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s 10 januari 1977

Datum bericht
Bron

Ondernomen acties

bij kazerne to Nieuwere
Bijlage

1.

Op dinsdagmorgen, 4 januari 1977» hebban twaalf loden van de
van do Vereniging Dienstweigeraars go tracht de moldid
van 0*0*0 van hon bij het D«p8t vaa Disaipline te Nieuvareluie» belachelijk te £aakon.Jlaikiald_jiToapHlid, de
moööt aioh na afwi.jaing van o on vüreoek om vrijstelling al e
bö?,waardet voor opkomst in werkelijke dianra-fc to JUenwox-olulo vervoe
gen» onder ovorlogeift& van t:ijn oproopinff.
Uit de host tegeleidonAa g'ooop, twee spandoeken bij aioh hoW
Vend on voor de inK««i« van do «aüemo «on pamflet mbt. ^^MH^iiito
reikend, meldden ai oh aohtoroonvolgona twee loden ton oiiraohte bij
de waoht» al s e^n4a4QHHPVP ^n Dunner overhatidigdo daarbij
e on fotooopiw van da aan ^MHB^goKonden oproeping» da and«r was
in boait van hot originool. Korte tijd daarna -oa»11.45 uur- @oldd«
ook<mm^sloht flvenoarw oan fotocopie va» de oproeping tonend,
Bij mutötfG idontiteltBOontrdla blekende 2 anderen to üijnt
dant öociale aoademia» ongehuwd» wonende t«
«öbox-en
ong^huvid» wonende
ï n overleg iaat de Officier van Justitie toij de reohtbaak te
utrecht, dier geon roden zag oa het door hen begaae feit als straf»
aan te merken» aijn. baiden na kort vei-hoor doos ae Koïi»l'tar©«
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v«r klaar do met ha t oo# op de voranvewaeide raolidaritoitsfsktls tö Kiexiworaluia» vantevoron tien fotocopiö:» van aijn op
roeping: ta hobbon vorYa£,réigd. HÜLOXVWTI had hij er negon onder cie
ham l)egQleiden<io denionstratisgroep aftjögeven. ".ijn koffer taet por.
aoonli^kfl benodigdheden had hij in henden gesteld van <5£n der gjfoe
leden, die si oh als aijntte ^HHHHV^bl<) de wacht meldde.
Betrokkene behoort tot een groep van dionBtweie«raarij van de
afdaling JDoventor en omstreken. Ds.-se groep be 9 oh ik t naar den der
vorhoorde lüden mododselde, te Wevunter over een postbus 4HIIBI
waarvan de ondar pt* 1a on b vomieXden (en nog een derde, Hogelijk
tot de da# van vnsl&insJjfjfjf^&&iR
elautel bezitten. Ken verdord
uitoenawtting w«r& naven® d« vat ondoordacht gedane mododeling ni«

w

Ministerie aan de aijds van het Plein, drie personen waarvan
2 mannen en 4èn vrouw.
Bij onierzoek bleek dat op de deur van de hoofdingang van
het Ministerie eveneens een pamflet was geplakt» De daders
hiervan koivien niet worden aansreKouden.
In dezelfde nacht werden door personeel van de Gemeentepolitie 's~Gravenhage terzake het plakken van identieke pamfletten als die op het Ministerie van Defensie aangehouden:
en

n hen zal door de Gemeentepolitie te 's-Gravenhage
proces-verbaal worden opgemaakt tei-zake overtreding van de
Algemene Politie Verordening*

geboren te
zonder beroep
wonende te

l/

Betrokkene komt op politiek gebied als volgt voori

Betrokkene heeft twe« zoon;genaamd:

te<
zonder beroep
wonende te
Regi B t r a t - i e n u t r , : r e r i l B ^ Hi.j werd op 3 mei 1974 buiten
tegenwoordigheid ingelijfd bij het V/apen der Koninklijke
marechaussee en verki'eeg; op dezelfde datum uitstel van eei'Ste
oefening 4 Betrokkene deed een beroep op de V/«t Gewetensbezwaren,
doch hij werd als zodanig- niet erkend.
S»1-.-.-." 'isa-~ff'

/(j)/ geboren te
'

zonder beroep

taire dienst» Op politiek gebied komt hij als volgt voor:

/ geboren te'
wonende te:
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-* ^ *«-:•-:.> ^B^^v^fl

Registratienummer!

Betrokkene is buiten tegenwoor»

digheid ingelijfd. Hij heeft nadien echter uitstel van opkomst
voor eerste oefening
( bekend )

III

g-eboren t
wonende te
Re^istratienumme

•«•*' geboren te

\J

wonende te
Registratienummer

Overigens z i j n van hem geen

m i l i t a i r e gegevens bekend.

/ g e b o r e n te(
wonende te
Van betrokkene is geen registratienummer en overige m i l i t a i r e
bekend.

l

•*!

l'-?4

v*
UI

«i
C
O

