: j <:-.'.. -.-•-. :
van het START- akk.. ><••;.
fPm^ was van rm:nit.,' l:it. ;)•• :;AV i; , ,;:vJanks het STAM- &//.,.:••
ateeds over een te ;ri'i)i jt- k-rjiv;a;/f:-r;- potentieel in Europa :.escr
• Tavens was hij van men n, r dat 'i,: .^vjet Unie meer kernw&rer.s
dan d« NAVO-landen.
b) Hot SDI- project. w < . r ! t

i^-r • ) • • l.'AVo ,%•;: ien als

een defej..•;:(.-:' .

voornamelijk on'en:ii«-r (••'•(•rui!-:». ;/-,n worden.

c) De toekomstige l u i r ' ' p > ' . <

i n ' • : • • , • . t.' i--':,-i :nt, is qua str--. :t^-.: - r.-..-;

politiek als ml l/'i t :i i r

n - i i i i . ii.jr:.

Snelle Interveni. (<•-<•< i.n. • !i - r . .• i n. n i . - t .iivwcrist.
Voor aanvullende Inl1' .n-,:.i i -

.-ii L; jv •••;•; •.<;!.•;.

Door rapporteur werd V T I - T n-* ":;t .-i'f.Td dat de personen «-c-r,;er.;
?J. voornamelijk f'ni i i •;• M-'ti id.M n,.-t. niet. bekende pt-rii-r.cr.
vorentglnrt v a n dien:.'.. .
TiJ'-lonn do

foljrenia-

• (.)« «JamotiMi rut !«•
- : •• t »>)•!,: 1 1 , t ' ' •

» » i fi*f*i>

tSWH*

JBM

'
i

'

• • • n-• '••(:•!•••!!.
•. !• . l • - . ( ) ! . • art ies
' • • :.
.

:

i • ;

bespr ,-:-MI:
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Cl

(vwvolgblad)')

RNR

bij M«tólng/RappoM')

OBJEKTNR

W| Bijlag* w)

DOSSieRNR

M. b. t. Brussel v a l t l" v !-.•

•:. l : '

! • • . - . • • i-'-rvnirifr-atie v;:: ik- !>•::: ' :.-

zijde bleek te z i j n KI- . m r : . . i .

i.

Tijdens de bijeenkom: 1 .) w ' - i•• !

• --'i ' i ! , ' . ;'.••'.•« vo^c.stel itif.- J i ' j r . ; .,:•.

deze demonstratie l n > l i > - h : • . . . •

! ; ; < vi.'.'üt ' i - - i-.-rland door '.-.- lui-..-r. = - j

M e n l a v a n mening d a l < i > • • • •

.•. . ' c . ' i - - •<. - - t

i
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LANDMACHT INLICHTINGEN DIENST (Cl)

tik
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PU» : T/G*U cntv: \r
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is, •

/'
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1. Onderwerpt
a. Aantreffen pamfletten op legeringskamer.
b. Hunap«et , 23 Oktober 1991 .
2. Betrokken persoon;
BËH;
( Bekend )
Naam
Regnr
Rang
» Betr is geplaatst bij het roeteopèl;
Fle
Betrokken Documenti
Het betreft twee pamfletten in poster-formaat mg!„de..
Belitle posters
3. voorval»
Bij een kamer'§inspécMe,
Ier*
genoot maar gevraagd naar de 'plakker/eigenaar' maakte betr zi
terughoudendheid als zodanig bekend.
4. Beschouwing;
Na constatering weigerde betr de posters van de muur te halen. Hij beschouwde het als vrije meningsuiting op het politieke vlak. De posters
zag hij als politieke 'cartoons', zoals ze ook wél in de krant staan »
Betr is ,nadat hij door Plv btc aan de krijgstucht getoetst was , tegen
de strafreden (en niet tegen de strafmaat) in beklag gegaan.
Deze zaak 'loopt'nog . Aanvullende info; zie BIJLAGE EEN (1)
5. Advies;
E.e.a. ter info en evaluatie DA-2
Rapp. blijft vwb betr bij ehd de 'vinger aan de pols' houden .
Bij nieuwe info/feiten volgt opnieuw vervolg M/R.
1) doortialan wat niet van toepa&slng It

varvolflt>tïd(en)
bl|lsg«(n)

twee
vier

et

dazeM/RtMvat
6C t S - IV - 80824)

r

bladen
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Cl MELDING/RAPPORT

(vervolgblad)')
bij Melding/Rapport')
bij Bijlage nr1)

RNR

:

O8JEKTNR :
DOSSIERNR:

Aanvulling rapp. op pnt 4» Beschouwing;
Na lezing terugkoppeling Sie VH ,Aant DA-2 dd 24-10*91 nav M/R 434
lijkt de uiting waarvan in dit M/R sprake is te passen in of binnen het
gestelde door DA-2 en HDA .
Gevoegd als bijlage: 1.
2.
3.
4.

191191 / 546
Cl-bijlage form
poster nr 1
poster nr 2
Copie straffenformulier.

C-OPGP F/G-N :

° c- cNvcl.^«i.H't\lv**y" • '

PLV C - 449 Cidet;
1.
2.
3.
4.

Hier is m.i. sprake van een VVDM-er die "ouwe-koeien-uit-de-sloot-haalt".
Inmiddels tfn overleg gevoerd met DA-2.
M/R ter info.
Dzz wordt t.a.v. betr bij de end de vinger-aan-de-pols gehouden; zonodig
zal aanvullend worden gerapporteerd.
5. Ik neem aan dat de legerkorps-jurist overleg heeft gepleegd m.b.t. de te
volgen procedure, met LAS-JZ; m.a.w. ik neem aan dat alles juridisch goed
is afgedekt.
VERZOEK.
Terugkoppeling met evt aanvullende wensec c.q. opdrachten.
<) doorhalen wat niet van toepassing ia

vervolgbladen:

c!:
bu

2

Cl:

Jij nr 434 (vervolg )dd 191191

') buiten LAMID/CI kanalen worden verspreid.

MSyulling op ont l n/oo^, i .n

A (be3Cho „ uing ,

sr-

'"r^'^feïr^fv -f.?-. ''^""^'^gfe^g^^^i^ljggg^

lc/*l T ^0*1 XN»-.

^f?MP

^J

t

kazer*e;;yan

Sf,^K^['i«»;'flpj*«stÉM*ïJLiOi"»t

een per^^^feigtal

•™'v>^- :7ct"<Tl'f-l""-niTrtnrrff-ifrfh-a—Hrirrrrrt'-r" ,mirMwa^lfigSrtiitrf^Jr--':uft

Nog dezêlfdr^rVUai".öeze"

&gïX££'JSLx Zï£ asri s-i f-fe„.

Ho

ttA«-

t.. j »_

. , .

rapp tot op heden geen bijzonder-
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1) doorhalen wat niet van toepassing is.
veivolgfclatfen:
Cl:

n

wart

7'

Waden
6B45-II-9139Z9

