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" OKKSUI'J? verklaring bij de landelijke bezettingsakties op 15 maart 1979"!
artikel Leeuwarder Courant d.d. 150379,

veivolsbladen:

fÖNKHUIT verklaring bij d«j landolijke boeottingsoksios op 15 maart 19?9?
Vandaag, 15 maart aottoa wijf, loden van do'anti-militaristicso oktio<jroep
Onkruit an oon aantal eimpatisantcn,onzo afctias.toeon hot militarisme voort.
Op 22 novcmbor j, J. bosotton wij hot Ministcrio va» Dofonsio in Kon Haag,
in vorband m o d r o i g e » d o a r f l a t a i i o ; o» gavangonnaminG van twco totaalworden bij dozo aktios
zit oindsdion govancon in Nicuwcrslui^BHl
wist daags orcproontsnappcnjen ie tot vandaag ondergedoken gowoost.
Vandaag, 15 maart, bobben wij om 11.00 uur do Oldohovo(toron) in Loouwardon
boect,alsmodo do burooe Militaira Zaken in öroningon on. Nijmegen on een
aantal torons in verschoidono staden van hot land.
Wij protesteren hiormca togon do toonomondo bewapening on osoalatio van gewold.
Ook protesteren wij tegen do dreigende gevangenneming van tot aal weigeraar
Ut Oroningo^dio aioh mot d&zo oktio van vandaaj doaonetraticf
sHiüdo dio VQnlflHIIIMflÉ^ie hot zelfde lij^ i^i jmc^on doot.
Tataolweigoraare zijn monson die op goon oakolo wïjzo moe 'willen holpon aan
do instandhouding van hot militaire (gawoldö)apparaat. Daarom weigeren zij
ai oh to laton keuren, an daarom willen zij ook goon beroep do<m op do' wet
Oewotenebezwaron Militaire Dienst. Ook dozo wot GMD is een onderdoe! van hot
militaire apparaat , on eloohts bodbold om kiritiok op hot logor wog to moffolcn.
ftot su/jgeröört een v»ijo keuae tussen wol of niot in dionat gaan, on maakt van
diens-twoigoren eon inJivi'.iuolo zaak. Maar, niot do dienfltWQiiïoraa.rs moöton
onderaooht on gekeurd wo.rJen,HBT LKGUR MOJiT OKKKÜRi; Ji'N AFGEKliURi; WOHM3N1
Totaalweigoraars»die zioh principieel en konsekwont te^on hot militariamo
verzotten,wordon veroordeeld tot 18 maanden gcvangoniastraf l >' (
-..
Üo burooe Militairo Zaken in Groningon en Nijmegen zijn bezet , omdat ze oon
sohakol zijn in hot hole militaire apparaat. Zij versturen do oproepen voor
militaire keuring en ojkomet on houden lijsten bij van dienatplichtitiijnliohtingen.Mct ctezo aktios heffen wij do buroos MZ',«frp,als (simboliesc) atr.p
in do richting van eon totale afschaffing van hot militaire apparaat,
-Ook do Nederlandse regering on het Nederlandse lofjor maken aioh echuldi,:;
aan do voorbereiding oj> massale vernietiging van al hot loven. Do Nederlandao
regorin^r hooft de oorlogeindustrio de laatste jaren op vollo toeren laten
draaien, getuige do vorvangihs van de Starfighter,do Neptunos^do Conturion
tanks on ander rollond materieel .
-Door do lovoring van fï-ocatten(oorlo^ssohopen) aan Indoneai? maakt Noderland
ïioh mede aohuldig aon de >>olkeroninoo.rJ o.p Ooat-rTimor.ljoor Indonesië
uitigovoordjdoo-r Nederlandse wapens mogelijk gemaakt, Nederland steunt hiermee
een cliktatoriaal regiem mot meor dan 50.000 politieke jjovang.enon!
-Ook Noderland doet moo aoji do schandelijke en immorele kernbewapening.
Niemand weet waar dio wagons liggen opgeslagen, on niemand kent de onormo
govar onervan. Maar zo worden wol, zonder c'.av hot ons gevraagd wordt, in onzo
otngovin/s opgeslagen. jUeze wapens vormon eon p r pn c bodroiging vo.or do
goholo noderlandse bevolkinglEn or komon atoade moer Jcernwapong bijt
do Neutronenbom, de Cruis Miseile,Jo HX rakotton.
-Jo Nederlandse regering dwingt toslotte soldaton naar Libanon te gaan, om
hot aanzien van Nederland ten koet o van oen nog onbekend aantal doden
woor wat op to vijaolen.En do Nederlandeo regoring is vorro vn» neutraal:
; zo ondorhoudt uitgöbroido botrökkingen mot Israël >götuigo de fooetolijko
ontvangst van Nederlandse militairen, door premier Bogin van laraSl, terwijl
zo do r.*ohten va» do poleetijnen (PLO) niut ocns orkont.

i•

Noilorlandso re^crin^: blijft doorgaan mot <lo Russen als ^nze vijr.nd
ten tunelo t c- vooron } ma;',r zo w.eot viel b ü t a r j . h o t Ifejj'cr wor .t eteec'ö meer
ijotraind on inrfozüt ala .relluaböstrijjor en stnkinjabrokor t In No^rlr.nvl
ho^ lefior achter -u» hand {joh'nultn bij do Rotter ^amao havonstiikiny (19?0)> o.n
dafuiwerkli jk injuèet bij -du Ni «uwmarkt ..rullen in 'Amsterdam (1?75)«
NAVO legere en Warschaupnct ïo-jcrs oofanc-n Pt^elmfitijj in hot neerslaan van
demfinstraties,"(ij;atp,mlön -en degelijke. ,jc N^VO. oefening HILisX ijin^ 'bijvoorbeeld
bot neerslewin 'von 'een opstand van hot Italiaanse volk tejon Jo prijs, .de oefdnin^ WIKTEX .jin^ over het utttrüdün van Noorwo 0 'un uit il e NAVO.
Hot neerslaan van stakin^an blijft niot p.lleon bij oufoneni 'in L'O BRb jroep
hot logor in bij een stakin/j v«n 'Jwiraler Hcna- arboiJcrs, in Prcnkrijk bij Je
vuilnis,ophnler8, on ook tijdons da recente Britse utakingen,
Ook in oorlogssituaties zijn N.iVO on Wnrschnupact logors rvkticf,
Op /jpote schaal nemon aij .de bowa^oning vnn hot Hiddon oouton en Afrika tor hand.
i'n hun politioküj, okonoraiesc on atratoyioöo belan^un wordbn over do ru,jijon
dié volkor«n uit güvochten.
inzet von NAVO' wopena en légcrB in du voormalige portugecao koloniSn
Angola en •Moznmbiq.uö 5ïi in Znïro (ohaba) maken duidelijk aan welke kant do
NAVO ataats zij aan zij mot het Internationale kapitaal to^en d-j voor hun
vrijheid vechtende bevolking.
' .
HlïT LEGiJR .VQrtliT VOOiï ONü O.JEJf.DJibCSUlMlMO , Ï-LIAR JUIST üüN.gUJajJlOING I !
Uit politieke, okönomiéac of étratojidse belr.njon worden door de vorsehiilondo
staten ótee-ls wear talloze soldaten on buryore op/jeofferd.
' üp "WJ bom'op Hiroehima en Nnjtisoki in 1945 wis' slechts eon strategiese h.indolin
ojol NodorlanJsc politionele akties in de Oütit ('46-MÖ) .lion;ton uvonocce
do politieke en ckonümioeo belangen van oon kleine groej: re.jonten.
Hio hooft 'het .ook maar weer steeds ov'or dio ao^onaamde 'terroristen' ??
In het algemóen werken vrijwel' allo politieke partijen on vakbonden samen om
do bewapening on oorlogsindustrie op te voeron, mot de wérkjolejenhoid als •
hoiligo koe. iJenk maar oons aan het FNV die bij du verv.injing vnnde Rtr.rfi^htor
een enthousiast voorstander wae voor hot toestel met do meostu banen.
Zo loten do sociaal-demokraton zich voor hut karret jo van ds wn-pcnindustrioölen
'nnon. jin zo worden arboidore straks door ao.door honzclf auproducoordo ,
els gedood . 1 1
..
.
ortusflon laat do hele bevolking zich door ov&rhoidsamoes jos in de luren l^ijj
j.ai ho^. 30 bruik. van geweld wordt zolfs aangemoodi^'d door oorlogaspcjolgoed,
geWolilefilme enJortjolijko f I
.Als; wo daaraan niot oon einde mkkon , krijjcn we straks do oorlog lie we zolf
hebbon mogelijk gemankt. Vmi politieke partijen on vakbonden hebbon we woinij
te verwacht on ..je afbraak van het militarisme kan r.llon dóór j.-ja.imeli jko aktic
yaii allo jhunscm wonlon gerealiseerd 1 1
.
I/AAROM: -stop' de wape.iproduktie - stop kernenergie on (
dienst - GüüN MAN OUKN VtiüUW G*m C^NT VOOiï HüT MILIT^I3l'Ü3 Ü

f
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Vandaag, 10 maart '79 hebben Irrinn van de anti militnristiesR aktisgroeo
Onkruit nn's'ympatisantrjn "do buroos Militaire; Zakfin in Groningen on
Nljmègan, alsmede kerktorens in vorschRirlone-

steilon van het lent! bezet.

Deze bezettingen zijn bedoeld als daad togen het militarisme en do
^toenemonde bcwapening,v alsmede tegon do drnigcnde gevangenisstraf van
18 maanden voor totaalweictoraars
fHtfttttfÊtÊttjto

f ^ (1

^J do2o t-)ktlera zullen worden

Doi'dEn hebben do militairo keuring yewnlgorri, en ook du oproep voor de
militalro dienst.In ds volgende stniJen zijn torens bezet:
'L

'

'-'JT ',;.'. 'f nf r ^

"

Onkruit wi-1 mc-fc dei't- öktitss geen wetswijzigingen oison, maar hot loger en rie
ekonpmiese achtorgrandon ervan aan da kdiak stRllon:

•

-per jaar wordt 900 miljard gulden uitgegeven nan hot militarisme.?
-oalitiekp. par tij on en vakbonden vinden vvorkgBlejgenhrjid in dn norlogaindustrio
belangrijker dan ohtwnpon.ing, gatuia^ ""t akticvn aonkoop bGluir! vnn
Oaftnsio en da ot'cun vnn do vnkbondcin daarbij (vervanging ötai'ficjhber,
'B, L'nnturiq'n tcmks c-n clerr)ülijkn)van wetenschappelijk onderzoek wordt in dienst van het militair
apparaat gedaan-in:d<3 dnrdp wereld vooren legers van NAVO landen vol'a oorlogen ter
verdediging van Hun Gkondmiese (uitbuitings—) belangenVerzot hiertegen is dringend noodzakelijk omdat met dL^kerrtbewaponing on
de 'gesstdrift1 ven de ranchthebbors doeirbij, de k..ins op de totale vernietiging
ds cruhnln woruid sto'eds grotor wordt.
DG-. bezofctör'ö.- hnfl-'tin ondor-'\qnderc de volcjcndo .loua n^n'jGEEN MAN GEEN VROUW
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Bezetting bureau Militaire Zaken te Groningen
1$ werkgroep. ONKHÜIT.
,.-«^l*w™*Bcw

Op donderdag f^ v maar t 1979»* werd van ongeveer 11.00 uur tot ongeveer 15.00 uur hTetbureau Militaire Zaken van de Gemeenteaeoretarie in het Stadhuis te Groningen bezet gehouden door leden en
sympathisanten van de werkgroep ONKHUIT van de I*uidelyke
VERENIGING DIENSTWEIGERAARS.
Tevens werd de Groninger Martinitoren bezet; van é4n der tranzen
werd een spandoek ontplooid met de tekst "MILITA1RI8ME NEE".
Onder de beaetaerg_aan_JiaJ; bureau Militaire Zaken bevonden zich
de
tfHHHI^Hpmmm^imip
en de z,g. totaal weigeraar
Sëideh nader te noemen.
Tiet bureau Militaire Zaken was bezet, belde!
de brigade Koninklijke marechaussee te Groningen op. HU deeldë~
mede dat hy oen "totaalweifferaar" was, 11$ had, zo vertelde hij,
een oproeping gekregen om op 5 maart 1979 op te komen voor 1e
oefening. Hieraan had hij echter geen gevolg g-egeven en by de
aanvang van de bezetting had hij de oproeping overhandigd aan het
hoofd van het bureau Militaire Zaken.

(2)

(2)
Vervolgens deelde h\ mede dat h\ door de marechaussee "gearresteerd"
wilde worden omdat hy op 5 maart 1979 niet was opgekomen.
Inmiddels was er in het Stadhuis te Groningen overleg gevoerd tuasen
de looo-burgemeester van de gemeente Groningen, het hoofd van bureau
Militaire Zaken en de Groninger gemeentepolitie.
Besloton werd de bezetters niet te laten verwijderen maar de actia te
laten "doodbloeden" aangezien vermoed werd dat de bezetting alleen
was bedoeld om publiciteit te verkrijgen. By de aanvang van de bezetting waren er reeds journalisten aanwezig, o.a. Van het Nieuwsblad
van het Noorden en de Winschoter Courant.
Via de gemeentepolitie verzocht de looo-burgemeesteraande^
Koninklijke marechaussee niet tot aanhouding van lHHHPI^:>ver te
gaan, tenzij op formele gronden de aanhouding moest worden uitgevoerd.
Aangezien de aanhouding van ^MMMMfl^als nalatige ter opkomst
niet werd verzocht, werd hy door de KoninMiJke marechaussee niet
aangehouden. ^^^^^^^^
Inmiddels "ad^HHHM^e brigade Koninklijke marechaussee te
Groningen meerder^^naTenopgebeid en gevraagd wanneer hy nu eindelijk
eens werd "gearresteerd". Ook een journalist van de Winsohoter
Courant belde op en vroeg wanneer tot aanhouding zou worden overgegaan.
Aan beiden werd medegedeeld dat niet tot aanhouding zou worden overgegaan aangezien de aanhouding niet werd verzocht.
Tegen 15.00 uur werd de bezetting van het bureau Militaire Zaken opgeheven en begonnen de bezetters aan een reeds geplande demonstratieve optocht door Groningen. Voor deze optocht was reeds toestemming
verkregen van de gemeentepolitie.
Voor de aanvang van de optocht, had de werkgroep ONKRUIT echter aan
de gemeentepolitie toestemming gevraagd om de route zodanig te wijzigen
dat de stoet voor de brigade Koninklijke marechaussee langs zou trekken.
Be gemeentepolitie gaf daarvoor toestemming.
Van een demonstratieve optocht langs de brigade Koninklijke marechaussee
is het echter niet gekomen. De stoet volgde de oorspronkelijke route
en werd na aankomst op het Mar tin i kerkhof ontbonden.
Aan de bezetting van het bureau Militaire Zaken nair.an ongeveer 20 personen deel. De bezetting verliep rustig, het publiek ondervond geen
hinder. Ongeveer 50 personen namen deel aan de demonstratieve optocht.
Van de zijde van het publiek werd geen belangstelling getoond.
By de aanvang van de bezetting van het bureau Militaire Zaken werd
een pamflet verspreid ^süxx'jtst^xgsxi^ waarin stond
^^^ffffjjjjÊÊ^
tydens de bezetting was aangehouden. Nadat de bezettersgehoordnaciden dat hy niet aou worden aangehouden, werd overgegaan tot versspreiding van pamfletten met een andere tekst, een téks'-t waarin.'
houd i ritf van ^^^^^^^^Hlfcn.ie t meer voor
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s;';:':\n do; eigen bevolking, öök daor het Nèdorlandso leger, '

•:-.-.'.-.'

te galaven dat vrede bereikt kan worden door steeds gevaarlijker
••wapentuig Win tr> schuffen,. .',.'".':
.,
•;• '
^;v!;In 'IslQder land wordt p^r^^Jacj 20, 000, 000 ,^:' (20 miljoen) ann Defensie
^V .gQlct,,:,dat onnoemelijk. "v/QÊa goeds zou kunnen dnen al£5 het voor vreedzame
^;) doeleinriEn gebruikt zou vyordün, ' v
^;
.
, •/;:,
' J ' AT^^en dta wopenfdbrikanten habbon voordeal 'bij do v/apenwedlaptJ. Kpnfliktsri «f»
;;<••.;•: 'qoi.rofen bstekenen voor hen dikke winstenl/^f-fe^^ --•"•'•"•" " ' • • • " ' '.-'••"
. : (USPA) hiïRi"t.,bijvoorbBplcl-2ö'wei
'
"
'•' Xsraö'l als Egypto met' vvaponloverabtlea
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XK; Ook: Noderlond verdient 'dik aan dezo handel. x!p iGuorfc NeriErland fregtatten
;<7.:;::- (obrloDsbQten) . aanlndonösië, oen land- mtftt mpcïr dan 50.QQO pulitloko güvnn
p'.|-ïndonQ3i-8 gebruikt. ciexe frogattan vgo.r do onderdrukking van da-bevolkingi ven
-' • '• - '
i
""' . - . . 1 ' . , .
' •- - ''"' .•''
'•' .
,:; Nederland: is niet allcan' indirekt betrokken bij oorlogsgeweld!.' de inzsttlng van
-•Nederlandse dienstpliohtigen in Libanon maakt duidelijk da't het leger ook
-: daadwerkelijk incïRZüt kan 'wordnn in ooriogssituatiea. Do partijdigheid van
Nsder'lanö ten gunsttd van Isrp.iJl maakt de t«rm 'vrodcsloger1 bolcicheli jk,
;:, Naderland, Aveinsrt do rnchton wein do ...Pola's tijhen (F*LO) , te ark^nnen, on
'.. ,and(jrhugdb daarantfennn uiterst vrionschsppolijko botrekkirwjon mofc ..TsroKl,
,; Hetzelfde schip dnt anlongs unnuit Rotterdam öö sutnos voor hot VN lager
:;, V0rvoordo,.. l nam tov/ens avonvraol . autooo m(3Q voor hnt uitorst rochtsa,
:,Viin ,;dq christelijk o militios, dnt gosteund wordt door '
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Mear , Het ';lcger ia. niet bor.lceld om de zocfonoamdti 'vijand' bultori 'dn draur té houden,
Stoeds maor bof on b het NodBrlnndbO logirf 'ün do NAVO in hot neerslaan van
'ÓDstanrion', rellen on stakingen,
• ., ;.
;. ,
:( : .'
i.,"
;; oofondn de NAVO in '75 tn '77 in'-hsfnearsiaan van volksops-gendon in
aJ.iS -en. Woorwegen; en zo grcop het Inger heat laratsto • jaar in bij stakingen
in^WBRt- Ouitslrtnd, Frankrijk, en Kngoland.- '• •-. ...--' ••
' '
: •'
Totaal (dienst-) xveicrerfiars willen hior -op cjoen enksla manier ann meewerken.
" Zij wei 'geren ' zich te ?tatèn kaursn \/uor het Iraoer on v.'illen ook geen beroep dosn
; op 'fig vybt'r.ö.ewstenstaezwaron • Militaire Diens.t, Want dcxo wot is alleen maar bbdosld
om kritiek op hpt. leger weg te moffolcnj het is de uitzondering dis de regel,
• het leger, .boynstigt, .Bij' dg knuring wordt gukck.cn of jo geschikt bent mm
,' mens ari te doden, daarna moc^t ju voor da peychiotsr vorklaron dat je het ooht nist
kunt,. Tanslpttc rroirt JR 19 mnancien \/ervnng'(?ndo (Jib'nst doen, dio niatö mot, JB
: bc'zwnron. .tragün hut l(?c»er te maknn hRüffc,
.
•
'
[£n als jci dmt: niet wilt word J o, xodls motfcotvvilwcvigBraarfjgebeurt, voor;
• 19 mnandpn govangnn n^no^sn. Wij protesteren mot. klam togen dit onrecht! f
:,' HET; LEGER. MOET GEKEURD E N AFGEKEURD WORDEN!! !
-'.•:-'
'-.'ip tijdons eon bezetting van. h.ot- juirg militairo z£ken^ln
een totaalweigeraur
•totaalweigèraar .opgepakt,
.opgepakt, üvonsona
üvonsons ir,
ir, dit vanmorgen
vanmox"ge-n ;.in.
,.S.n. Ni
Ni jomgen
•gcfafiurd. Ook Z'.'.j xulliin dooi- cie Krijgsraad tot swuru gav^naanisstrnr
'ypraoruseld" werden' ;.. ;
•". ' :. .;
.
:
• :
Df? .fflntir- itöiitnristiasa «ktiügraop ONKRUIT.' organisBort' vanavond:' in sai.tenwerklng
r.iet; VflRA' bon ffalir.1«sritRitöi.ivond,-.'Clr zullen: sprekers zijn, atracittonool on
-j' röopert iodorncn oo y.Hnnyonrf na&r' VGpA te kamon, Oostcrsfcx'aa'fc: 44, H1 ,00 uur,
N MAN GÏif-f.' VROUW GKEW CBU'.VOnF! HL'T MILITARISME! +4+
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1.

a» Bezetting van de Martini toren en het bureau militaire zaken van het gemeentehuis te Groningen
b. 15-3-79 van + 11.45 tot + 16.00 uur

2.

3.

geb te 4HMHmV wpl/adrea : i ___^^^^^
__ _
Betr ±s ingeschreven aan de RUG als student in de sociologie
Hij is lid van de vereniging "ONKRUIT" an fungeert als contactadres.
Hij was betrokken bij de beizetting van het Dep van Defensie op
22-11-78
Dpl-verhouding; betr had op 5 maart 1979 op moeten komen voor eo te
Breda.
Betr is pol/orim onbekend bij de gempol te Groningen.
Op genoemde datum bezette
0 me"fc een 15~tal medestanders van
"ONKRUIÏ" en de w-BvD af d Groningen het bureau militaire aaken te Groningen.
E. e. a. paste Iji het kader van een landelijke actie gepland door Onkruit.
Be bezetting had o. m. ten doel aoveel mogelijk publiciteit te krijgen rond
het aspect diens tweiajer^^^er was danook voldoende pers aamezig.
Regelmatig be3-de^m|H|^Mp naar de Brigade Konmar reetdde vraag of
«sarresteerd kon wordenEuS^zien hij totaal dienstweigeraar was, Ook<
^BBBfcjounaalist van de Winsohoter Courant belde een keer met hetzefde^
veraoelc.
Zowel de Kontnar als de gemeentepolitie Groningen onderkenden de intentie en
negeerden het verzoek.
Tenslotte vatte men het plan op om de geplande route te wijzigen en koers te
zetten naar de Brigade Konmar ts Groningen, het aantal deeltiBmess was inmiddels
i doorhalen v/at niet van toepassing Is

GGÏl

vervolgblad(en)
bljlege(n)

ciass:

drie bijvoegsels

class:

Vervolgblad nr

l

bij MELDING/RAPPORT') dd 21-J-79

RNR

OBJNR :
DOSSNR:

opgelopen tot + 50 personen.
Het gemeentebestuur willigde het verzoek in. Uiteindelijk is van deze tocht
door allerlei omstandigheden niets terecht gekomen, omstreeks 16,00 uur
viel de groep, die zich bij de Martinitoren verzameld had, uiteen en loste
aich gedesillusioneerd op.
V,w,bÉ de activiteiten in"VKRA"wordt een aanvullende bijlage bijgevoegd
aodra de informanten gedebriefed zijn.
Gezien het feit dat degjggnieenteEoli^e en de Konmar, in overleg met het
gemeentebestuiu* van Groningen, "^ge^Kerkbare aandacht geschonken hebben aan de
bezetting, werd het doel van "ONKRUIT" en met name van ^MHHMHft niet
bereikt, hetgeen leidde tot het "kappen" van de actie.

Gezien C.-plg Hoord

Gezien C.- 449 Gidet

'} doorhalen wat nlel van toepassing [s

vervolgblarfen:
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Datum bericht

. 15 maart 1979

Bron

O n d e r w e r p
Bijlage(n)

t Bezetting bureau militaire asaken van de gemeente Hijjmegen»
f Viar,
Op 15 naart 1979 omotreeks 11.00 uwr, heVbaa 40 & 50 personen, deel uitmakend^ van het Politiek J>ienstweiger
Kollektiof ta Nijmogon en Onkruit te Groningen mogelijk
veréfeaeld van andere dionstweitjeraara, do af teling militaire zaken van het gemoc-ntöhuis te Hijmegoix baaet.
Ha aankomst van personeel van de gerasentapolitio te
Nijmegen ometoeekss 11.45 uur, hal/boa de beasttBra, na dat
zij de pers hadden geïnformeerd, vyijwillig1 de bezettine
opgoheven.
Er aijn door de politie t© Nijmegen tsn aonsiön van da
bozettsrs goen atabtahand^lingen verÉioht.
Het doel van de actie werd uiteengezat aan de hand vaa
een drietal geeohariften, Den fotooopie hiervan wordt als
sijlage bij dit sagpert gayssed*
:
Persoonsgegevens van do beasttax-e aljn niet teleend,
Se beHettsrs hebben f;e&n inea^e gahad in de doweiess,
Er word gsen Bshade nas
es»
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dit de fflilitarieering'van onze samenleving,'
-' •-'"'•
Allemaal hebfe&rf we onlangs op 'net Journaal kunnen zien hoe
Voortröfif'éïïjJfc de nieüiy^é'. t/eópard-tanks aijn» die onze regering
voor 2i4'|;ï^^;pyd1..guldatt.^Këef!t-- aanga'ööhaft; Alsof-hè t een auto
betrof, werden Slipvastheid,"- dratiicirkél, ve/liig èri-snelheid
yaü de :iank breeGjji't getQ.pndV Op een schaamt'elozö •VJijjèe 'werd
.gez'wes<J&'iov"©r öfef^enöirae vernietigende krocht van. di-t>."oo'rloga~
'
. t e n behoeve v' a' n 6QOP

..

. ,

t

''dreigt er td ' 'gaan
Zi^. worden ge v^ng|n ge,2e t omdat se. zich, verzetten
tegen he't
leger
en '•weigeren
zelf
mee
te _•werken aan^ deze mili.-' '
"
•"
•
.
taristj,ese waanzin,. Hiet...da;.mensèn die ^verantwoordelijk 'zijn
vópr. ,het t militarisme .- moor «ij die 'konseicwent .eike dienstbaar—
iiei'd a4n'wapenind.uj3.trie,
leger
en, 'militarisme
weigeren,
worden
'. •.';',
•
'•••
'"
•
:.
'
.
.•-•/
•
gearreeteer.d e^,,y^|,tgeaet*
;
' .-.Waarom doen &i$ fifen beroep op- de" -Wet' Gewetensbezwaren Mi~h,v
;-i-' '••
'•'" ''^
'* ' - - •
*.
r-!"! • . ! '
; p.^eltwe.(t. geeft • na^/élijk'ö mogelijkheden de
^gen het legei-' uit te drogen, laat, staan
je Wj8rkei;k telerzetten, tegen het militarisme, 'In deze. wet
v/ord• .t,,;.--.iio' t • .g;ewet.en.,$.er
.diakussie geeteTd":,
niet,.'ui',het'
leger» ,En
•
.
'
.
.< > •
l.' . ! . - . - .
daar gaat het onj. om l . Bovsndien ia de. strijd te^an. het leger
geen individuele zaak t het .njilitöristiéee geweld ondergQal{
iedereen» Alleen, gaaamenlijk kan de' strijd dafcf'ibegen
zinvol
''
r

1

NIET KET: GBWE», MAAR'HET " JiEOER" TER DISKUS3IE!';' -;4--:- *" '

Middels 'deze bezetting willen wij gezamenlijk getuigenis afleggen van ons verzet tegen de -militaire dienstplicht,, 4e
dreigende arrestatie van (^(Jpen^JJ^en-yah:;,Qnse afkeer
*öntiVt.-weerzinwekkend militarisme-' . •"''
"""••' "': •

.--.-. a:' 'V •
_ •.

1

. •••'-•

• ; ••. ' .' ' '
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GEEN MAN». .$$& • "VHO.OT, GE!^ OENT:VOOR HEg?, MILITARISME i ,PS
Voor verdjeré inliohtingenVj
Eostbu

o a tüTio i ^__^_.
Di e i3i s t-we, igeraars*^ •

»

Waarom ik in- de gevangenis terechtkom,
verklaring van- een dienstweigeraar.
;- ,

.

ben geboren en opgegroeid
uis waren we-me t zeven' kinderen
n de. 6de)! en il heb vooral aan raijn-kindertijd heel
gelukkige herinnering ons spelend- in het zand of in het bos,
veel ruimte om me:hèeiu Ik beklaag de enigst kinderen die-in
een ,flat of: rijtjeshuis zitten» • ••
•
Voopal mijn vader-, hec ft ons'vroeger veel verteld over vrijheid,
geweldloosheid eniandore bij -hem"diepgewortelde idealen, mijn
moede.?" werk* raeer prtkties met'een erg hulpvaardige inatelling.
Ze is waarschijnlijk.oen van de vele vrouwen die met vrijwillig
wek de naraenleving if bsj menselijker maken,
^Q ;dood van.mijn vad«,r; toen ik H en hij 57 was/'net toen hij
^ou kunnen gaan genieten van een vervroegd pensioen ,•• was iets
wat ik paa na een aa;ital jaren heb .verwerkt. In die tij-d zijn
bij mij ook ideeën Q/e.r een.betere maatschappij ontataa, riiet
erg konkree-j;,, maar w;l stierk.gevoelamatigy Paa in jSAJfflgJSfïï, waar
ik heenging-om te at;deren, ben ik veel praktieser en samen met
and,êrq.V; bezig;" he't TofcTTme steeds beter om te leven op een; ma-»'
niei1.'d'ie. ik ^invol vind (en niet een die-me van bovenaf wordt
opgedrongen),' Ik schilder en boetseer, leea allerlei boeken, %±t
inj^j^Oen^a^iGgroc.'pen, bak m'n eigen brood, heb moè'rdere ^
r.ela.tieö dh""een'"'ii'ëTè'""'nbop plannen.
.
. ., .
Dat iJ; dit. aan onbekenden vertel vindt u wellicht, vreemd. Ik wil
eÖÉIfter: proberen pin aan te geven hoe ik tot mijn huidige'verzet
togen hè t,militarisme gekomen ben, omdat het niet loe staat van
de anderq'dingen, die ik dop, ,
. '
'
DSit verzet'is begonnen met mi-in
'
In eerst.e instantie.heb ik die'militaireJkeuring
geweigerd, omdat
ik von plan was ebn b.eroep op de wet GiuD t<-' rt.ojii. In- da i; geval
zijn;die vlees- en'zielkeuringen;wol erg- vernederend: eerat
kijken zo'of je'geschikt, beni; anderen-te doden, dssjrna kontroleren ze-of'je'.anderen'niet .kunt doden. Verder is de-keuring onlosmakelijk niet.'hè t leger verbanden en als-zodanig- een-manier om
half Nederland ',£e verplichten zj,ch aan te passen aan oen wet,
waarbij het leger als ieta vanzelfsprekende beschouwd wordt: iedere joi-j&en krijgt er ciqo .to maken.
Later ben ik veranderd Van gedachten wat betreft het beroep op
de wet Gi;D* Het lijkt alsof je.daarmee jezelf demonstratief onttrekt aan de organisatie.voor oorlog en onderdrukking, maar zowol de procedure voo* 'erkenning' als de tewerkstelling zijn zo
ingericht dat. vrijwel alle mogelijkhedch om je bezwaren naar'buiton te brengen je worden ontnomen: jij me.t' joüw'problëeÊ' wordt
i-ndivldueol afgehandeld en.uiteindelijk verplicht oin 19 maanden
v.-erk-te doen wat .nieeatal nie'ts met verzet tégen het leger to
maken heeft. Integendeel! je val$ onder oen regeling van do :'
militaire dionstplicht, die laat'zien dat er voor iedereen (met
wat voor overtuiging ook) een plaatsje binnon het gohcel is.
Ik heb enorm grote bezwaren tegen het leger j als de hele maatschappij eruit zou zien als de legerwereld was'1984' (het schrikbeeld van do volledig gecentraliseerde, gecontroleerde samenle;ving zonder individuele inbreng) al lang bereikt, Dat zoveel
manilon en vrouwen' aan dio disciplino onderhevig zijn is erg
griezelig» Pat eommigon (de vrijwilligers) or zelf voor gokozcn
„__»_____..__,
_™^,,„^ . _^
-hebben-:
.ü^ul) betekentr gpwetonebezwaren Biilltaire dienst^ :, . /

.

is ook niet waar: de huidige maatschappij zorgt dat vooral
jongens en meisjes die "weinig beroepsmogelijkheden elders
hebben 'vrijwillig' tekenen,
Vermilitariaering van, de samenleving heeft niet alleen met
hot loger te .maken. Dat er niet massaal tegon geprotesteerd
wordt komt ondermeer door do groto, verwevenheid binnen do
samenleving ervan. Overal 'aohie ten bewakingsdiensten als
paddestoelen uit do grond, berufsvorboten zijn or ook in
Nederland stceda meer, togenovpr cnkolo gewelddadige aktios
van oen paar mensen, staat, hot gestrukturcardo gowold van hot
legor en een stoods sterker bowapendo politie, bijvoorbeeld
de razzia onder do Baolukso bevolking. Do moeste kranten on
.i. v., op school, in 'n kerk , hoor je woinig over dozo dingen:
er woudt steeds gesuggereerd dat hot hior allomar.l nog niot
zo slocht is. onigc 'feitelijke informatie- staat in do bczottingsverklaring, hij zou ochter eindeloos aangevuld kunnen
worden. Vooral do moorddadige onderdrukking t.or willo van
vooral wostorso belangen maakt onze tevredenheid wul erg
bizar. Misschien dcnjtt u: «dat kan allemaal v/cl kloppen, maar
wat moot' ik er moo? 'Ik .bon toch geon uitbuiter'. .cón voor-»
^booldaipg stoods. worden' or vool Granny- Smith appols uit Chili
'on Argontini'ó on Outspansinaasappols uit Zuid Afrika verkocht
on dus ook gekocht. Dat bloodfruit nooit moor to kopen, aou
oon weliswaar klaino, maar zokör göodo zaak zijn. Ik wil- u . ^
niets opdringen, bohalvo ora er zolf over na to donken on zelf
te boslisson, lodorcon kan, ongoacht wie of wat jo bont, izich
verzetten togen onrocht, want iodoroon heeft or raoo to i.ic.kc;n.
Ik stop' nu mot dozo verklaring. Niot dat er alp t moor to vor-

vaazt'ton
verzot
_
gonas o-ö a on dT3^trr^rotpr"WPr^fe'nïïb'::g'róö''p'"T.icnsen cktiof ï-,ond~
om onze vastzetting, niet uit persoonsverheerlijking, n^r.ar
omdat zij not aó nin als wij do huidige maatschappij' ckscptoron. .Niot onze individuele mening, naar hot legor dient
gokourd on ' afgekeurd to worden J
Spot van Discipline
f1: Zandpad 3
r-Nieuwersluis

•

PS: Ik was nog ie*s vorgetbn,
;
want ia november vorig jaar bon ik ook al opgepakt, aijn nilitairc omroep had ik.twco wokcn oerder ontvangen, inct do bozet^"
ting van feet Miaistoric Von:0orlog, Daago'-erna ben ik woggelopon uit 'n kazerne in Breda., dus dcaron liep ik tot nu too nog
*vrij' rond. groo.tjos
^^^

—TT

de Gelderlander -•• 15 raaa;£t 1979

NIJMEGEN v.Vnno'-r-venil
tegen elven heeft een
Jcdcn van de Vereniging
Dienstweigeraars de afdeling
Militaire Zaken van de Getnccntcsccretarie in Metterswaene bezet.
, -tie was een onderdeel
van ce. l nüelijke manifestatie
'egen dt j$ handen zijnde ar•eslatio van twee dienstweigeNijmegenaar
bezet, in Utrecht de Domtoren,
in Zwolle de Peperbus en in
Amsterdam de Mozes en
Aaronkerk.
De bezetting had een ordelijk
karakter. Omdat de afdeling
Militaire Zaken gehuisvest is
op de afdeling Burgerlijke
Stand word het gehele voor het
publiek toegankelijke deel van
de derde verdieping bezet.
De politie die met drie overvalwagens en 25 met de stok
gewapende agenten verscheen,
had echter weinig overredingskracht nodig om de bezetters
ertoe te bewegen het perceel te
pntruimen.
De bezetters verlieten om
twaalf uur zonder ccn onvcrtogcn woord de secretarie. De politie heeft geen aanhouding
verricht, temeer daar bleek dat
niets van de afdeling vermist
werd en er evenmin vernielingen waren aangericht.

VERKLARING OHKEUIT H.A.V. DE GBBBURTSÏIISSEN OP 15 HET '79 J.L,
Zoals bekend mag worden verondersteld zijn de twee totaslweigeraars
Dit heeft bij ons aanvankelijk de nodige bevreemding gewekt.
m^waB reeds sinds begin november '78 onwetting afwezig,^HJ^
•Inda 5 maart '79,
Hoewel beiden zich overduidelijk bekend hebben gemaakt, ia de
MareachauBflea niet tot arrestatie overgegaan.
De enige verklaring kan aijn, dat Defensi'e het niet heeft aangedurft
hen tijdens deze aktiea, dia relatief bijzonder veel publiciteit
hebban gehad, aan te houden.
Defensie wacht kennelijk liever op een 'rustiger1 moment.
Bovendien frustreert hun handelswijze de aktie wel. Het is voor
ons ondoenlijk permanent zoveel mensen ala afgelopen donderdag de
te mobliaeren.
Bovendien betekent het vooi^mib er^Hjj^dat zij aldus nog langer
in onzekerheid worden gelaten.

- •

Desalniettemin zijn wij in ataat om een evt. arrestatie weder»ra in
de publiaiteit te brengen.
We mogen veronderstellen dat waaneer wij ons demonstratief aangeven
in Breda,( daar moeten we per slot van rekening zijn), de mares«haussee
wél over zal gaan tot aanhouding.
ONKRUIT zal zich dan ook beraden wat haar nu te doen staat. .
In ieder geval zullen binnenkort wederom aktiea volgen, waarbij^HJ^
en^HM) zich zullen aangeven. Let hiervoor op aankondigingen en
kranteberichten.
GEEN MAN

GEEN TOOUW GEEN CENT

VOOR

HET

MILITARISME!
Groningen» 16 maart

'79

Datum rapports 2-'f~1979
Bo-nuramer
: 169.926
Evaluatie
:B
a.

Betreft:

Demonstratie van .?roet> 'Onkruit'.
Cp 2onda^l6-^2^|-,T5rd voor de Konin^gïï^^^^ icaaeme, mcoie naam
voor het^ïrafxanp üieuvmrsluis, ssa o.en-.cnstrcatie ^ghoud'er. door een
zoevan

tvfee rohdérssdoKen' leden van GnkriJiit
dit om de s aak te provcoaren.
.copt c-ï! rnot hun bezoek aar. de strafinaj
vriendin van
.nnen voor eer.

Tijdens dit oeacsk hielden de overige leden van Cnkruifc soals gs
een kleine demenstrati^m^trode vlag en spandoeken met lauzen als
'ïïej met het leger', cHH^^oet vrij' en 'Solidariteit aat do tota
jïianst^eigeraars' . Ds spandoeken vferden vastjeiiouden door:

Eaatstgênbende jongeman had 3
aïreen hec
__
^^^ , ^enasrad
dit met de bedoalin
de pers ti""rï^eïïT"ïBdP Inderdaa
InderdaadTTiseft T^ot U. 17. asncaoht aan de
demonstratie ?ev/ijd)7
^£^g^^£ verwachting' in konden de twee dienstv/eiger
______
mm^Hhet kanp T/ser ongehinderd verlaten, ïïcer, echter tóch -daarne
een bus van de ï.iarechausse ;r;;am aanrijden, bosloten de tï;ee hun svar
tuele arrestatie maar ^_i____e stellen. Duartce stapten al j in de ovei

jarige Volksvfagen varl^H_P Q-ie hen vsrvol.jens naar hst C.S. in
Utrecht.vervoerde v/aar zij op de trein si.jn gestapt.
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: 21 maart 1979

Datum bericht
Bron
Ondernomen actie

Onderworp t Demonstratie nabij Depot voor Discipline te Nieüwersluie.
0^18 maart 1979 ^ond 4$ het Zandpad te Hieuwersluis,
de ingang van de Koning Willera III kazerne, waarin het
voor Discipline ia ondergebracht, een demonstratie plaats, .;?!
uitgaande van dev actiegroep "Onkruit" afkomstig uit öröriin— j|
gen.
De i n h e t B e p Ö t voor PiaoiplAae geplaatste
overtreding van artikel 114 van het Wetboek van Militair
3?eoht| meerdere malen gepleegd, kreeg besoete van de uit
10-tal (burger) vriendenraeegënomen,dis terwijl hij op bol
zoek was blj^|Hljj^een demonstratie hielden v66v het
gangshek van genoemde kaaerne* Kij voerden tvee spandoeken
latóö, waarop stond vormoldt "Oorlog aan hot Lager", Men gedroeg zich tijdens deze demonstratie gedisciplineerd en rug-t
ti@ en hot kazernotarrein werd niet betreden* Voor deza demonstratie was geen toesteaising gegevsn.

*° *

, if

m\»
(Vart CCH Oftzélr verslaggevers)
* De anti-militoiristische ; qcUoproep Onkniit
1

maatf oiB 15 uur een demon- i
ïtraUft vanaf tte Grote Markt i»
;: OnJKrt\it Svii op deze manier
haai;'beiiwafcn togen hét niiliteirisme kenbaar maken en te\fens protesteren tegen «Je dreigende gevangenisstraf van 18
iriaande;
• militaire kéw[ geweigerd en aan hun

p de \vet GexveMilitaire
fr'Jtierist,-omdiBt ze van mening
'•.••éijn:-dat:-*dioi WPI ?akeft-om~
^.jfa-aaiU: „Niet.wij, maar het te: •.

Dj; kans dat ?.e aangefi
?uJïcri worden, achten ze groot,
'ïtet*'einddoel van dé.demonstratie, vv.aaraan ook zij 7ulfpn
.deelnemen, fs de kazerne v/aar
gij rnoestói ojpkoinon, te wetefi

i

,

f

J,

,

5 ' '- ' '
.-,
' ", ,
r

•'t'*1

^>

< S,

' '
/
' (

AAN t HOOFD B,V,
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Datum
Bron
t Zie bronnen

Aktiegroep OïUOttilT)

l 28 raaaa?t l^lwerd te Breda eon demonatratiovo tocht door' Breda binnonatad) gehouden doe
een aantal leden (ongeveer 20 & 25 ) van d© Aktiegeoap QMKEUOT en van het Politiek Dienstwoiger Kollektief voordat ai j zich meldden bij de Ifcip van Zoudtlondtkaaexno te Breda.
Voor deae demonstratieve tooht doca? Breda was oon verbumlinff
aangdwaagd en verkragen. ilaaet 4HHBHBMaQ e0n tweede aanvrager gestold»

^HIHHm^ iiöeft destijds een beroep op de Vst Gswetons
av«iren {jedajm. Hij is nu niet dienstplichtig* Ontrent Aeza fami»
'/au de bij dese damonntratie aeutwöaige personen wer«J,en harkend!

op 22 novofflbOT 1973 deol aan do Onkrult«b9K9tl;ing van hot Fd»
ni^torie van Bsfonuie to Ben Ifaag.

oenfj

wonende ^^^BIJIHBiJ^^IHHiiJJI^Ir^*} riQia even£ deel aan de bezetting van het Ministerie van Defensie op 22 november 1978. Hij
ie gehuwd met t ( en eveneens te Breda aan&ogig)

baeettinu van het Ministerie van Defensie op 22 novenjber 1970.
4. Een nader onbekend gebleven manspersoon uit^jjmHI^iLle tot
de vrienden vanlHH^BM^gerekend mag worden*

taktadres van ^^jjfftffffjfHtÊfjf^
Hij noot eveneens
deel aan de bezetting op 22 november 1978 van het Minieterie van
Defensie te Den Haag.
zonder vaste woon- of verblijfplaats. Deelnemer bezetting Minis»
torio van Defensie op 22 november 1970 te Ben Haag.
j - 7*4BHMMMMMIK °°^ v®leens genoe
geboren te 4BjMflfc°P WBBBBBBH^WOIiend0 ta'
Jij loeft samen met de reeds gehuwd
oen kind. Zij nam deel aan de verfgooiaktie op do Opendag van
de Koninklijke Luchtmacht op 18 juni 1977 te Gilae en Rijen door
da Aktiegroep ONMUJ12?, 2i j nam deel aan de basettlng van het Ministerie van Defensie op 22 november 1978 te Den Haag. Zij was
In 1973 roode werkzaam voor een te Utreoht bekend staande orgauiéatie ^Hfl^
ÉlHH| Hij ie bij olka aktlegroep aanwesig ale fotograaf voor
de Vrije Perg* Hij Kaakt deelnit van hel
Uit bescheiden in hot bezit van^^^^^^^^^WI^B^
fl^^^^^B en ^^^^^^^^^^^'(B^
^^^^^^K kon
worden opgemaakt dat alj in verband roet de Aktiegroep OHKRUIT kóntakt Jiaddan jaet»

doelnemer van een demonotratie togen ds Europese verkieaingsn.
Hi.j is lid aktiegroep OWülTJIS? en was deelnemer bij een deiaonstï?a«
tio te Nisuwersluis in «saast 1979* ^»'a9 ta Utreclit eanwessig i»
eoaa staöd van Hat ÏÏaod TerEst 3*fcont voor iiifonaatie ( 19?9)«, Hij
nam de«l 04n esri vösfgooialctie op de Opendag op 18 jimi 1977 te
Gilae on Rijen van de Koaiiiklljke Luohttaaöht.

;-• 3 -

'
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Vf 2*

t^

In Utrecht waren

gegevens van dezo porsoon aanwezig*
«jaendo
v3
J5i;} werkt bij het Sociaal Cultureel Werk in
Utraoht. Zij i& lid van ds aktiogroep GBKKUIT* Te tftreoht
bekend.
flHBHBHHII^IP^obc>r3>itotflHBlo4HHHHHm
wonende t«^^HH|^^^^HIIIHII^HIIj|^^^^
Büzettor
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BBBIBPi^^^

2-linisterie van Defensie te Ben ïlaag op 22 novamber 1978»

is uon erkend

r

In hot kadea? van aijn vervangende dienotplicht is hij als booarbeidei? tewerkgesteld bij het Staats*
bosbeheerr bosïfliohterlj Grollo te Kip (Be)« Het tslofootmuminep
hot nunsasr vs-ri Staatsbosbeheer, het telofoannum».
het nuramor vaii zijn koothuis^m^HH^
Betrokkene werkt mode aan de Radio Omroep Hoord (R0ï!0),
Van do vermpodolljke leden van d<? Aktiegroep OHKRUITj
noedelijk ^mHHBHHB wordt
nog een nader onderzoek ingesteld aangezien geen nadere ge*
$ev0nB gevonden werden.
onderhouden mogen gerekend worden j
KOU behoren tot Tereniging Dienstweigeraars. Hadera eögöveno
ontbroken.

O ••••IflK totaal dienutKaigeraai' te Nieuwsrsliiis.
een totaal di©ïiBtwelgsraart wonand® to
Minde,

clasa:

(Ioln3cod«(a):

CIA : I)5>

vent;

2-A~

ontv:

5-4-1 ;:

mz: 3-4-79

DET

451

4-4-1979

doo :

4-4-1979

VBra

ACTIE

INLB onlv

ontv :

.. 4-4-1979

.„„. CLaS/SieVei tav.
Hfd BI}
C.-449 Gldet

• Vi/. 7/C/ «teflb

'BI

hfd

1-1

1-2

1-3

B4

hfd

4-1

ST-1 St-2

PLV

HFD

B2

hfd

2-1

2-2

2-3

B3

hfd

plv

rapp

doe

arch dd

VEtï7DT,G-

hrt

gesn ') afwijkingen van tfn melding dtg:

1. Totaal Menstweifteraaiw lid groep "OBÏCRïïïï",
Breda, 28-3? en 30 waart 1979.
en
\>

3. Do In melding dd 29-3-1979 pnt_ . verwachtte dienatv/eieering ivm keuring
voor de dienstplicht
volledig uitgekomen,
_ rerden op Tderdagraorgsn 29 maart 3.1, ter keuring
voor de
'~"
keuringsarts/i 4e Indelingcjraad Breda,
Aldaar
dienstbevel aioh te laten kouren.
Zij woruon daa.rna voorlopig arrsoT'Ranee?.et?d te ondergaan als 'streng-arrest,
Daarna worden a.i j e'obracht naar de Chasse-/-3.oos-{',erkazerne te Breda om aldaar,los van elkaar,bet arrest te ondergaan in oen strafcel van de waoht,
Be volgende ochtend JO-3-79 werden K.l j op verschillende tijden afgevoerd
naar Meuwersluin via de ïïXJ/UBr en de Auditeur militair»
f('j,;jdonrj liet. verhoor door personeel KMH van de Brig-ads itoeda werden op be•!;ro';lcencn divorr.cn pamfletten an aantekeningen aange trof f en. ïtotocopiën daarvnn /.$<fm al n hijlna-e bij dosso

o'tT?, is actief lid van do Vereniging
>} doorhalen wat nlo! van toepassing la

varvolflbJad(en)
^jf
en foto's

een

class:

Vervolsblad nr

1

bl( MEUHNG/RAPEORTÖf

B?

2-4-1975

RNR

:

OBJNR
DOSSMR

5- De demonstratieve tocht door Breda,v/elke wa aangevraagd door "OKISUIï1
voor 2Q-3-1979,hoeft green doorgang gevonden.
T,a aanvragers voor doge tocht Bijn:
bekcnd en de
personalia: de(
Hn
Eon broor va.n
Vfct Gewcte
personalia broer:

ember 1975 QQn bej:oop op de
wonende:
dienstplicht: ïü)

leur: Aanvulling melding B9 dd 290379 i.v.rn. demonstratie
en melding van d.e
firoep"Onkruit".
Hel; adrog genoemd ir. regel 10 ^van piïnt ~$ van die melding
is niet^H^IMHBMIMHHiiflMbriiaar gabom'

Bijlagent
1» Foto'g van temo dd 280579•
2>

~

paraaf opsteller, —

Gdt, O.I.. ploeg MBr

O-/] 51 GIDST

doorïialen wat nlei van toepessing ia
class:

uervotgbladen:

ANTIMILITAHIST1ESE HAPPENING VGGfi D2 TRIP VAN 'ZÖU0TLAMDKAZERNE
OP- 'V015NSDA'GéSÏ£ KAART TB BREDA,

^
wi^meMer^o^s v a nel aap aIsnog"demons"tratier aan"*'
o|>""dë Icozerne, Daar zullen v/e elk bevel weigeren mot als gevolg
del we opgesloten zullen worden in de militaire straf gevangenis
in Nieuwersluis.
Op donderdag 15 maart deden wij mee aan de bezetting van de
buroos militaire zaken in Groningen en Mijmeren. Hoewel we
beiden allang hadden moeten opkomen voor de militaire dienst,
hield de mnresjosee ons niet aan.
Dat wij ons deraonstrptief "aangeven" lijkt tegenstrijdig raet
onae opvattingen: wij hebben /*rote bezwaren tc/ien het militarisme en we melden on? voor het leger, Als v/e echter ondergedoken
zouden blijven, pakte de politie of maresjosee ons toch 'n keef 8j},'
mnor dan zonder openbaarheid, zonder publiciteit. Zo werkt het
„. '--otsapparaat: hun eigen kv'olijke praktijken on c>n hot verzet
van snsen tegen dit onrecht worden het liefst verzwegen of verdoezeld. Wij hebben niets te verbergen en willen onzo dienstweigering aan zoveel mogelijk mensen kenbaar maken.
Onze aanmelding heeft ook met persoonlijke motieven te maken;
nu al meer dan 4 maanden zit onze vriend en kameraad fMMfc
gevangen in Nieuwereluis. Hij werd onlangs veroordeeld tot
n d o n d o o r do krijgsraad in Arnhem. Met drie staan we sterker dan 4MHfcQlleen en we hopen met onze ontirailitaristiese
idealen i^enate blijven houden, ondanks do ^evangenisisolatie.
We hopen ook dat veel meer mensen dan tot n u . t o e zich raet ons
zullen gaan verzetten togen het militarisme, de bewapening en
het leger. Want we kunnen slechts ó-on einde mnken a-nn de uitbuiting en onderdrukking von mensen als we er ons allemaal voor
inzetten.
Nu nog wordt het militarisme steeds aanvaard als een vanzelfsprekendheid. Dat komt vooral door de sterke verwevenheid binnen
onze maatschappij. Het doel van de bewcpening is niet het afschrikken van de Ruspen ; znasr het behoud van de kapitalistiese
ekonomie. Dat nerk je bijvoorbeeld aan de debatten in de tweede
kancr over nieuwe wopennankopen: daarin wordt alleen manr gepraat over het behoud van de werkgelegenheid, niet over het"nut"
van die krengen. DAF en Philips mnken niet alleen personenautpos
en rodioos, maar leveren ook hun bijdrage ne.n do wapenproduktie.
De NAVO doet alsof ze er voor de vreée is, maar kan volgende
week 30 jaar militaire onderdrukking van de derde wereld vieren.
Nogmaals, toch aksepteren de meeste Nederlanders dit. Misschien omdat wij hier profiteren van de uitbuiting van o.a. onze
voormalige koloniën en doordoor redelijk welvnrend z.ijn, Het
heoft volgens ons ook te maken met de opvoeding die kinderen
krijgen:
- Jongens en meisjes krijgen ieder een eigen rol toegedeeld. £o
leren jongens dat ze groot, flink, sterk, kortom een echte aan
moeten zijn en ze krijgen met hun verjaordaf een speelpoed(/eweer. Zoiets is toch veel leuker dan oen pop?
- Óp school wordt in de geschiedenisboekjes hot geweld van heersers veelvuldig peprzen: Karol de Grote, Piet Hoin, N-poleon
enzovoort zijn helden. Over het enorme leed dat dozen on andere machthebbers berokkenden dndor de bevolking lees .jo geen ,
woord, z o ' n boek staat vol ov.cr de mooiklinkende ideeën en
plechtige handelingen vön hen: die zich ver boven het gewone
volk verheven achten.
' ' ' ' . . . •

«

•~ Beleefdheid is iets wat je al vro<?g krijgt aangtleord: zorg dot-je
altijd beleefd bent tegenover iedereen die boven je stnat* 'Als
mensen daör lak aan hebben, bijvoorbeeld do 'jon^r^n <Jio do rechtse
CDU-bons Kohl kritiese vragen over h eraen zijn iend stelden, wordt
denr later op fereng?erd r.et: "Ze zijn ochandallp; onbeleefd aov/eest!" Op de vragen zelf wordt niet ingegaan, turwijl Duitsland
in een snel tenpo fascisties dreigt te weorden.
~ Gehoorzaamheid i^3 e s n andere ondeugd. Je leert hot thuis, op school,
in do kerk, op stroat, in de fabriek. Soms hebben dit -bevelen enige
,':. z.in, vaak ook niet. Altijd zorgen ze ervoor dat je net jon in het
gareel blijft lopen, zonder na te denker, wnt jo: doet-. Het op korr.mondo uitvoerrm vr-n alle bevelen i.« de praktijk van het loger: de
: freneraol bevoelt do me j oor, de majoor dt> luitenant, d<; luitenant de
sergeant, de sergeant de soldaat. SlJc bevel, dus ook liet bevel o^
"• doden.
IE* i*1 ^reda v/ordt ied ?r joar een taptoo gehouden. Hst ief-ïr wordt geprt enteerd als een feestelijk aebeuren. Over '-iet doei van hot
l;e/ier wordt n Lot fsreot.
- ledore- nederiandse jonden dient <rekc-urd te worden voor militaire
dienst. 40^ korr.t in het le^er terecht. In dot apparaat vindt wel de
ernstigste misvor^in/- van iemands-karakter plaats, 'fet "in het leger
word j'? man" be'doelen 20: "We drillen je net zo 'ionn tot je ja on
srsen zegt/ je gevoelens onderdrukt, je e<:;n nanmor jjev/orden bent, je
afstomping kompleet is'.1 Iemand die ze'n periode achter de run; heeft
of: ex1 middenin zit, ?al zich niet cauw meer verzs: tt.-.n to,r?;en dit-'
zelfde

Ze ze/rren: "Het le^c-r dient ter verdediging van het vaderland". Wiens vadjrland? Het leger onderdrukt, het «ewone volk ea houdt de
machthebbers en de staat die dife geweld wettigd in stand. Tlot parloment bedriegt ons, wanf'in het .belang van het voük" wordt voor v^lo
.miljarden aan wapens pekoeht v/aar -vij alleen schade van ondervinden:
He.t lü/:er vormt geen verdediging, maar een bedrei/rinx', voor ons.
gCaarotn eisen v/ij:
ÏGE'SN. MAtf, -GKEN VROUW, GïïJ?N C^'TT VOOR 'JET MILITARISME!

-.: Wij vórbrar.Jc-r: en.kelö symbolen van dit militarisme:
een Bpeel^.öed^ewo'er, een geschiedenisboek, ac-n stropdas, e-3 n taptoe-r
.•Gffiesje, onze ^ilitaire oproepen en ce MAVO-e n
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90 een {taftraagp voor hot honden V8B1
tooht In J&wSa <?p 8tf of 09 «aart 1$tï> werd bofcoai dat
tmltvtAa'a few kgurlog v»<a? <tö
, vonondo
ongehuwd» student»
aaatal porsonea van liet
en de airfeiÊSTOsp öikuuit to
sieldoa in do ïrip

wsi,ge» icolloktiai*

op

soa 40 öattwi w» S$ g-«öï?t 197?
Op a? masi3?i; 1979 v«w«i d0se«i?4^do 001 nseldioÉf ontvangen
ta» wo»«op tiö Iiap£0öii8& ^ou plewte aoetsn •vindön oU»t £9 öiaaarfe

:oe
Op woonsdoiSO maart
15 p0ïmoneö8

oorlog

io ds 7sm Goorstwïat te -Breda. ( aie planning bijlage II)
CaatïeaJas 14,10/14*15 uusr word deae groep wederom
in d;, birmonstail van Bseda en lisp in do £i«ht:La$ vaa do 'üidp van
Be groep tias nu «i&«veer ^ _ p g £ g _
lHftwa'ön daajfpij aanweisiê;. In da
^^^^^^^
WÖKX Het eesdoa? aaiachjïavén sisaadoak öa "^_g^^gu,1g^§g y^j
rood
hot "bsa
de bost tekan" «sa
esn "A" wan aanÊöbiraoht. Bit tökèn
'teass
—-~—»^«»j«^i*fc"'Jc^-V
«BB* jt«s*srt»i*R«a»
en lef töi.' werd latex* mm^et^ffeit oy s«m JKüiKbandor
op de ïfwtd stcrodt " HEÜMIB Anja-cïilet^i Colleötief".
vaa de Stip vaa KoudtlsndtlcaKQïne» Vota? de
iMmpe&n eisen verklaring voor waarin werd ise«
dat zij tot-Aal di0n6tvteigÊi?a&3.'6 Bijn. Da-urn maakten
at?» •vuurtje on vofl&'enddgn vlagen vaa hot Wa*sohaup6ct ea do
Savo» aleaude hun aoljjïifijjli^ko op?o«p tot liot verschija^ op da
sia&t om ofi'ichö van d6 ïtigtcc, vat railitairé pamfletteïi* ftt^dg
* dit vuut'-'sjs weïd geroer on" Gsca can» saun vroiiw» 0sea oant vco» iiet i©.'
de bo^-ölöidei*© word daArrm op onta-oercïide vd^aa Afèd'keid eè-:
jliüiïitt l'ö^tvónfBH^ oii ^Hfl^ cüuli iiastr de poort en

aij siol» vrijwillig bij de oldaai? jM|W|^^^
aanweaig* autoriteiten neldsa»

Uvj van hmi icloiititeit
m^Miliiiii iln l i i n i i i 1,1 in i i u n ?ete-::J
^^^^^^^^^^^^^•^^JJU^PI^^ffffB W j^wivu i w wwi J.WUB Uw-— r "ruw M W * *
•'
?t vip-, da y's-ije Tare nvi^^^lPa^ dé liend vsa
in de YoUïekrsait i>et i'oto - wssdon ai.j door do

Op 2£ mosxt 1979 te osastaroakiG DS«00 war ssijn
do ir.&itï?i3ti^|3/itido3.iiö^tïJ7ÉySd aatx de $^6Xl©öooDwl)9'ferttóit te J&TOÜIEV*
aid »ich aan ecai licJusouoli^ko ksxtrin^ ta
jialion aatdé» arrööt ss«'töj,d* Dow pesosRBel van dé
dei? KcnirJcli^ö Mwrödiaussee tö Breda ia tassake ee»
baal opfctnijsuxkt» Si^ dit oudocBook we»d duldèlijkv dat de bij
Ixsteokfeon wiJitaJlïfo nw03xiQj:ün »*n KOÖÏ
cmtx^nt Jiet bOigïitfiJS otiraJfbfiiw fqit v«n 1-lU.itair Strai^aclit ®n
on heiiisaid diant te vordsn o$a ölkc ^w^idicohe dieouisais: te
ovsr Jiot al dea oiet voldoaii aan eet
Gp ^0 aitt3a;fc 1979 S.UH bptröïtkkcsrte oaad-eir ^^-^id© vast
hot oador«eol ovsrg-efeï'acxttt naoi? AEoh<$!
v villen iMt^a» ïTieuvarslMits oa «sisters mét d@
,t'ro:'tt ta
gogaoaett vast <le
OfeY/lUIg
•f^J^lJq1jj.-.ii1tM)t<j_|gmrffc«»Bii»^i>iiL>iirt»V'M.«-i_u_»^T,T1^rT,

voorlopers van gsrotore aantallen
die c$
uitiö£ zullon gaven aan
de f avfc i»:all i tati s tf s cfië . -b e zwar e nt
oian geen papieren
nsraan «• adresBên «• akties te
enig» stenoilö o.q. peraflotten

ovea* iwt
ö

oen

eawtfll

,winf on oycn brlgi.f owr si
taaart
( «io bijlage l)
dagbook "dinsdag <5 febr *79 " )36t neiaQtt als l
( ai» bijlfvSfr v)
ïntól afMitsJwalnösn yen na'«m uit Buiisle&d - Italië —
ytitsai «J Nederland. ( drie blGüüsi^don -t&llonde bijlag^ Yï }
jwantbi'iefkMst "VerJcle/it* bwt leö«)? de ÜüHMXl i "
(ai© bijïaae VII )
poging eilöo oven op ^ati »i^t3e to aatt«ef 0a?«»ïingpn èli.;
rïli:)
aan het Ifedeylajjdse volk, Acnliea 23 fobi-uari 1973*
"

' •

.( l i

-* •

'

-

'

• .

.'.- :
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gen fjy»i]>hatleaafe«i,
( sia W51a^8 X )
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• 11 mei 1979

Onclornomrm actie

0nderwöx»pi apandoekaotie op 30/4 te Soestèi^ïc
1i a.
Walene do ri^os» op JO april van lol do lonin^in v?eyd no.
van het keerpunt op <iê openbare weg ©n buitsn de paleiuhokkeo» door een
paar JonRaran aö*3racht oan opandoök ta ontïollon en ender aas«taoht ta
brengen» Boor optrodèw van do ^eiaQentepeliti&/Saa3ra yssd auli^i vi^i^wel
ojuaiddolli^k verhin^sycl» Og hst spandoek» dat niet inbeslag^ïioaen ii3é
wen d© volgend© tofco^ aftneobsfeohtt -'steun totale dienstwei^erswö? e» po

™

b.
aiöh,
li^k
log»
2, a)

Hnigo ti^d danrvocr was bij oe*n andas lan^fa SeKelfde openbare ve
bovindond persoon een wpandoak, ondas? vrijwillig© afdjfaolit» ti^dg
inseaomen* Hierop 5t*rfö>a ale tekst voor» "Verklaas last lege» de 002
(Json man» {joen vyouv, geen oont voos 't militai-iSEie".
y<jt opa«üoeJt ond«p pt.la word blijkens eigen opgave taedegevoeïd

dooft ^BBBHB^BtBBBBHBI ^Qboron^BBMBBB^'t8J
wonende tc^PJBHMMHBHIHHiiHBHH^ Icaaüi* 100%
v;ao ^i°^^^J*4HHHIlHHHHIIII!i^V geboronC

b)

Hot spandoek ondox* ï>t t b was
bo ^^^^^^B vtonende t

jgogüvens "ootroki'.èneju (Pids in£oraatie)
ivoont t^^m^^Bin een staden t enfl&t* in
Ja.
Ja asöt3,êtf0i?k.©jj aotiö^oey
"Onkruit"* «öra dfi»4/4/
r"
uegeno b<»k3.a<5ida(n gaaflett(?n Suropea* verteiowing-e» op
aarjplfl.k'bori1»aög,mpdQ Btinkbosamen gebouw Ingegooid* Actief te stphten*
^b.^HHHHHflÉkitü v^rksii"*ï\s JttHHBBttMflHHfr M 3 Ao ^in@@nt@

tepmwooröig* Diens tuoigeraay on in 1970 v«ss?oo.Tdeeld tot 6
etv« 0«V» usgens difcoetwi^ex-ing vorvangendo &ï?boi<2«
Blijk@ns notitie JSKajy/Rotteudam aanhouding 30/11/1978» Tewerkgesteld
anti-fïavo*

ondor ptiS'b in
bij hot*
Ëöl^^^WiisagtitË
activiteiten te öuollel - - « r^gg^^

23/24 apsil 1979 Aanplakken vtm plakkatsm actiagrosp
3/3 mei 1979 Mst twee anderen veffsohaaeia in zwarts overalls« op
'jehoön6n> al a ^AC"«*led(,m (s wol» Anti HiH1;,Coraitó)
5/6
1979 Op dive*80 slaataea te Zwolle outi«Havo löuaen 0êflpo1ieï
Imnn^n Vost» tallen ofÉfclhieraan heoft modeA'cda n.
2woli9.
^Wl^^*
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MELDING/RAPPORT ^
geen ') afwijkingen van tin melding dtg:

Onderwerpt

Optreden ygfiff- "toikruift" groep tijdens rijtour van
Hare Majesteit dêTtonTngin.

gla&fes/tijd» Baarn,50 april + 13.20 uur.
SstrokJcen personen?

Voorval;
Tijdens de rijtour op JO april te + 13.20H uiir KH werd een
spandoek door twee genoemde personen opgehouden met daarop
de tekstj "Verklaar het leger de oorlog" en "Geen man-vrouwcent voor het militairisme",
Navraag fiemPol Utrecht j
Persoon 2 werd op 4 april te Overvecht (stad Utrecht) aan*gehouden door de GemPol i. v, m, het gooien van stinkbommen
tijdens een voorlichtingsgebeuren vwor het JSuropees Parle™
ment,
Deze persoon wordt door GeniPol Utrecht als "Onkrui*"1 man
gezien.
Adviesl

•}3e-726576l-69

erzoek te doen instellen naar persoon 1 te Zwolle.

vervolgblad(en)

geen,

bijlage(n)

geen.

f'lchecode(s):

volgnr:

RNR :
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DOSSNR 12.15.51*09/1.
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MELDING/RAPPORT 1)
geen ')) afwijkingen van Ifn m
melding dtg:

a. Optreden ve:m» "Onkruit* groep tijdena rijtour van H.M. de
Koningin»
april ± IJ. 20 uur.
g.Be^ypldcen

3. Voorval:
ïïijdens de rijtour op ?0 april te + 13,20 uur werd een spandoek
door bovengenoemde personen (l+2) opgehouden met de taks 11. "Verklaa
het Leger de oorlog" en "Geen raan geen vrouw geon cent voor het
militarisme»
.
'
:.
tekst van het spandoek vermeld in KM 12.15.JI,09 moet
"Steunt totale dienstweigeraar en politieke gevangene*!
Totale dienstweigering nu".

) doorhalen wat niet van toepassino Is

vorvolgblad(en)
btjlage(n)

clas

geen*

class:

•t
*
Vervolgblad nr

bij MELÖfNG/RAPPOHT 'J

flNR

:

OBJNR :
OOSSNR-.

te
ID Baarn vermeldde verder dat persoon I zolf gezegd heeft ambtenaar xm zijn,
en dat in de Vollcslcrant van 2 mei j.l. een foto van deae gebexirtenis atond.
.Beschouwingj H.v.t»
5.Ad,vieg:
Verzoek;

Een ondöï>30ek te doen instellen naar beide personen.
Resultaat en bevindingen mede naar Plg Utrecht te zenden.

') doorhalen ws( nlitt van toepassing 18

vervolgbladen:
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vati du »JcUog)ro*p "üokrait" we?:<l ia vsrbaïjd wet de
ovG/ï/iftftt»4»$ van J iri ^«DüOiud J^öjiot gödotinöörde
naar reöpaotiovcïiji bet üuijy van l&vatting; vo

Bi ^ éö
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üc«it »ij

Jmd eert aantal deiaone traat«n
, Ir. opdracht van do cos; a$dt
van öö
vtm goimemüe Ikaiioriie on»
var* hot torx-cin vct*\/ijdord« Door onfceie li^aionstranton
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üo <ta£«i-mjj i>a.L;ünkriiiK0nf SSoiiakene en ban (3e
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RAPPORT M
ingen van tfn melding dtj:

»
e LoonenR/Vl /o oh t, «>p 2^ mei l^Tyfce OSOO uur,

ïg cjxi:-;;tó t-j-,1d ^oledon «,it de Öoci"liotis(?hö Partij Nederland
uit -oijooid, is thnna op "non rJïtiof" .'.-ös
betr, beweert aolf'aotiel' terroriste te
3o?tï, sa:7t self cojTit^cten mot "vrienden" in de ;.;,ïUJ). ta
Ia lid yaij 3iet JJQOJ, Vofseta Sront ±s>Lxi4fi¥ <?n had contact ffi<?t
i ie t aoal.pr

£Ja:f lij ii« at-rii:d v«.n
ai j pïyrvf J«t ten fi'u boeV.vorK-eu over st&d.Sfju.eriila van
(Sio cok ije ajitoeedeivter. vui

Vervolgblad nr

i-

hl) MlëMlW/RAPPORT')

<U. 6-6-'79.

RNR

;

OBJNR ;Bopot— en I
DOSSNH:

Jiotr, 3.0 <Ut ,jcia# ami,";ejïoud«n voor hot onbevoegd aanplakken van
pamfletten van do ffroep Onkj.iiit,

Antecedenten;

M d, vru) <JR
was "oetro'ü-ren bij de toaotting van het Ministerie.

itie}<: voor on »ou lid zijn van het HV3'1'.
f;oc:ovonf3 in de ro.^io ^trechi: »ijn tot ow lieden niet

geboren to
V'oont volfvonra eij.on op.'ffivo;
'..'oont volp«na
Lid van do .^oep OnkruïtT

_____
Jiqtr. komiTin 'io refrf.o Utfeciït lEtW vooro.

t:t', ct?o(3 door i:;0t r.i.iu auto na oei: ;;e;:even ntopteken, Iceiite'con •
j SB Opel i.'adatt.

') doorMen ws( niet van Wa

vefvolgblsden:

Vervolgbled nr ;>,

blj;MBWl»iQffiAPPORT')

dd. 6-6» '7 9.

RNR :
OBJNR : j)Cpot- en Uotentiekamp
DOSSNR:

plakte i/1 aprir~T?8 affiches over "AL30 NOHO».
ia /jopakt voor affiches plakken to iStreoht over bet HVü1.
In de nacht van 19 op 20 december 1977 is betr. gepakt voor het
plakken van affiches met de tekst {"Volleer te moet vz-ij",
en "Koon Jihiropa onder 3Xiite ^eaafl", deKo activiteitan verrichtte
met;
^fÊttJfff»
^student aan de Sociale Academie te KsstsySsm
liéeft met beR?. oo»tact f.yohad meliÉHlHfli tot typ^-il 1978,
Toonde in bi,1 oon i)ro_

~o ven G taande adres is door de Ploeg Utrecht niet.
naolor ondorHOcht.

Hot bovenstaande staat kennelijk op een
aanzien van de provincie Utrecht is bet
speurwerk verricht naax dit adres, doch
bevolkingen en Politieinstanties hebben
positieve rea'.sltateii i.:eloid»

adres, ton
nodige
navraag bij
AI0T tot

ï)it adres zov. Icxiiizien aijn van de oudere van de
oen vriend van betrokkene t,w»;

Ou Ï'J mei 1^73 verKaiiialcle» sion on o-voor 25 derao;istrr.iite» Vflii de werkgroep
Uükrnit voor do in— on uiti;'an;i van itet Jopot voor Jlsaipline te Kieuworclui
3>o de.'.xïr.iïtx'anten heb\)on nr-i."r latc-r blt.-olc do bedoelin;- ^ro-iad on ao
iïi.vooi.'ioknuior t; bo^o'ttan ton einde) hot- vertrek van ;.le dria totcui-l—dSotist
14 ":a?naiopoton, oen vinnonLi^kc Uottinr-; snot een apeoia-\ slot van het
jrier}: A:':Uiï»jjï^i)JiJt v/r.arvan do oonr.ti'ixotio i-iodanif; ^,'ne dat het slot Moeilijk
t« v^'rbi'öken -/ou ai;in .^we^st»
Yor^or voren dn d(Mï;onatr;vitoïi in liot boni t van een t\»'oota.l epnT>dooï-:eri;"
dtipihaten W9! iifet vfin toepassing is

close;)

Vervolgbled nr

bij MEUHNJ3/RAPPORT ')

,id.

RNR

:

OBJNR : i)eilot» en Itetentiekamp
DOSSNR:

Op do [jpryniooken wan veriiiQldj"V:.;ifKIA:uï iilW ïiiïJi-Jï DB üOKLü:;", (dit spandoek
on/of i.ieKe tokat is ook ^obruikt bij de domonstKatio te i:oestdi,jk tijdens
liet defijó bij do viering van do verjaard?."; van ..',K. de KüMIK^Ik'),
on "3'PJfi; AAÏJ J)i:J GSVAK&Ji-iSX w^iüjjBK AJlTl
\f,-it inlcidendo probloj'ien Yorocji'Kaakt to hebnon aijnde demonstraiiten liot
vari iiot Jjqpot van Möciplino opgeotonml on Kijnxe hot
bouv; biiyion,'.;-e(lrongon, ^a wat ^oiiormutselinfien aijn do demonstranten
i: './oer vari het terroin van üofensie vorwijrlerd) wa-.irna. buiten
dit terrein, op do openbare wer; wanordeli.ilchoden on tij tonden tussen
domonü ti-anton onnr«i,jdr, on de Rijkspolitie andcrKijda,
Vijdona «evio rolletjen ai.jn ? avroetaties verricht, (Zie }>uïit 2 a t/i.i /=;).
IJG eifipn^ ji,ioi men J'£jiet ^o po b^ voor _.üir,qi3j)ino_dGponosrdo^_augHH waren;
"TTTTcen vurspj^ocliïïb r?» '/oKjoró ioöïa/iiTo "van Totaali7öic,-eraaj:o.
2 a. ÏJipecto inwil3i^;iiU,' van alle oiaen totaal-v.'eiyera ra m. b, t. de detentio1), (ï-een roüintratie van briefsolu'ijvers en /_readreoseorden»
c,
d,

o, JJJoornan in do cel»
eton,
f
-.ou van dg_iioi':!onstrantenhad oen briefje bij ssich waarop stond;
ontfHBMB 08.15-00,20".
ri op naam van; a, de N.O.S.,
Korenstrant 39 te -Iilv<jrsmnt
b. Idem, wa-a'in tevens ia gohuisves
eon Audioöchakelcentrum en een
onderdeel van de Telefoondienst
van do PK',
0)020 jmifiv.ioïn sjijn kennelijk ,-.;;otn,'iiikt om do actualiteitenrubriek
van do 7AHA "Diii^an vnn do J-)a,psiM, en de Joiiraaaldienot van de
;.US op de hoo/jto to stollen van de demonstratie»
een van da ondei.iaiiraan v;i*i een van de danes was onüuidcdJLJk lc-e?3ba, r;
;nu, jsei's staat op iiatmi van;,,
te
Komt njot vooi> op politiek ^ebiod bij de'~"oinpt)l te
(iïen nader onder^nek wordt

i) iJoorhalsn wat nipt vpn K»9p8S»ing is

Vervolgbfad nr

4.

bij MeüBWS/RAPPORT')

6-6-«79.

RMR

OBJNH : j)epot~ en Jkïtentiekajap

Voorts in or oen ondorzook geJïoud.en nanr de mogelijkheid dat de
drH3o.no tranton precieo wisten wanneer het drietal overgeplaatst zou
worden op dofte bewas te datum,
most worden dat de totaal-weigeraars twee da#en tevoren op de
hooffte aijn gestold van deze overplaatsing»
ÜR d'H.o woifjeïstrs hebben daarna alleen nog r.iondelin.'; contact gehad, niet hun
advocaat, Bij hebben (Teen bezoek ontvangen of telefonisch contact wet (ierden
noch mot familieleden f;ehadf noch de mogelijkheid sehad om een briefwisseling
üe advocaat is /:^ruaamd i 4BBBMBÉÉ. (Zie bi.lla/ce van aknent, oï»,*l6).
'l'eïofoon;
Postbus}
iJordcr f;onoc;nde advocaat is lid vaïi" oon advooater.-kolloktiof wa-uin onder
•--•••- lid - - - - - - - ' "
"•'

In oen b.rief indertijd l',rescii.roven aan de ('o- riandant van het Denot VQÜJ?
.Oicoiplino worden ook een anntal oisen vornoorad, t. w;
1. Ken bestuur op te richten voor eifcen
2, Bo):on in do ooi.
4. Ovordaf? bed,"ol)rui): .
f'>.'j«(>n -j.'o.'Cis tratlo van de ufnondfirfi on iidi'oyöjinte» van bi.'iovon van en naia*
d « to 1,3 u l-'rfoi /;orao ra ,
7, Afinv,'cssi(?ioid van bloemen en planten in de col.
advokaat heeft in eon gesprek met de Commandant van liet
Itepot voor Discipline laten ontvallen, dat hij zijn dienstplichttijd heeft
doorgebracht als reserve-officier van do Vorbindin/jadienet in de functie
pelotonscomnKUJdant ij-i "Do Lior",
Bo ondor do l\mt 2 a t/m £ genoemde personen zal tenlaste ^ele,gd worden;
Art, 141, 2^7» 550 en .180 van het Wetboek van Strafrecht en
Art» 19 van do Altenene Politio Verordening v&n de Oemocnte Loenen.
(a.ijndo; doiaonntr--r<m Kondor voi'f^uin.iivf van !iarrelt)
a. i'on annsien van activisten in do atad Utrecht kan gestold worden dat de
/;ro»i> Onltrnit on do fa'oep van leden van het R. V, P. j.n verhouding met
dp oteden Koalo Groningen tajiiel.i;:k klein ia, ook l^ijrce^en KOU oen tamelijk
liocht© ,f:;roop vori.ien,

') öoorhalsn
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MELDING/RAPPORT 1)
geen ') afwijkingen van (fn melding dtg:

1.

mstratie te Assen door de vereniging "ONKRUIT"
430
*•-«—••
totaalweigeraar (bekend)(

2*

3.

In verband met de ovsrbrenging van batr van Nieuwersluis naar Assen, vond
voor hot huis van bewaring te Assen een demonstratie plaats georganiseerd
door ONKRUIT,
])e voornamelijk jeugdige Onkruit-aonhangera ± 55 personen» voerden een
aantal spandoeken mee met teksten üoalaJ"V/eg met het leger", "Krijgstucht
Ontucht", "Geen man» geen vrouw geen cent voor het leger" en "Weiger te
doden» weiger dienst"» Eb? werd ook een pamflet verspreid.
Er werden geen personen herkend» de demonstratie werd te 15.00 uur beëindigd zonder dat er politie aan te pas gekomen is,
Gezien C.«plg Hi Door het feit, dat het gegevenevan deze demonstratie
pas op het allerlaatste moment bekend werd, kon dsz geen aktie genomen
worden. Daar de verplaatsing van betrokkene toch eerder bekend was bij
de instantie te Nieuworsluis, ware te overwegen oin een dergelijk geg
aan de betreffende ploegen door te geven, aodat er tijdig ingespeeld
worden on er oon inventorioatio vaai do deelnemers gemaakt kan worder

Gtezien 0.-449 Cidett

') doorhalen wal niel van toepassing i

varvolgblad(en)
bljlago(n)
2

clasfl

Vandaag,'JU riei '70 « l u i t e n u i j , oen {£roep leilen e» siupatisanten
js^aTO0ï!Bït*i-ï**:*«!*<'*55'B*lwaflp

'

yuri «ft'iintiui ntaristies*» nlctiafroep Onkruit, do toegangspoort
van hot - u i » , van ii-, vui-.iii^ i r t Aa.-jon ui', Ue t:: u 11'd s {^buurt in Arnhem oo 'Jtroch;-,. Kin-dor op i', en r'.u^- »i'H onk i!e toogitngapüurt van
do lï.x litaii'o wt/Mffju/unyBni» j n Nioin/^raluia afg««Ioteii.
De/fe nüctios viaijeu plaats uls protest te^en de overplaatsing van
üo clrie

tot-nul weig«rfttvrs»
Ui t bctli'htth', thid '/i J iit' n i l f. tui ro (lii.;ii.st. in luuir toliil i t>»i t woi—
geren; ai,j hebbon ook govt1g«r<l nntir de keuring te gnan'uf %'ervangenclö dienst te doan d^ni.%'. oen beroep o\> do 't/et Güwetenabezwaren
Militaire "ionHt. ilaiüa ai.jn • oiiluffnnkuli jk verbonden met het leger
ö/i hot Mil:. tiiiro aystsoiir
Op du kciUi-Jri^; w ir;' t ju {joftouril op jo ^«jschift tlnsi tl vi>or hot

l«{j;er.

Beu -litu-oi'ii i>|< f J .•; vr.it (iorjii i f i (!;• ui txmiiieri nr- t!ic <!o rögi-sl (liut
bevestigt» Mot .l.iot. feit dïit/ je c'.ienstweigert otn-ïat je te^en het
18 i-

1)0 MO!)Hc/i t) i o nio* fvun. cU-zo pouHpitu i;it>e wensen te doen, en op geen
enïtolo majiiei- nan Iie-t leger nee willen .werkfin, ' worden voor hun
POL1TIHOÏ- overtuiging en hun konsekyente naleving daarvan", gestr^fd
net 18 maanden guvangeuiKs.trc.f .

,

sit Kinds Ö.'Ü- noveüber '78 gevangen in d.o niili tcxire
KJ ttuii daar 'siudt 29 s(uo."t ''79. De. uitspraak • hij 1 hét j»ro.ces van
l^mmm^ti >-.i,| hat..-!iotf!;er herooj, was IS nnHndt-n en liet lijkt,
niet v;;iarf>f:lü .jrili jl: dnt cie uitspraak >'
(i'ntitra «al «ijl:;.
'.',i,} 't i i, ten vest oei fu;n

.Mi tt lnUni-i.rt.Ui J.it

VOJ. b L'.-'U

.Lu

; I L I ! ( . HU

Al'UK.;

Of'N f'.C !, V.'in 1J . XtJ

bL,i :',lni w;i;u' ,ji> va:: il) u u r '.: a vi.-!ii!:: l: 1 1 i:;tll! 7 'ü ni'hU>nd;;
on yoihu'undü «la werkuron a a h t u r gou Lot en d^uron u i t , ^ m u u r
pc-r "J'i^f.. l u c U t u n , t j l u o h k g &trin\r p t» T woek banoek o tul*1! r f.<>#Mi'srui rit)/-; van ':ur\, v/> ] Ix'diyc Honuuiu' ovi.-r ail." in.i

«n iti.t.^'i.'iri'li! fioii l, , roki'ii .in (jo cul vorboil'irs, jotiiaf, nint.ü ,iaa
j
i ,
do muur han^au, ^etsn pla.nton.ot' biot^mon, overdag het b«d
niet gebxruiken, de willekeur Vcin behandeling door- .bewakers,
Alle drio aijn vogotarior; or wordt echter niet voldoende
vervanging voor vlooa H0f.;avfm; hot voudsel ia bijaonüer
eenaijdig, eentonig en ongeaond. uit, angst voor beinvloe^
diag worden de drie totaalweigeraars gescheiden* gehouden» vatu
do overige gnvangfinen, nll'ïR. dienstplichtig of be.ro s pa.
t. w>c. bil 1 1 koiilaklort ^i.in <lu:i u i t o r i i niinium.
DISCIPLINAIRE

In 'overleg mét hun advokaat; hebben 4flMI|HlHife&nfliM^
na ésn'op niots uitlopend gesprek met de direkteur, luitenant l-olonel^m|Hp, oen klacht ijigodiend bij de Beklag-,
kommissie'betreffende het eten1, de «ensuur, de isplatlo en .
het büzopJc.' In- antwoord hierop is opdracht go^even. hen evosr
te planteen naar verschillende inrichtingen over hot hole land
v o r; !|) i •'•'ui: 'iVmori, Ar/'.h'.'W ';n U L r',"•:!,• *•., A a n - '!•; ;rl vnku,-'i;, j ; » w - K l t 'gèdeüld dat 2e nieb. t o handhaven ware M in J.'ieuwersluis.
Als j«' voo-n jö rechten opkomt bon je -blijkbaar' " niet meer te
handhaven''. Po.it is dat er niet inhoudelijk op de? klachten
is ingegaan''. De overplnatsing is een Kchandrxll^e z;aak,
het l)cl;r:!fr>nfc il.n t' KR <lo titftun di.o 7.c nu van cfk;>:ir ondervinden
'jrulten inoötón rai'ascin'. IJe'sse overplaatsing kan niet anders v/orda
gezien den als 'een poging van justitie om het antl-milltaristiea verzet te smoren. In de niéuwe inrichtingen zal de
ifcuatio niet beter aijn: zo is in Assen.do wekobwKoektijd mnar 30( !} rainutrrr, terwijl in
g een uur bözoekfcijd wan toof^estaan.
Het'is'duidelijk d a t ' o o k in onze 'vrije' samenleving slechts,
in Keei- b e p e r k t e ' m n t e pljiata ie voor mensen
H^^^Hb<jrt i^^Hft d Lo !iun ti^;«?i irtcaïn '/.o kon; ; --kwon I.
willen-'n-TloVen on wel^^rpn t o buigen vt»or .all-i'r'lui var.: boven- dff
OBKfi ISOLAÏIB 'iW.ULV/EIc;ÉRAAR3J
GBEH MA!f', OEEIJ VROUW, GEEN CSNÏ' VOOR HET LEGER!
Onkruifc;

30 JAfa N A T O 3 0 AAR flBVEBL J
,.£ 30 tt»i wordt 3e IfAVOtop ORvapgro in
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definitieve kosten voor de .ne.dei'lemdöc dceluoniors hangt voorntjiw•
lijk.af van de ulteiïid<-'li t -jko bezetting van do nederlaUdse büB« ^«
''Be twe, J50 zitplaatsen, kor,L f 00 gulden ppr d?ig, waar dan nog ï'':
SBO*H 0,4- cent per poi^oon, prr kilometer bijkont i.v»m. wegen'bér' lasting in het buitenland. K i t do bun vol dan betaald men per i^
, persoon ao'n 15 gulden Gemiddeld per da&. Daarnaast moet dan; f r
,• geld voor camping en «"ten worden gerc;;erveoxd. Een ieder katn ; [ '•',;,
< voor zichzelf uitrekenen wat b i j «en volledige bezetting v au de
b^8 een brip vnn een dag of tien kan gann koatcu.
: - .;;,;•
Allo «ati-ttllitariüton, pnc.i f i : . ( " n on .miidvrir.i«tj» dio 'aicH -ia ii« v v>
do 11 Stelling van do muiui kunnrui 'vindon cri wuaryóor do dcelneiftsre
bijdrage geen onovoikoianali jk problootn vormt, worden uitgétto*: 1- J
, digd nan de mars deel
te nümcn.
• .. .• . . . ;. '^
,
Men kan zioh opgeven door een waarborgsom te storten vïoj 100
op de girorekening van de We j Oproep Pacifisme - Ekologi« en, -.
J , 'Bocialisiae (WEPS) - 377.25.4^ tt? Delft.
. ^
v^ a
|Vindt meufh(;t als belangctellénde, voor he^eerét van dea«,
* zende» toch wel wat grieaelig om /.o maar geld te gaan Borten;ÏM
dfua aijn onderstaande personen tsraag bereid ^e over de drempel
te helpen*
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Datum tvericht
Bron
Ondernomen acties
Santéngoworki; met

Aotivlt*it«i te@m è» l^ttotwlé ^ptoe Brada 1979*
BI M w m » M «i

M «t •* » IM •> •> «l «t

Tea 85
a
bad

tot oo mt 1

«*«®i,

üwwl*

d* uiivotieinsm (10)
«t«tt
<t«n vo<»r» niooh woud Aa «sedU» «n mtat
A* Koainitlijko NtUtólif» Ao<ule*at*»
4»

cm

Hot

ta

KoaU,t<w t*

va» do
,
de

op 11, 10» 3$ fltueuotvio 1979 en U40*aas d»
d«
van
jToto'if mm iieoliwiö!»» aett «i»

3t

aU<ö«*xs

»2 -

het Sturen vaa ««n rooleoo-vitrin* van d* (jwi/oonto nrata op dB
Qrot» HatWb velka voorbesn wwd gahuuttd door de Stiohtlng ttetlo
nal» SJftyto* Rrod* vooa* rooien» v64t do taptoet t«aa£ln na &an
anti reoloËB OVM? «atiBiok en aiUta»ies*> was tcntoottgaöteld.
in dB etalagB van 4« VWJ0 Boekvinktl in dB V«aaaxkt»tve*t 40
te aeoda, t«v«nB bolwrfc ven allarlBl akile-grospaöiondér o»hat l«^w « h*t militarieu» »
* « het «sntonaétttt van ttitin^^tt tag*a d» tftptcw ia voordhet op v«i*bö4«n vijfi* «n plaatwo plahlc«et mtA affltó!** tt»t htt
Au» oj>«. v J')r eaftt leto «09» 0ab«it«tt"^Itoudt V
h«t l*ew voedt *ttkl«edn« H BB* 1«0B« wad* «mwcrt de
brl <QI ma%«d«a wi^ao «n pUats«n plakkwt «an Affiohttf «Bt hat
epe^xiftt * In «ar h*9» oople^ ? n. DB» ftffiohM vitten
in ittt IM^Uuui *» Duits -•fiÉrl9»lB•» Pjfött* * SÏMBU» «n
Meofcj
; *
h«t «p vwrbedffla vl^es btóOéddaa vw h«t ÏHX>IB» BWBWHW* (tartk)
t» nt*dfty divwt«Ni ^bottMa » omMMstttti» 8ohattto0B» van
V6licfe«n# -waaxwKidtv tHrt ffeaoontBhoiö «hat Psdto» Betbh&rd

•» SM8M AWMOBBt »Bt A* vtOemM vo«rd«B
» w 8ei« oorlog ««g aot ds tik^to» * «
h«t «M^dliaiBtt iöfctti (A) ( «ea A ft» i«tt «Üti»!)*
ww eiuöewfcaftbferb »•* opttit}xui»Btt wr» «wwt»
bftt poutawB» «p h«t BfeBtMBlplAin tor hdo^t* mm d«
koop IcJwttBo «a A» atadIwttiftswïieoMt ( Hoordingeng- m« het
tA^toetBVBBla «p te 1C»H»A.) va» lieduo twttevMaS* tsrtt of
thümannd* n*t h«t Anti topte» Kaalte** o*t OÖB ojstfwloöc att
hat «peohxirt* -* ö«irtt Jlw»d* ««hoon vtia
"iftdaai nodia tojitoo
Sö hoe»" « *(10*6od«««d emt^d «» 100000 gulAw *»«K!)ffio«tó ««ld"
hat op Uoporfito eohaol ultdelaa -»na d» f old«e * maJ.«ie «si
ta^em öan bosx>«kea*|i vaa do tapio«|
.
hat organiaöï'Wi on uitvootm va» oon Ant4XfHpioe-Étiftll'oa
oj? de C5iret<5ï i-Jaikt ta Spssia «^ isat^rööif ^ tfugïiotao f 9fè
12«00 tot ümwöo» 1T*50 uur ma^bi^ tw4w«»»ld
dcw r« W tmïOSPöS B? «it J!ilva5»nfeö«k; <m
ïïfiöf CJJtó.FJff Vöö ï&é* ltt«»vocjei beatwsd vaawogo Jvat
Juwt. tea r«sii$
, verloójp*
—__-^ . , -

- 5-

bftt al d«a niot in BaaomwrUlns srsat ds aktiegvoep c;; ',;Urr
nisxcn «a uitvoeren van con bezetting van de tosa» van d* Grote
Kexk t* fiwda «n hot houden van wa eitdown nabij da toegang
van tot st,n.A. t*«?ölM. op 25 eüéuatü» Vj70 oaatwoïcs 20.20
tcaeinto de <wn do ta^too oedevoïi;cfl'\dB boiaardl«r van hst
Ion van da Qvoto Kexh t9 belottan te opelsn on hot door dece
ven het luiden van de Idok vm do Grote K«tót d» oaivva» htm gevoelwo tea attneiea van da taptoe to kri^gaWf
dd toaews tot bat te»tc«t«rr*in t« bolott«ii o«q,* tn W
van bet bsao*kondo pyl»lielCt<ïTOno<«» d*
hst optvodym vatt
aoel* de gHUKmtopoUUe en de Koninklijke KBr«ch»i»B«« tot optj«td«ft te nop«iu
ü» iMMèttine m do aitdvamstïatie voed ult09Voovd do«e «m
«roftp van 12 «a onffwoe» 50 peêsooaa* ixxw cmel «n ooajwKxt optMite WtlCf» «00» 8001

&• iMiwttinfl 4(t
toeft tttegüwctaaA 8S nn«p»stB« d» iwc
«B eeat» kerie t* Utada. dit o<s t*

Jslflk «»lnld
•

ta

pap.
Bkti«* M j

d*

*« otaaif het

1^ wt ie

• 4*aowt h«t
; dit

dé

» dé Hlum&hi* t Q

ds
ooala tls
h»t ia. «en «v^asao^t ^a^ de
rast hot wllltalï?iaaiaB ftllotj» au
in hot

d«

«a v
: »s*1

de
talefoon»

daso bevolking i>0
©n

( 1*V>x«las3at.v»'1

Be TjöBöttors -van do toren verden door de politie
rws*
hot Bureau ten Politie te 3mL&* 1)0 peraorton van do
gaw*rt aioh na do ophof flns van de nlt-down naar h«t Kwraau
Üti9 «n tteflkt«a aldaar antólï* ïla onbole öhareoa
vawwt vord tijdaas da tdtwtown

baocoep
6«dtuin oa

d» Wrt Cdwotacsteawarttn ailitai» dlonst t«
natyUoht to b«l)b«n wevuld» HI
dl«mtofiffl«/(ïiön9twois»»w «n ofiddv «u4«x«
tt taUa van d» a3i«esroö^ CClKlïüIT.
Aon d« twMttlnff van de taroj nameo voov «onwaf dat

Hij rt«

va» Hat Aati Taptoe ftxaltttf '«n de
èo ta ftrodfr bekeadd

aea de üooJalo Aoadamio to !ü»da,

uo fcfo*B vnü d* l&ptoe eolf al» «ah Kat so^üutttn op 25 etugiuituei 1979

Kalen blj[
auarettlg of oi«wkts foto1» daarvan» l(M hooft «WW hat episoden vaa
d* politie «n A0ninkli;}i5» Fjarcohatusooo wagon nnn do burj^aoretor
van ürexUi geötèld.
Voötfts .mxdt ofte* «on &tttftl ptóroonoö «*ö öndéwsotöc IntWiWd Oo>trant do idaatiteit 0*4. wooo» of vöïbUJfplaat»»
lis bat gttetawt 0p 25 aagMBteai 1979 lMwA da bimtMtart TBW 3ü»dtt
op vetbotoi viJM on pX*ataon vol goplakt tast afflöbast * WffiDA POLTÏIB
kan ^»0tèl4 wcwdsa da* hét aantal p«rs<ö«n dat «an
da aoUvttel-Un Van h«t A'fïT öeclaoatt s««v be^nfct lo eaMiMnt «tt aan»
alndö» dao vorie» javon» J^eo telken
dtw* d«t tii«d 2WKüv wwd dit jft
wohwatiag vpa d« i4«rtit»it «au
dfi vole*nde aotivitolton u^. baxltibtfta ëtiMxxed of ont81 «49 «u»« Miva óp b»« dak ittn pand
een d« Ikxwdai^ iwa bot
nwla wn ö» KHI) «en
voed doa» «m ato

isaaê»
eDaid
B«riaww<iiS8iea

( tótfelc«roep ift>oartenaeap*«n waoAog
ludw op vooar cUi iafttvoaflba« vaa
tuU* lii <Ui vteUaff «a»*«ai«, D»
vatt da TwaEjdwe«r d« inet«lUU
2» Qp 27 ttöguatufl 1979 *«£& te 91*04 uov vi& hat oiaaESKttüoaai? 0011 *x» .
da göfiiaeAtaixalUe t* ïtteda h*4 wlfijmdi» beariolit
ie baallot @&m &eta$ » «w ia «ton bcta 0ap!l«sat(8t op hei Kltt. top*
* Dit ie e«« lx>ödECh«p y»rt het
Oj» 28 .awauöfcïui 197? tuwctai 17«GO ^i 1'J>»(X>
to« 40,-^ïlui bj,rf de wacht van da KI-IA mat
.r#i"
aso
fee^ög^s
ti^disja oss
of ai j sesï $os4 pl«at«i ja kanden tecljgstö0.,iÈl®t

tot
at Bi
van Sw
é*
ÏMlöt «o*»

5» Qp 29 augustus 1979 neemt da /CHCwmdia oiïmuaea van de taptoe»
Zij nvaon ««n interview op dat Rij hah!*n aat J,iod«n van het
A1& buitou hst terrein van do ;c-vu
t» Kiio*adio zoratt op vrijdag J1 auguutua oa 00,15 uu» Hst
sprek uit. ttl^xlt) woïdt osida* endoro @o«ogd dat bot MS.
vorbolsan it» o*or liet optreden ma d* poXiti* «n o«rocili»»«6»«
0$ 25 augustus 1979* ^ ecgüon «p B*0« catacdaa ( 1 cwpt«B)ber)
nieuw» sktiofl to KUllan houdwu
6t Q& 31 auüwotua 1979 Hoston «SA aan oudo nen 09 bot
te itetdit «n e«n 114 wil een dar daalnmmdo kovpem dül*. dat
i«Q<Un gahooxd ImdaWmoaiwi, dftt
p«faorM» tai akti«$vo«paa aot ««n
taptoe «allen b««ool«ai «n pltat* walim naam op d»
«CIA 4

aal vwcdea in
aidh bovindan. K^ MuAoa bttlpltt da
«f ta bQMïcea* Hiwftoe Koudaa »13 d* daMtlflda» ven d» o»
do fcitanM ia iwapiA ot«ic«ft» s» naa te
jb^tMlt a$»ol cv 41» bttit«n h«t
pereoatm vaa hat AIS Itomitn tiioh
do oesi^vtiCME *W» 4* KJUL op, Stf doöt ttl^th v<»a*i?
op <sX« twltwi Iwt *»ftt?«ltt «sa de m*
d» Kationclft ïa^to» JBt»«A4 1979 i* via d«
godaaa *iftiv A« Ooartoe wcccgjaetïbawvxBi e».
di«Q*tpllai\titf itttUtatr pouoonool dut veelal
ian d* wi*»u 'ïiag vaai 4a taptoe
'«* vesvow -kluejca
dit

• Aktiegroop Onkruit heeft zaterdagavond 25 auguatue de noodklok geluid
vanaf de.^ratö.kerk in bpeda.
dit ora te protoster.en tegen de militaire taptoe aldaar.

3rAl Mptoe [wm ..

Boven
dis» doenflnsueeR^rflf
"SPette
een sit»down aktie bij de poort
's.
' •
'
:

yaji de kma, (militaire opleiding)
Ket waarom van deze aktiea.
"J, d, m, v. . Beas militaire taptoe probeert de legerleiding saaen met
rlfe staat», het leger een. menselijker .gezicht te geven.
E)i wat ie er- menselijk .aan een leger? De oplaiding tot moordenaar,
af bekken,., de onderdrukking, de hiërarchie? GEBNvan dit allee!
Om ; h ei; legert ondanks dit allee, toch akseptabel te maXen voor
de nederlandse bevolking worden een aantal militaire promoting
«svenecienten gemaakt, zoalsrAe taptoe» de vierdaagse en vliögshowst
het is ean-eveneaönt dat de mensen vertrouwd moet makon met het
militarisme, alleen nu gestoken iu . een muzikaal jasje,
. 2..He't leger Rost in het dagelijks leven al teveel handen vol
Gold van onsJ
Voor 'dezo- parade, de taptoe, moet de bredano- bevolking 90 mille
betalen, Eksklusief telefoon,, ptist en eketra veiligheldsmaat-

Onkruit en~fe»iod««*«ttrs scharen aich s- v-.tar de
TAPTOE DONDER OP II i II II

EN MAN GEEN VROUW GEEN CCNT VOOR HET MILITARISME

o

AAN: HOOFD Sie Veiligheid-LAS

Kr, 90,944.a,4./conf

Datum: 24 september 1979
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5 «ur werd door 'Is ü«m»etjtopolitie op
gr te 'e~'f'ï'av«i.ilsa^i.- van ÖÖR <jnb«koRé- g

ham de
wer

Te 15«50 uur werden op d« Lange Yi^verbei-ft t-c-rsake
• van het artikel 66 van de Algemene Politie Verordening ( hot bij zich hebben van rookbommen ) door
' B-üz-avatthaïjö
( bekend )
en
geboren te '
t? '

Bij fouillering
i« het ^jesiit te
bovendien in hst

örie ©r
vftn oon pamflet,
UK

Bij ean later in^asteld ondsrzoek door de Kxploeieven
Opr\iiinings Dienst bleken 6e rookbommen slechts
kerstBtörj.'ot jas ta bevatten.
Op dinsdag 18 neytostber 1979 woriien de vier
den peraonon liaong:flüon<lon.

olass:

ffT/i^

flBhecode(6):

' /

iJi*

i
' RNR

:

volflnr:

.OBJ NR :

,-bossnn: 12,15.31,09
CIA :
PLQ:

G
ZH

verz:

1?-9-?9

onlv:

19.9,79

Bronnen :

J
Vefl :

7
J>9"9-7^ f DET 450

•yj

Ev :

<~~^i

ontv : 20-9- '79

>

doo : 20-9- '79

ACTIE

vare :

250979

INFO: Sia Vh
C-111
./
<->>// .y
|INU0 onlv ^ 1 Cj

da fl"

orch

InpneJ

krt

doss bljgavoegd

B1

htd

1-1

1-2

1-3

B4

hfd

4-1

ST-1

St-2

PLV

HFD

62

hfd

2-1

2-2

2-3

B3

hfd

plv

rapp

krt

doe

arch dd

MELDING/RAPPORT ')
1-

OlfjOERV/ERP:

van personen behorende tot de groep

2, Plaats:

1s»Gravenhage tijdens opening Staten Generaal
18 Sept. 1979
3«' Betrokken personen t
a
( bekend)

geboren te
beroeps

beheerder

wonende te
Geboren t
Adres:
( bekend)

Voorvalt

') doorhalen wat niet van tospasslng Is

geboren
Adres j
Personen genoemd onder a en b zijn op 18-9-79
ta 13*50 aaggehouden op de Lange Vijverberg tö
1 s-Gravenha&e t.z.v» het afatekon van een bom,
welke later bij onderzoek door de EOD
veivoigbladfan;
bljdage(n)

een
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bleek te bestaan uit zgn wrarwerksterretjos.
De personen genoemd onder o en d zijn op 1&-*9~79
te 15»25 uur aangehouden op het Buitenhof te 's<-Gra»
venhage t.a.k, het zonder vergunning demonstreren.
Zij voerden spandoeken mee waarop teksten atonden
over gevangen dienstweigeraars en de rechten van
de müns. Verdere meegevoerde tekg
" Weg met het leger"
~

!)

doorhalen wat niet van toepassing 13
elaas:

'/srvolQbladen:

DIENSTWEIGERAARS EN DE RECHTSE VAN DS WENS
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; :én versterkt met de Verons.
voeren: ooi op alle piaiten van
Wij bepalen ons dus tot
van de Hena . ^e^ol^l "tot; jen net 5 willat wij de
. Bén '.ijdaarï hoeft '!$xJÊ 09 lev^t,. vrijheid en
Beginsel
onderscfteid naar

- '-.

claris'

-"

,:

'-,

• •

-ï. -

',

^

;^*' '

. - ^'

;

en Onze kktdart'
ei dei taak
zowel
dat yan de vpiwassene als van net kind. Pe niilitalre, dienst éri arbeid is tevens in
strijd met dé sf^ yan: Uefdö enz, waarin' hst X^^bshparfc öj> te groeien. Hierbij willen
wij tevera ïióg eens de, nadri^ leggen op'.het; feit dat dé miljardèh^ uitgegëvéi voor hot
leveh vèjcnïetigeiidG agparaat/ worden cjnttnAkeh vpor hulp, zoali. vpedsél, medicijnen en
js i Hierbij kcoife nog dat het luttele bedrag* om ons geweten te sussen, voor de
vai?drukten riog bij lange na niet voldoende is oft? de fysiefee en psychifise
schade die de' haat strooiende militaire verhoudingen aanrichten, tegen te gaan. Ook
onze overheid onderteken^ deze universele Verklaring en heeft dslarnieè de plicht aanr
eard en op zich' genomen zich zoveel als moge! i jk bij haar handelen te- gedragen naar de
Universele Verklaring vaai'öe Kechtên -ran de Mens. Wij begrijper» dat overheden bij hun
handelen te maken hcbbai met de. politieke vorhovidingeri: in hun landen. ZL-j. mostan, zoals *
Danny KéyÊ^ bij zijn ojJtrêden in Sonja's-Goed nieuws aiow zeif zorgen: dat ziJ' gekozen
•worden/eh daarmee zorgen dat zij- herkozen worden, waardoor de weJvaa^t van Onze raenseh::
en Onze- kindeiTai ïél^ngrijker is dan die van De wensen en De kinderen. Si bij het -hart- •
delen naar do Verklaring^ van- de Peditat van Mana m Kind kcmai zij niet verder; dan
andere overheden beschuldigen van het niet handelen naar de Verklaring. Zeker is echter
dat overheden, oo&. de nederlandse niet, het individu dat zijn leven en zijn handelen wil
richten op basis van de universele Verklaring en dientengevolge de militaire dienstplicht
en vrat daarmee sarenhangt moet weigeren, mogen straffen op welke wijze dan ook. Doet
oen overheid dat toch/ dan1 handelt 2ij in strijd met de ^«r haar gedane belofte da'
van de Ifêns te eerbiedigen, uit te breiden en te verdedigen.
ontzeggen i^li de nederlandse overheid her. recht dienstweigeraars op een of
eindere manier te straffen.
s
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Samengewerkt met

Onderwerp i Anti Militaristische Demonstratie te Breda op 20 september 1979»
Bijlagen •
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Gp|2ö »sspt<i»öt9ï 197^1^^" voor £e bejaarden vaa Breda otai »<
gepland op 3wt Terrein van 40 Ko»ijJikli,1ke Kllitalro Academie t®
:;it had pl^vtij in hot Jcuder Van do coUrdltiatio ''OHtgroeniijg1* vaa de
1o ^a-ire c.'vlett«n vaal de fivï/k,
?!oacl 15«00 j.uu? v/$r4<aii do bgjaa-rden opeovcwgoQ op hot Kasfceolpleia te
>3reda «sbi's d<3 in^-ana ^ia de statUiouderapoort doo» gonoeiiKla cadetten*
Op esiiüo aftïtand vaïi d-uae iiifïtejg, oy -tat grondgebied van d0
ta r-ji'Qtla» fjtowdon viei? pG3?ïJOïJïai,ver;u(Snd, ols siVfö;ïaf göwonds — wli;
oaaJ.ct ijoaicht en ïiüna? — osnSjxild ctot «on sswart doodfilcleed ••
ïnst verliasid Gzwcaïden, met aeu uiiaiidook v?aa.sop te loaon voui " Gaat tf
ook op 'jöKoek bij dess ïooóïdoataax's ", &1 titans woorden
;>s oa»s«trfKi0n otóstit&n vorrAdon op eeïi bapftald saoiaent
rond
o*a Kodcxsnde hot geheel aan h&t gasioht
de
&Q atdaar aa?i'iv«a.'encle bej&nixlcïi te
Oen aldaar "toevaJ-llg"
tostmto bem? van <i& K?lAj rakte hst epaiido^k uit handen %'an
cm ovörltótsdifide dit
«g«

Van do 3enreentG»politi$ Seada.
Dan poging ven do cadetten om U© cloaonntxantea op
militairtwvain to duwen woj?d door de komst van do jjolitlo
Wat do bedoeling van do cwleiteü proci«f3 vae is niet geheel dul
aelijk gowcfd^ xxxxxxxxxxj doch dat iaën de domonatriaitsn&ordeao wijs#3 van hattclolon voldoende ^ooi heeft L gegeven oa hierove»
vwer het nodigt te publiceren ia wel duidelijk»
i'u vrijheid vföi üjeiiiriötjuitii^j vfei\ wol ee^eld aan gedaan*
i)en GÜ öiidöi' ia doot' do 5)ri{£ideca-*!sndont ven de brA^ade dor
Koninklijke üarachniuiuee te ala,'«(ia baEspafokan suet cis Go\ïWHlïruir Van
ds KMA., de teü.erau.l-iiijcor fmHHH^" de
ijoor 3&i dat' dowüiiijti-'aa'i'lün, da aliiieu bekende '
'word oan.po^xj gvido^ui oa öfüi atuiklooht tegen do
mHM| in te diunen bij de
•fcö ïitocia» In oiid.erliu£ö üa"ienvjorlcing tuaeon de aP^antepolitie (ï
oiiexolw*)oa ds bs-ifiade d«r AG!tüi.v.iijko itoeohauBBtJO te Srodn» heel
n n&n$li:ïv ct g,. c;i;iklaoht
dooh iti,1} wilde du niirsesi vnn do
«J.öl prlj» (j-aveii «•) alfc gwtxiise te worden
cclur-i/ts.1.1 J3;. richfcon tot dffi {{OTwrc
}r.et' ve^sook on alf'«*uf aiux <J.e wletton oon tixi'LiehtJUn^ to
ï^vtsn or.-;;re»-ït s-ijn j,6;l;i.ei5"l.o£i3nj]; ton opzichte vrji hot
,in hot
do K*A in hot
r.cve.v ia ri& to
er
. andere
In.
de
v;« hot
Op
1972 Vöïöch-ljttt er oen
in het da&'blod
cio

üijndl« tf toeval lige
hot ,'ï^be-urda»
taotdlg1 on doort&fjtand
tlfig iti do Kitm
e trant was;f
de idesititsit va»

hei voorval vcai £Q ooptombor 1979
i", 55ijfmoniia^ gevende over
het opl-rcdon v«n do eadotton <nlft goor
wesr oeu stuk^s tn?.l;te ratmlrigcuiï'ij ntollon dat &r
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geen ') alwlfklngen van tfn melding dtg:

1. Demonstratie voor toegang KMA door VERENIGING DIENSTWEIGERAARS ( 6 personen)
donderdag 20 september 1979 van 1%00uur t/ra 13*45 uur
en
Bsmfletverspreiding bij toegang hek Seeligkaserne/4elndelinge en Keuringsraad Breda dd vrijdag 21 september 1979 van ongeveer 07«50uur tot 08,20uur
door 2 personen.

•^HHim^g^Tot op heden Jaflcomatig^^^^
Dribekend persoon met rood haar en rode baard,leertijd zO-25;jaar,lengte 17017^cm met wat pokdalig gezioht(Betr« was ook aanwezig bij Demonstraties van
het Anti-OJaptoe Komitee dd 25-0-1979 j.l.) en nog
3 onbekende personen w.o, een meisje.
3, Op donderdagmiddag omstreeks IJOOuur word door een zestal personentvenaoedel*5
lijk van de groep "VERENIGING LIENSTWEIGERA1HS"-YD oq. sympathisanten ONKRUIT
gedemonstreerd bij de toegang to* het KMA terrein op het Kasteelplein van
Breda.De demonstranten waren uitgerust met 2 spandoeken met de opschriften»
"Vrouwen in dienst zijn moordenaars" en"Ga maar naar die moordenaars" e,e.a.
werd ondersteund door het roepen van leuzen o.a,"Geen man geen vrouw geen
cent voor het Leger".
«Deze actie was met name gericht tegen oudehvan dagen dietdie dag te gaat
waren van de eerste jaars cadetten op de KMa.De uitnodiging voor de ouden
van dagen voor dit bezoek was o.a. aangekondif l in een Regionale krant uit
Breda. De demonstranten stonden op openbaar terrein,Na enige tijd verzamelde
zich naar schatting 20 a 50 cadetten rondom deze demonstranten,die min of
meer werden ingesloten door deza cadetten die discussiea^aaBgiagen met de
demonstranten.Toen. een sergeant-majoor sportic
in sport-teneu doorgang wilde verkrijgen door de cadetten^ en cteniöniïranten
werd hij,volgens eigen zeggen,opaij geduwd door een demonstrant
aam toen de aBsgitLoskea af _yga de dsmonstraatea en zsi" Jullie staan O-D
-terrein
') doorhalen w»! nlo! '/ao loepasalng Is
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vervolg).....Genoemde sportinstruoteur heeft later de spandoeken afgegeven aan de
Gemeente-politie van Breda. Het afnemen van apandoeken is tegen de geldige regele
van Openbare orde in. Omstreeks 1J»45 uur verdwenen de demonstranten.
-Die middag kwam een delegatie van de demonstranten bij de plaatselijke politie
voor het doen van aangifte van "Ten onrechte in beslag nemen van spandoeken" doo;
een sergean-fcjarjoor sportinstruoteur van de KM. De delegatie bestond uit drie
personen 't*^l|HH^ de *&& net rood haar en baard en een meisje. ^^^^
Deze personenweraen ontvangen door een adjudant van de Heoherohejflllfewas de
woordvoerder van deae groep en zeikeen aanklacht te willen iiidienen^RvJm. de
inname van de upandoeken.De adjudant Gern, Politie gaf deze direot terug «n zei
In contact tewillen treden met de mensen van de surveillance van de poli
met de KMARjflHBfe en de anderen vertrokken toen, De volgende oohtend
_
terug op dezezaSc.De adjudant zei, dat hij g^^y^d dat er iemand van dè~
Brigade Breda bij dit onderhoud aanwezig wa^HÜ^F had geen bezwaar en de \ftnr «1.
van de Brigade KMAR/Breda was even later aanwezig. De adjudant en de
ieeater 1 e klas, zeiden oontaot te willen opnemen met de Gouverneur van de
KMA. over e*e«a*£|lfc &M toen tevreden te zijn met deze oplossing en usag af
van uwi officiële aanklacht t.o.v» de sergeant-majoor sport-instruoteur. later
die middag werd door de Brigade-ooramandant JJMAR/Breda de Gouvemeur van e.e.a* o]
de hoogte gesteld en werd hem verzocht "De cadetten nogmaals te wijzen op het
niet in verzet gaan oq hevige discussies aan te gaan met demonstranten. Daarvoor
had de plv-oommandant 4510idet en de Brigade-commandant KMAH reeds een onderhoud
gehad met de Kazerneoommandant KMA. over deze zaak.
aotia op
91..p_io.7.p, voor het hek/toegang tot de 4eBadelings
en Keuringsraad Breda,Seeligkazerne Breda.
Qnstreeks 07«50uur waren 2 personen pamfletten aan het uitdelen aan de personen
die dp die dag gekeurd moesten worden voor de mil,dienst. Een van de twee uitdelers werd herkend door een Jonge agent van de Gemeentepolitie Breda,die afhet moment van heden^a^^en^vooSalig plaatagenoot, BeveiflfflSTng^ran de pamfletten gaf geen problemen(zie bijlage J.CtoBtreeks 08.15uur vertrokken de 2 verspreidere.
4/5» De acties in Breda geven de de slogann(!een man,geen vrouw,gee>n cent voor hel
Leger en het pamflet 'aan dat er bij deae aotie samenwerking was tussen de
groep VD en (BKRÜlTiHet vorige oontaot vond in augustus j.l plaats toen er
samenwerking was tussen ONKRUIT en het Anti-OJaptoe-KomiteeCvlde meld
dd 10-9é-''979 over de ïaptoe).Dat als gtssprekvoerder ea^wBTOer optrad^
moet mogelijk gezian worden tegen de achtergrond datflBl^een actief nied
werker is van de "Wereldwinkel Breda" op welk adres ookoegröep VD/Breda
gevestigd is en dat 4MBfc ook aotief lid is van het Mti»^a.ptoe«Komite^
Cdt. C.I.ploeg NBr«
0-451 ÖIDET
Slfflïïl
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o,, en nabij de

: Gene.
Op/29 sc-j-'teraber 1979/ heeft een aantal personen aich
toeg&ne verschaft tot het kazerneooiaplc-x LIKOS te
Ïii3 faebbeii &ld«ar verniolinffen aangericht door met verf
anti militaire Ie u e, on ta schilderen op de gebouwen.
In samenwetkin/T met andere dienetan zijn middeltt door ie
pore genomen foto'q enkele personen geldentifioeercl als?
döclnemors aan dit inoiüent,
D& geïdentifioeerdö personen zijn t

,'
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geboren te
wonende te
is ïüoordere malen

kipakaoties betrokken

r i h. r.

Betrokkene iis lid/ sympathisant

van do aktiegroep onkrui t,

^ene lo lid van hot Politici; Bie„Btwoie&r

A A N : HOOPTi .:Ue V e i l i Arbeid -LAB

'Nr 90.944. j.4/Conf

DATUM: 10 oktober 1979

-p-o-o-o-o-o-o*ö-o-o-o-o-o-o-O'-O"0-o~o-o-o-o-o-o-o«a-o-o-o-o-O"O-o-ü-o-o-o-o-o-o-o-'
Datum bericht

: 5 oktober 1979

Bron
Ondernomen aotié

behendl ht>«ffc 'c^érto ;«nbooch Bekort kort »cn afrioli

n do
£en -tf«ui Ua öornio fii%tieo

mot

doao
n do
to 'ïï-.l

hot

do
De t«ket lul
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o loden van U«* ok ti ogro op "Onkruit" oike yo*1» V&n
O'JJ; vorvan Ton?!» «U. natplicht wlj&sn Rij «f»
D® l o d '.?n van <iy ,-!i'«ollu:" ' «-.Horto^oii bonen van da ^roep
* tvoUte ooit ar^^i'' ontvaftf;en vo;>r ^c-rr?tt. oofonlng in aillte
diotiat, alja vo<>rn«r;!an.-j hlorM-m goon ^o«v iig to £ov<m, /,ij aijn
bi,j vtm evontu^ic fJ«/»rip v.-jiGrm-lo ri'jTitivuditfi^ »loor dn Honi
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Datum bericht
Bron

: 8 oktober 1979

Ondernomen actie
Samengewerkt met

t AUtlogra#ï> "Ofticruit*1 te
In da xioy^efturen van € oktober WVf z&jn In. cl*? oase vin <; van «Ie
a l kiese™?? te * awHurtagojiboscrt twes vl&ducteft on
cïö b«i tenmut.!!' v^n doKö lse.aoïtne bsk.lfstï set
" usgei' |30at, in 0-;5et öfl W^st", " ïl&on fsa>st voor ï-foord", " K
*«il.ljae*t danlen In Korea*'*
Po fiflöleiJlng hiertoe v)ft« vo^asÉrdftXijk do jnarlijk
van óatU^öreaötriJdora, dit jaar gehouden Ia de Koning y
kjis@rric- tts *?j*H»ri;Qjje'JifcO8«h op sattjr-dw? Ê o ÏE totoor 1979.
Op (i o-itofeer 19?'?» t* 0;/.^5 tiur t
oa te 'iï*.Herto^onl«ïaöb door It 5;
<üa J ssKeruo to
VftSï hot fl.i
ïe 09 «ii;? 'iurs o -p dio <Jög» vorsocht 1 1
jonèol vsn de öï'igodö KWar '«••i'feptOïïo.'i&oooh, oadat K±C!S voord^Bt» £azwrR«i IV ïseraon«n hRcid^n varssrisel^
voor.aelde i^iuaofi öVQüstëftö a a ren euJïgs^.'.sitt*
.r%i>oh& jasnisitentio o^dati. bot ïnasr alj'O is^hl
d«t tië de;"Oaöfcmni;e}ï ae jjiRohti^e
dortliifiiï vaa lits 3*vaH«ïSöK» iö tsgea ïiOordi.iUeid v«s. de a
vaft sor^a» Kouden vurst^rs»*
,'j'j jjl««?tti*fKoid lö iïi«i V6rstooa?cU ï;« ll»4i> UüS'S op a

d-;.rf.v-:-.:>mït:-ivntoiirtsiir nol cci'itnis «.«.: ' ::-!.'ttt>to.-JftllGO650h,

';;tiov:r-ü^p «ïeelt'ó P. L ^?fi,sf-t^n uit v*aorl» gii
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MBUntXKRAPPORT <)
geen ') afwijkingen van tfn melding dtg:

1. Aktiea van aktiegroep OHKRUIT.
Plaats: nabij Koaing Y/illem 1 kazerne te 'a-Hertogenbosoh
Datums 6 okt 79
2. Aangehouden personen in verband met het beschilderen van twee
viaducten nabij genoemde kasjerne:

M

Aanwezig bij een demo nabij ingangen van kazerne: 17 personen
waaronder de volgende bekenden:

ïevenss"
') doorhalen wsl nlsl van loepasafna ts

vetvo/gWadfen) 5
zie

oïass

')

vervolgblad 2')

Vervólgblad nr l

bij IflgfeBtti&ftAPPORT')

RNR

:

08JNR :
OOSSNR:

geb:
adres:
verh.dpl; ND

3. Voorval 1: Schilderaktie viaducten nabij kazerne en aijjmuur
kazernes
(Jedurende de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 okt 79 zijn
door personeel van gempol-Ht ter zake het beschilderen van
viaducten met leuzen aangehouden:

Het is niet zeker dat beide personen beijroklsi gijn bij het
beachilderen van de aijrauur van de KW1 kazerne.
Aangebrachte leuzen:
- "leger nee"
- "geen feest voor moord"
- "1 miljoen doden in korea"

- "no white power"
- "legerpest in oost en weat"

(op zijmuur kazerne)

Voorval 2: Demonstratie nabij ingangen kazerne:
"
Op zaterdag 6 okt 79 te 09.30 uur verzamelde zich een groep
joegeren voor de achteringang van de KV/1 kazerne* Ze ontrolden
vier spandoeken met de navolgende te^stens
- "geen mens, geen cent voor het militairisme"
- "legerpest in oost en west"
- "geen feest voor moord"
- "welkom namens de alaohtoffera"
Aan beaoekers van een reunie van oud-Koreastrijders werden
pamfletten uitgereikt namens de aktiegroep OHKRUIT. Een der
demonstranten speelde een slachtoffer door nabij de ingang
op de gronü te gaan liggen. Enkelen hadden hun gezichten
') doorhalan wat.niet van toapassing Is
clnss:
1D&S-ll-r4116<M24S04*-69

vervolgblaöem

2

Class:

Vérvolgblad nr

2

bl] MEfcBUÖB/RAPPORT')

RNR

:

O8JNR :
DOSSNR:

wit geschilderd» Nabij de ingang werden kruisjes, gemaakt
van oude resten hout, in de grond geplaatst.
Toen op de binnenplaats van de kaaerne een dodenherdenking
begon verplaatsten de demonstranten zioh naar de hoofdingang
vanwaar ze de plechtigheid konden zien. Dat gebeurde! om
ca 11110 uur.
Omstreeks 11,50 uur rolden de demonstranten hun spandoeken op

en gingen naar de richting van de atadt Gezamenlijk gingen
ze naar het pand:
4» Ieder najaar wordt op de KW1 kasserne te ' s-Hertogenbosch een
bijeenkomst gehouden van oud-Koreastrijdera. Nog nimmer heeft
zioh bij die gelegenheid enig probleem voer gedaan.
Crebleken is dat door de leiders van de demonstratie geen
toestemming is gevraagd voor het houden van een demonstratie.

5. Ondernomen aktie: - Plg-C NB ingelicht (was ter plaatse)
- oontaot gemadct met PID-gempol Ht (was
ter plaatse)
* overleg geplaagd met KMAR, plv Brig.O
(was ter plaatse)
Verzoeke van dit rapport een oopie te zenden naar 111 CIDet
ivro legering paraat onderdeel in genoemde kazerne*

Bij&agenï -'
- door hen uitgereikt pamflet
- krantenknipsel

') doorhalen v/at niet van (ospassing Is

1 DèB-l 1.7-11 164-424804" -S9
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Herdenking van
rea-strijflers
in Den Bosch
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(Van eotï i>n/er verslaggever.-!)
OKN itOSCÜ - 'lal • :m Ni-drrlaiitlsi' „Korca-Ransors" heblii-n
ziiicrdiiK (tej'lp.ojiumcji aan de
jaarlijkse reünie van drt Vercni;;inj; Üud-Korea Strijders, die
werd gehouden in (Ie Koninn WilJem I-kazerne uan f!o Vfijnieiiscwc'R In Oen Itoscli.
I)i; loden vnn de voivnijiinR, Juin
familieleden en de nabestaanden ,
van
slachtoffers
worden l
's rnorfions verwelkomd op het ka/erneterrr?in. waar bij liet Koreainoritunent een dodiwippiM plaats
had on de namen van alk' OIIIRCkomen eii vermiste Ni'di'rjaiidso
militairen werden afgelezen. Er
werden kransen gejogd, door de
ambassadeur van de Korcannse
Republiek, de voorxilter van <le
Vc'ix-ni|';ini5 van Oud-Korêii.slrijdi.TS en i'itn üanlal .•ititonifitcii,
De reiinisten werden hij aankomst in do Willem I-ha/n'fno opRcwacht. door wn groepje demonsirantcn, dat inet spancUxikrn protesteerde legen de ljordonkmj;sbijeen komst. Oi> demotistranten,
leden van de (Uiwche worlicwp
,.(>i;ki uil", drooi'.on U-u/i-n meo al;;
;.(ïven "H'iis. i'.een ccnl voor lu't
iiiilil.iri-Siiie". ,.'.oj:oi'fi't'st tn Oivt
oil Wi-.st" on ..(lei'ji fcost. vixir
moord", lis (-en stencil, dal de reüilisten wivnl uilt;ercikt, nanien de
cifniunstraiiu-n' steliin^ tegen tk>
reunie. ..Niot /.IJ'/.OCT do SiOO.iiOO i\n~
den die in td: Koiv-a-oorUiR vipien.
worden herdcic'iil.. mnai' tic OiiinmocuiRe heldendaden dscf cmdc-r
meer door 401 H) Nederlander» /ijn
ui'jgC'Vcx>rd tof;on hoi volk vïiïi
ren", aldus di- •''
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/79 R A _P P O U f
relaterende een geliouden c! a won s ói-s fc.i.c
nabij de Koning Willem i-ktzerno te
s-ftörtogeriboBch door de actiegroep
"ONKRUIT" op 6 oktober 197? .

fi 4 C t u K -'V.
:
Op -zaterdag 6 ok.tobfii' 1979 te oy.50 uur werd door de - commandant Koning Wil lerii I-kazerne te 's-Hertpgenbosch, fcolefoniaol"
melding gemaakt van het feit f3st op e<=[j mmir yaii genoemde ;ka.2ierne •gelegen langs-de 'Vlijmenueweg te 's-iierto^enbosch, leuzen, waren - geschilderd die -bc trekking .hadden op een manifestatie, die ;.dia dag was voor Oud Korcastri jdcrs op'genoerade kazerne. Bui.fcen höfc bekladden vüti de kay.erne,'''waren er in de directe ijif; van do kavnjrne vertfohil.l.vJióe obj'a'cten beklad met leuzen deae rèöhie» O e brui k t werden onder andere de ; {iermant - - - .VOOR -MOORD; - - -;';-- • • - - - - - -•;-'- - • - ~ . ~ - - - - • ' - I.EGER PEST IN OOST BW M ES l' ; - - - - - - .-.-.-._'•_• . - • - _ - --- - _
;fcÊff::MILJOEN DODEN IN KORSA. .- :- - - -- . - - • - . - . - - -; - - -- --- - . :.;De op clésk'azftrne te ïioudén : mani.f'asfeat'i(i: : lg een jaarlijks terug
kerende reünie: inet dodenherdenking on kranslisgging. . In het verledor
was het nog1-, niet. eerder vodj:gekomen dat dit evenomeiit verstoord - werd door aotle'a of' demonstranten. - - - '•'- '- •- - - - , - - - - - -'•1
Omstreeks '10. 1 !? uuj; werd -telefonisch melding gemaakt v&n het feit dat een groep van on#eve«r Vj demonstranten, vooralen van spar
doeken met soorl:gel.L,jice opèchr.iften als boVen vermeld, zich in de •
.directe oingeviriff van de kasscirnepoor b ophi^idj. « - - _ _ _ - - » _ .
' , .Teneinde : vooral (ie p l «c h u i g n dodünhordénkinff en kransiegging• •
dóor-ondH.c arui^rè do arnhaBsadeur van ^ua.dfKorea, onyostöoi*d te la ten verlopsn en evontufile hax'do acfcios v t in genoemde demonstranten •
.•te voorkomen, Wprd de assistentie van d'"- PToninklijke Kaceöhausspe;' ;
door . bovenffpnoefuüe ka.Bfrn^oórnms.ndntit in^eroppen. ~ ~ « - - - ~ - . .
.Aan (Jat yyr'/ock - w e r d - dfciiersii jfKi voldi^r. Om voor de oxberne» •
; y.sil i,";b<: id Korf5 : : bfi (U-y^en, w.ej;<3.-. r is^ Lstt ubie» gevra'^'l 'SAM de '-sm^er.;
HJe ' &-Hflrto;T«,iib:.;»ch»r jiierin, we.r i v>vr^j.p'i door «Jfti'a
uil.i efiïin&./oni h'.» h 'k-iiïes.'hö'iJ^.jcj'wiïtv - - - - - - - - - - - - ~ « - ,
. Voor de- 'i.nttM'ae bevp j;.l-i-/vj,«i{-r W^rrli?', n r i i ov i' ^ o f f i.oaf'en o; » ' •
••", :ttant te ' H-'io^ti^ïontoiAch f. :üft>o[>porv'.:ich f "

n o o r ti bi;; Jj 11 wuc;:. t;.-: •.•;•' : : t - - l v-.. , .:s. K o t . i f.'" ' . ' . l i
n-'x telt Foiji:-»')? o v e ? - ' = . ; ' •).-,', ;<•; w-, .-•;,.r:.!;.n«j . JI:; t • j.

w e t e n bwo.,' v;m 'ie b • ' . T ^ - I K Vio3.:-ah.-M,- L;-; fcy'^y var tie !;ri(-aci!iï 'Pi.lbu.rg,'.'
op de bripXi.ae 'ü-.-rr t . j r r ai:o.;c;ï r: t;: ïcs-by vór^Ivü
. : De ötKiot.a tra fcio , vi i e ;!j--.:'.j- i.;ib;r; l,lu«k, ?ce;'
do actiegroep "GKKHTJ ï i"' Arodiii;..; ;;-. : or tógcr!fcowch yfi- wa;ircvooi' ,ir<?&>
fcos-'itein :,-j. nf; wau a.at>gft% f r.7 .:,s;d, lv-',y r-ii;ï rustig; v «>r.loop. on bt perk te. »i<
tot.liet poate'n vrftjr di= k w, o r J; e. - - - - - - - - _ „ - _ . . - - _ _ -.:,
Op 6 oktober 197? te 11,;ifi U'.v: v o r l i t - t e n cie demonstranten, hun
posten en #1 jigen -.been. - - - - - - ~ - - - - - - - ~ ••- -' - - - - -,
•" ''Op-trodtn "vaii politie oi' N a o e c-hausse e was n i e t rióodiiakelijk»; .
Op 5 oktober Wfö te 12.25 uur v e r t r o k k e n de eürder .gonoeiade JüarechaassRes van de briyade's Vfelaohap en 1'libur;j, na overleg met .dé-'
kap.ltc.in van jjoo,. nauc hun'Eitandp.Lia. teen»- - - - - - - - - - - - i, ö ol;Sober ;1^79.
u -'otiperwbic -htmécs ter.

dooi.'^eBondoa
Commandant Koninklijke ^

•' '

'

KMar Noord-Brabant

's~Hcrtogenbosch t fl oktober 1979.
JJe opporwach-fc)iisest"e.r,
'Vo-rv. brigadèpDinmandant,
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derlander, ongehuwd» ondarv/ijeeï' ( vex'kloos) ingesciirovon
hot a^fi
verblijvonda in Jö?aafq>andim

,geboren t
i nederlander» onsebuwi, sociaal
cultureel vei-Jter, vorblijft vermoodoiiói: in
hebben ten opsiohte va» pojfeoneol van do brigade
t« .Oreda» uitgelöten dat aJ.J van !l

der
kruit "
3otBok?venöjï oporeren veslal vanuit "de Vrije Boökhanflol", Vee»
t'5arktstïiast 40 te lïpodat hst oontrsleïnint van volo aotiogriopen te
Düreda.
Tijdene do activiteiten van het Auti ïaptoo KoJaitee in 1979
deu «ij ovonoüna gesigaaleord» Door dot Koiaitoa werd op opandoeken
bokladüan vmi ^eböuwon* müHuwontöïi en bouwacliutiijiöxm, veelk gemoolct van hot wuovd " ]x>öl>"»
30:^Q^ ^^ <J<^^ f'° Ik«de aaneohoudon w@gens het
bokloddon van een gebouw tcet idtto vorf *
Hot onderzoek in doKO tokladclinff van liet trpoirb^ebouwi heeft tot
op hoden fiosrt resultaat
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9esn ') afwijkingen van tfn moldtng dlg:

1. Verspreiding pamfletten bij Indelings/Kavoeingsraad 4 Breda dd 5 en 8-10-79
van 07.30uur tot OS.JOuur door groepering iCttfKRUIT/Ver.Die!nstweigeraars"VBlf.
rnr
-onbekende man, 20-25 jaarbalans, lengte 18CMÖ*
grote snor}

en
met kort rood haar en vrij

(zie boren)
3. Wederom werden pamfletten van ONKHUIT/VERSaiIGING DIENSTWEIGERAARS uitgereikt
aan jonge manan die gekeurd worden voor de Dienstplicht. De verpreiders
Beiden tegen een patr. van de KM&R dat zij lid aijn van ONKRUIT.
Be pamfletten die verpreid werden zijn identiek aan dé pamfletten die op
21 september werden verspreid,
4/5« Het verpreiden van deze pamfletten wordt een routine
afdeling Breda.

Cdt. C.I.ploeg NBr,
0-451 CIDET
SIMBI

') doorhalen wal niet vso toepassing is
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rervolgbladfen)
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fotaoepiè pastflet

Landelijk sefcr'. Minahassaairaat l Amsterdam tel. 020-925050
Regio.'Breda Veeniarktstrast 40 Breda tel. 076-145491
elke woensdagavond van 17.00 uur tot 19. 00 uur spreekuur.
Vereniging Tctaslweigeraars "Onkruit" postbus 7007 Groningen

VER E NI GING Dl ENST V/E I GE RA AB S

Indien je meer w!Il weten wat het leger allemaal inhoud
of over dienstplicht, vervangende dienst en dienstweigeren
neem dan kontaki op met:

•— anderen weideren alles, do keuring', een bsroep
op de wet GMD en de vervangende dienst. Dan
kom je voor de krijgsraad en word je hoogstwaarschijnlijk to; 19 maanden gevangenisstraf veroordeeld.

Dit kun je op verschillende manieren doen;
— een beroep doen op de wet Gewetensbezwaren
Militaire Diens: ( wet GMD ). "vvanr.eer je bezwa
ren echte gewetensbezwaren zijn., dan ziil je zeker erkend u-orden.
Een je eenmaal erkend dan rnoet je vervangende
dienst doen bij een overheids- of serni overheics
instelling. Momenteel is de V.D. aksie aan bet
voeren om de aard van de vervangende dienst in
overeensJ.emnii.rig te brengen met de motieven,
waarom je de militaire dienst weigert te vervuilen.

DAAROM WEIGEREN WIJ MILITAIRE DIENST !! !!!

Maar met de vrijheid in-het leg-ef zit het anders:
daar raost je gehoorzamen, en er wordt voor je
gedacht. In het leger leer je hoe "jemensen racet
doden, zonder er verder over na te denken.
Zelfstandig dsokea leer je er dan ook sf. Wah£
een soldaat moet een robot Ei jn die 'gewïHig
orders uitvoert, watkan : inhouden: MENSEN D-ÓÖEN ! !

BESCHERMEN. EN BORG STAAT VOOR ONZE VRIJHEID..

ÏEDEBEEN ZEGT DAT HET LL'ÜEK £11 IS OM O.VS TE
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{ de Vereniging Dienstweigeraars } denken dat
de vredö beter ge7/aarbörgd ia zonder leger, omdat
legers dat wantrouwen tussen mensen en volküren
alleen maar vergroten, waardoor samenwerldng en
begrip hpoï't kan OBts'taan. ' . :

Als je in het leger gaat, werk je mee in het machtsapperaat dat veelal mensen onderdrukt en van hun
vrijheid berooft, en dat zelfs op grore schaal, klakkeloos en medogenloos mensenmassa's vernietigt, of
zich daar op voorbereidt. .

MAAR WERK

_

De vrijheid van het nederiaadse voik verdedigen
is trouwens een ruim begrip, want het nederiandse
leger is vaker legen de eigen bevolking opgetreden
dan tegen, csn buitenlandse vijand. ( Denk maar aan
het Jordaan oproer, de Nieuwmarkt, enz ).

-^

••Wij; en"•veleh.iriet ons, vinden dat v/ij;in
geen enkel, opzicht aan. zoiets misdadigs
inogéa.'rp'eëwèrken. Wij,vinden.dat we in
ons leven .met eè.n POSITIEVE 'ius telling,
te werk moeten g-aan,: en dat je d..na, v ; "
legers nooit eert rechtvaardiger wereld
kunt bereiken. Integendeel zelfs!!! -

Deze multinationale industrieën zeiten overal- ter
wereld d. m. v. hun wapenhandel grote groepen, burgers
te^eri elkaar op om op die manier de winst te verhogen en hun rnacht te'versterken, waarbij in'het
geheel jeen rekening wordt gehouden nnet de belangen
van de bevolking

ƒ #*** ^#-

3^ » ^ '»*•

^

B ovendie n.word t dit wantrouwen op allerlei manieren kunstmatig in siand
^ühouden door mensen die
prsï'it-eren van de huidige
situatie. Dat zijn de mensen
die nu erg veel invloed op
het regeringsbeleid hebben,
zoals de wapenfabrikaiiten.
i Holland Signaal, Daf. enz }
Zij z i j n schier r.og; maar kleimjes vergeleken
duitse en franse oorlogsindustrieën.
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geen ') afwijkingen van tfn melding dtg:

1. Demonstratie van aktiegroep ONKRUIT tijdens afscheidsMjeenkomBt direoteior
1WI Kmithoorn te
252200okt79
2. Deelnemers {
5. Tijdens een afaoheidsTjijeenkomst van da directeur van de NWMKruithoorn BV
dat gehouden werd in het kasteel Matiriok te Vught aijn omstreeks 22.00 uur
een drietal jongelui het binnenterrein van het kasteel 'binnengedrongen. Ze
gooiden enige Hekjes verf tegen de muren, gooiden enkele stinkbommen op het
binnenterrein en lieten een pamflet achter. Ha zeer korte tijd verlieten
ze h«t kasteel. Omstreeks die tijd vond sr in het kasteel een anonieme bommelding plaats met do mededeling dat deze over 40 wlmiten zou ontploffen.
4. Door recherche gempolitie Vught is een snel onderzoek gepleegd naar een evt
geplaatsty bom, er werd niets gevonden.
De festiviteiten hebben ongestoord doorgang kunnen vinden.
Mogelijk hebben bezetters van de NWM Kruithoorn in de directiekamer
gen voor het afscheidsfeest gevonden zodat men daar kennis van droeg,

i) doorhalen wat nlo! van toepassing 13

vervolgbladfon)
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VERKLARING

Weten jullio hoeveel 3overia dit f eentje heeft -gekost?
De patronen en ge v/oren die .jullie ontwikkeld hebben en
laten maken te«stempelon jullie tat moordenaar S !
Jullie zijn medeplichtig aan do moorden in Vietnam,
Spanje, Türkéije én het Nabije Oootenf MEÏ VOORBEDACHTE
RADE I

'

.

:

;

V/ij vinden hot oneerlijk dat dit stelletje moordenaars.
ongestoord hunfëan'p;k.",n ^anr. en 'rustig en legaal kan gaan
Kitten diniai'onNa gisteren hun geivfdfjchnp,; de N «W» M. de Kruithoorn te
heb>en ontregeld, i-oci-ir, v;e vandaaf--'' ROET in het eten.
-

-
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•

-

-

"

.

•

- '

Dcor deao • "mal tijd :net; vorf p;ri ntinkboinmon o:imo(;R3.ijk
te raaken protectoren- v/ij t'wp<4c.Toin t G (jen hot steedfj
toenemende militarimue,, Het militarisme wat steutls meer
geaksepteerd wordt, terwijl het stoeds meer slachtoffers
kost,
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AAN» HOOFD B.7.D,
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DATUM» 51 oktober 1979
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Natura bericht
Bron

s 26 oktoboï? 1979

Ondernomen actie
Samengewerkt met

t Onderzoek Ingesteld

Alftio van ftrit
tü.-vü de :-;>uttl
Op

; jp

;ï:( ->.•-, to^iic .197'» t «; I s . i j u u r , h«tv..oa onfiCYOör ^0 '
ilcr» of ö^fSiJotlarkale:! V;v\o mïti«::>l!.itHriatirjolïO i«!«:t.
;?cülüt,f-fi

ut twï'so voor tui
'.'ai'; Lat .-'•

door üc.n vost t, e

voor
bot ..;<;?;&!.;! si
bolst zijn ivoriïï
ijiï tsLoi'o-.?ïi onff

- ia hun

ich RK^C h «t

h^dea ui h fc<? vo
.Jh t<' s «U <?n

« bc?2cti.i:i,-; vra.-, ue porti erfllóge yjor=3 u.lt^'
do^r si.sn oorïïto ,;i':jöv. ' oiï two-r:c!e i-;roap b s a tor!'! 4 o •.?*.> tr u;> fyoftcPufer^Xo
\?an h o t t;o-:rrl]f .-,-, cchs^ ^Ldö i «dor o v«rbi;iï!.iï»r, vnn •.id^rull as-^r tauiton
uit* o iJcrco ..;?•• c p b'-r^n i :cifir. n n, -'T do öiroc tl^Hr^-ör es> H f- op ci<? derde
'?p^ f düliii;;:.

e-R i;: h <-:->. 'o-v?,it van. ,:;pu;i. tcu^son,, v^rf en
•ffi.jsji;) d«on/;o*j si j h «7 1 j ;«.{*.•>,) n './al v:oc:OWC>rk!ft>". c^-a do bftst £ tifi/v to Vc?r«

üi-sroij is aofc to ; «ïon haud.- -.isjvri ^clio^Oft titünon oncraijdo
vï-;.<r!ïne ; 3ori3 Vem h e t i>:;dri.j i' or; f>ndï>r;ü. jdo d« neraonc:» üie os> o»rocht~
n a tl go sljse 00;; ö^dvcdto VPL\t bedrijf hmHöR beset. On^iv««.-r dertig
poroonea v;erdea do:>r Y;or ; .tu<wcro vaa hst bedrijf VAIÏ hot terrein ver's'ijdord, Onck-:rtutó:;ï>o ','arc'on cüo:/r fjXtl»voerderf; "p de oj.ionbnt'o w e s voor
do ;im;>itioi>brttói pa^ i' lot t on vornprold» ( £itó bijlage \ )*
!>o:>r do In.Vitddola i<;oH:.«r-AOf;i-.:Uï ;^>sssentopolltjlo tt> 'Ea-vferbosiori»
bjocb Kijti te IJ?. IO u-.U' ap tiot tafrcin v«a '" De Kfuttha-;rri" onguvoor
50 personon n^nftehoudon tor^r-iïo lo>:p,r-'lvrodobr©uK on VPrnio?.lMü»neae
noraonon s a,-.:i;ien en vrouwen, ai.jn voor aader ornki^aoei-:
ria/rr het hoofdyuroau vnn po' ; itio to ' öo-üorto^i'snbo^ch.
ten p-aot anntal v;(flf,ordc cntnöoriBCh ifjvli-re '^
üet ondor^ooR, ."'.'ïGi'.'ïo^j; nic-rffrüitf WSG in het baai t vnrt onlg LOüritisi
b,.iTi,is aodafc twijfel, Uestnat over rto cir>.>r &ctt Kloin aontal portv
ïï^o.^ovca Identiteit. iïitors?'-rü \vor,Jt do juistneirf dön
a s n ele liflod Vnn da tiacc.'jlJtbïtro ^o^ev^ao r-onls a on daotj'loscopifteh
rit en vörvoo.rdlgde ibto'o* act fos«lta«t hiervan zal
iijk sordöïi .ïot-fippoï'tpiïrd»
'iljdenB do altU-o van -;,o ?-;^ae><jtopo.i.lt±e hoeft
oen liehfco h0röoJischud-.:intj ov,(;:«i(ji'".iH«
iiöt doei dor r.ktiö ?,-:>u sljn .ïericUt op l«voro.ntiös van munitie
aan ïïöet*.Puitol«fi*ï on Pr&nkrijk»
fie aSvtievoüï'ilüra wnren afkomstig uit ^'ijiasjjon* A ! !i«tQrdfwa f
^ro 31 in E«m, hoeuwarcltm c:n 'o-liöï-co/venbo^ch, Koa/jt ven oon Itind^lijk
i'iarnktor Ksn ^ordoKi ?>;jnprokG:: t :'ij UebiJori to ksnrton fjo^ovon vortrouwe3Lï,,jke ±nfor?,ïnti-Jï uit dr ri.lrecti«i!.r.^fer t& hebboa v^rkrü^eri»
Von d-e eljdo v r, 1 1 do bödrl jfobc-vüilitiè! n«r<J op S5 oktober 1979
vernomen f J f* t fjulHe niet annnem^ltj};. wor-dt gencht. Wol ia van dio
vantgcöteaó <int Hot - J f A . c ; , to ' ««Hertoöenbossoh dfurA'tförkoLiJk a
Rsn do i>j-'.tio hoeft vwrlcsiid. !••?;( -501 M 13 tig «prd do pot* a ostreat do
Ha flo rüitiy van dei yc-^
aicli na«x- acij

1979» f>-iströ-.-ïi.ra
ftn vo-,>r d« in^a

to ' s-tier-to^wibosoh ver»
voar hot bureau v«i
^latoiï v^öï'Mi.-n werd dit
uur, v/ord, in i:;o?.cl.a
hut politioburowu to

bi,j hoi;

v', n i-, \w-. V;an b;>;,.-r^; a n t hij tv. lv ^crrt-ribtir 1977 eds e£p! roiiAtftlr KÏUÏ
o n t v i u o h t uit e;.vi col v«:i h<;fc D spa t voor :M«ei?i,linfc te ^iöuwer
Nanfttis do con -:*ndar;t v*orvi door ;io iirlyod^c .iCis'saHtl^nt :.er Kiisr t»
d.i G n o opH.norlfjéï, .n?!?ih'judlnf:; en voor^üieliJins
'l o kort b«ra?;d ?i«rd botrokkoueto 2.1 «tO uur, door :tn hot politie
bureau ko 'ES- ..'s-: ayi'üihosch ;:,-mwoBlö rciE-GOAseL van '.Us brigade K
, ;V=H jvii^u-.'-- ~ n . ^ütro^uüiu; v;or-J io^
T MC^r tor b
''in sijn fuiriiKuutinij is -^j» n 't ovo> v le(; 'Qt dtr Inspecteur V
^Xnnt mot «u;; coaï % f,llnntlfi ven de sktie togon t3e
grawp '•' 'inkruit" .;/•- o:or4oHtl,jö wï.]s& o vos.- ja bracht naar (Je brig^d*?
Ki'.ar '.'5-i'iji'tfï.y-T.irtycii on - na een K^rt vorhoar » vorvo3.20tis nfla.r de
^r neer b^hn.-jrl i jk| alhoov/o.i. hij
niet o r;-; .'Jj:.i*oa"'.:3:ftr:iH \vat;. Hij <;jaf KÜÜOIX nil!;w'>oï'<t op $0 h
vrnaea, <].•?. r to k^a;\i:n :-u;t bi;.'..ulp van doi'doii to «l.jn bovrijd to N
sLyis son.'Jöï' lio ï;.*v-.-ï!M </an v.ijn ;jovriiööj*n to nethen* Wan
Kioi: afin do ;n.i:'.3. t-Rirf.' «M on ut t o onttrak'-von. Op tl o vrrta^ waardö hij
aich I- h c; t iwl va.' s de iacïUW btjgaf door ^j,cU v-vu1 U o t politieburoau
oy> te houden» nri^s-oorüde hij ;iich üoliéoir op te ^tellen nadat hiertoe
o<:n bor.jop op iien waö ^d^nn.
ïn ilo Looi) 7fl,u do avond werrêeiï nnbij hat potltioburö«u te
'o*.UflrtOf;f.'iiboï-3«?i pen il. et t on verspreid* C ?M.o bijl «ge 2).

era»

Sinds 1948 staat in Den Bosch de Nederlandse Wapen on Munitie (NMW)
fabriek dé KRUITHOORN. Zij produceert wapentuig en munitie om er
loven mee te vernietigen.
De miljoenen doden en gewonden, gevallen in de oorlogen in Korea,
Angola en Vietnam zijn hiervan de eeuwig stille getuigen.

Waaroom deze gewetenloze wapenproduktie?
DE KRUITHOORN produceert munitie omdat, hier geld (win$t) mee te verdienen valt en bekommert zich verder nergens om. Het gaat in ieder
geval niet meer mm veiligheid.
DE KRUITHOORN leverde haar produkten onder andere aan Israël en diverse
Arabiese landen, aan Griekenland en Turkije enz.enz.. Allemaal landen
die onderling met elkaar overhoop liggen.
De nederiandse regering heeft geen greep op do s: e handel omdat als er
bijvoorbeeld een eksportverbod van de regering komt, de handel gewoon
via de buitenlandse dochterondernemingen verder gaat.

•De KRUITHQORN maakt het met haar produkten ook mogelijk dat diktatoriale regiems hun onderdrukkingspolitiek kunnen uitvoeren. De KRUITHOORN
leverde ondermeer aan Franco-Spanje; het Griekse, kolonelsbewind;
het fascistische bewind in Portugal (ten bate van de onderdrukking
van Mozambique en Angola). Dit zijn allemaal NAVO-vriendjes 'die het
niet zo nauw nemen met de rechten van het volk.
Het inaakt wapenproducenten niets uit hoe of wat er met de munitie
gebeurt,vbit-blijkt wel uit de v/oorden van ex-KRUITHOOPN-direkteiU'
Duyndams"Hét is toch de droom van elke wapenfatarikant dat er veel
wordt geschoten, dus veel wordt afgezet".

Vanwege cleze mensonterende toestanden zijn
wij tot bezetting van do KRUITHOORN overgegaan. Hiermee willen we
hot v/are gezicht van de NMW de KRUITHOORN ontmaskeren.
Waponproduktie is géén dienst aan de vrede,
maar, een dienst aan de DOOD!I
Wij wijzen het af dat er wapens en munitie
gemaakt en verkocht worden om er mensen mee
te doden. Wij zijn er tegen dat een kleine
minderheid voor eigen gewin en ten koste van de meerderheid zomaar
hun gang kan gaan.
AAN DE KRUITHOORN GAAN NOG STEEDS MENSEN KAPOT! '. '. l ! ! ! l l
De KRUITHOORN is een van de bedrijven dat verdient aan het militarisme.
Het militarisme wat in Oost en West dusdanige vormen heeft aangenomen
dat het de wereld meer dan 42 maal kan vernietigen. H'it militarisme
is een .levensgrote bedreiging voor de hele mensheid.
Als ONKRUIT binden we de strijd aan met alle verschijningsvormen van
het militarisme:l!!!

Onkruit
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onkruit den Bosch
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Vervolgblad nr

1.

bij MELDING/RAPPORT«)

RNR

:

OBJNR :
DOSSNR:

C-Ploeiy 2nid-ïïolland»Advies conform;
Desgewenst contact o nemen niet C-111 Cï-det die
ook ingevoerd is in deze materie.

') doorhftlgn »/at niet van toepassing Is
olass;*

vervolgbladen:

class:

Bijlage nr 1

bij MELDING/RAPPORT '}

dd

Onderstaande gegevens mogen NIET') bulten LAMID/CI kanalen worden verspreid.

Overhandigd/ter kennis gebracht dd

aan

par:

door:

Op 071179 verzamelden zich om ongeveer 1/J.OO uur ongeveer 5° personen
op het Binnenhof te 'e-Gravenhage,

:

Zij waren afkomstig o.a. van de sosjale joenit aan het Wesfceinde en
ladden vermoedelijk hot oogmerk om over te gaan tot bezetting v$in de
2e kamer» Daartoe hadden aij reeds enkels verslaggevers hierover ingelicht. B.e,a, is echter niet doorgegaan omdat alle mogelijkheden om in de
?.e kamer te komen, varer* afgeBOhorind.
Üaar alle waarschijnlijkheid bestond d^?,e groop uit een aantal personen,
behorende tot de groep "onkruit" alsmede een aantal bij ons bekend staande,
beroepaopruiers, krakers e'; vrat losse meelopers.
ITadat zij op het Binnenhof hun dool niet konden uitvoeren zijn Bij uit
elkaar gegaan. Hen 15 tal is naar het station StaatssnoQr geJonen en he"b"ben vervolgens de trein richting Utrecht genomen»

'} doo'halen wat niet van toepassing Is
tlaas:

' v*;
O8

D E F E N S I E B E G R O T I N G

. woensdag' 7 Wvwnber 1979, voeren wij, een groep anti, eon busettingsaktie in de hal van de Tweede Kamer,
protesteren wij tegen de verdergaande militariaering van
néèariaödfle aamanleviog. Aanleiding tot de aktie is de behande • defensiebegroting vandaag in de Kamer. Met de
n "de hal, 'wiJUon wij <ie defensiebegroting blokkeren.
Mi'Ader het moftoi DEFENSIE IP'EEN LEUOJBN,
S MOORD !
ooa.jtijü 3 totaal(da«*na.t)wfligeMr*öf'rs. Vanuit hun. f
vrij f» gelijfc woeten aijn'en d&t iedereen golf verantwoordelijk ie
ZiJ5tt/h«*ïf,<adep, (c% 4M? PT«f Siehzelf beslist), weigeren ze
90k'Jdf yervajlgeho r n>tist Daarom geven zij
Vfuidaag hun o.proeft vöqr m?itairö dienst terug &i-.. -r
l/niater^lran Oorlog, Scholteni
*
;In da d*fensi«^egrotól«s wordt gesproken ov -v "krachtsverhoudingen tussen
,
Ooat en, We^t'». Alöpf*net een apel etje is: wie is de grootste ? Een £,pel|
letje dajjj gespeeld wordt ever de loofden / n de bevolking in Ooat en Werpt. ;'
En slft W?* spelletje fout gaat, ij het de bevolking dir. de klappen kriekt. :
f'Ontopanning" wordt nagestreefd, wordt get-^4. M ar >.'i 0 p^aat over "voo'11.irreidlingatijd»', "beachikbara wnnr •cfotjvnft^i.i j<i" , "voorwaart00 veideri lp,3u /." 'j
uu de noodzaak tol het'bouwen vnn ,cui« l k " J f l o r u voor l miljoon mr-nmm;
< -|
•11 o hnndult n J w t tóoor ttcar on l ij>' » u n / f , m.i tr döttkl in kouUo-oorlo/?- terwoi ' ^5
.-d ))ereidt jjj«h voor ^p «i<n b i r ^ - d j ^ u konlrontut j o.
,
DP o 'torifrcmtatio kowt ook tot uiting in de moderniaerin/; van dp k"t
"AfMChrikking" wordt foac-i'^, raaar dit ie geen afschrikking nit-ef
'ij*, vuifielijk offensief (agrestiiof dus) gerjoht, mot oen moordtnde:
'">' i 'ena al dat gepraat over moderni {tering van keinwapons, word f- ar
' > . 'ui^ maar gepraat over hoeveel, waar en wanntiür ?,e worden aangesuhaft;
of yre ólo.fflOfSrdraJt.'.ttufl,
' "
.,..,'.
-• f

:t

Uliir,nr,.jlyL,C,

VRJ.JJJB ^g ONTOEJ)E

'

'

Hot io (1(? omgekeerde »oreld ora eerrt nieuwe r-.ketten oli~t«r et«,llÊn «n dan
ta gaan' praten over ontwapenin^i .Bewapenen oia te ontwapenen;~^«t -i-e-fde
tep top f Verder wordt ar n,i'»f oerieus ingegaan op eenzijoxge rmtwapeBi'ngsvoorstollen (als bv. om 2.00' tanks en 10.000 soïdntv,/! ji»j t de DDR
terug té trekken nflar fiualsnd).
Mat fcat
vandaag ia de
, wo>dt geprobeerd de schijn van
te nouden. Hier ie e
4fi^ökr*
r uw.lijire flïö^r eprake TÖ» enige.o «j i"ftlts c^uiAaiijk; profeet ven de
'(
49fflqkra
Óropinga* bevplKiag blijft
^t'-i van Blokland bij «ijn aanwijon> van
Cin ?t Jafw^rfo-^w/AM'ae^ ^pwot ppfai^t-/en oefen-v <
boy Iking blijkt <Vi» een IKV '- \g va
oijfors nl,ft te kennun en gtntt 'op het punt om'nog moor kermvepona aan
t.9 schaffen,
•
%
!f0(/ j is duidelijk dat d« nctlörlaiïdn , .tjev^olkin/; niet gediend ie v>ja raear, '
ouwe, kêrnwapor s. /lol 10 dan ook b!'lachc"!.iJJt de ,er nu wordt
' f, Schol ten ten aLug om du ÖJ^HI niu.% künne-n hoydeu Bij de
U->prokJn(5en« Al» de bt-volkiüg WEH" ^{jt, i? het H&S f ' ! '^
t
/ < J i e laudon binnen de NAVO snjn ^o^i^fendig, maar daar blijkt weinig van.
imt/ or op na houden van orn uigen (andere) mening, wordt'binn&ri b<?panldo
,;ï'i(i|i;.iri gétqiöreord. Munt ale de rol van d» NAVO weTfcelidJf tt,f i:
.^,. ^ ,/irjd onder «ware druk gezet.

?., mening in dit land wordt blijkbaar ook
mooi t woorden oveï1 vrijheid van meningsuiting
s . , 7T. ,_,,.„_,,..-,..,,...-,,,.,..- .,.,.,..„Btfiftt. Qp het ogenblik zitten 4 mensen in Nedor^^vfPv^l&ft-ti; ••4» -n; vat!d?r veroordeeld en nu komen er 3 bij), omdat ze
«^-*~--^.^^^05^,^4^^pensen bevelen kunnen goveA, 4§t er gezagsver"J
"
9i(p!»..jki'e!*-no Sroe^ mensen bealissiagen neemt in naam van
"'1*-"'***"\n t«Q8ft de wil) van de bevolking,
hu» politieke overtuiging,

niet uij handen om af te wachten v»at
iB^ull^aoen-.
'-;
njflktie tegen ' t militairo apparaat en
*•" ^> hebben wij aktiea gevoerd rond de
pp Üilzo Rij^n, Daelon en Twente, tegen
togon do Taptoe in Drodtt, tegen
.. .
. .—„,..-^^_, ,ing van hot mini^terl'- 1 van oorlog
de defettaiobwarttttag,, Qnzo oktiea «aun voort !
, (UTSH 7RO«W, GE1JN CENT VOOR HET JAEGER

\t

Qnfcrult.. tiflii-militariaten
postbue!
Groningen

t
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MELDING/RAPPORT 1)
geen ') afwijkingen van tfn melding dtg:

1. OMPBRWERPt

a» Trefwoord i Anti Mllitairisitisolie groepering "Onkruit".
'b t Plaat8/!gi.1_dt Amsterdam^T^ november
FRanse consulaat
Generaal, vTo^êTèraoKt."
•

t ..... "i '

•

•

.......

-------

-r— i,,,,. J-.TI.„„.T^J- n«i-*rnr^

2,fflOTROKKBM
- . PERSONMl
.
__
wonende te
Roepnaam van "betr, ia"

student, wonende te
wonende te
Roepnaam van betr» is
Op 9 november 1979» werd in de na middag het gebouw van
het Franse consulaat generaal door een 26 tal leden van
de groep "Onkruit" bezet.
Het consulaat is gevestigd aan de Yijzelgracht te Amsterdam»
Door de Pranse Ambaaaadsur werd geen aangifte gedaan,
waardoor de groep m»u,v» de personen genoemd in1 punt 2 wei
heengezonden»
4* R133UM!AA(P ONDERZOEK;
De personen genoemd "in punt 2 komen niejfc voor h4..i. de P1D
van de gemeente politie >
—=^_,
) doorhalen wat niot van toepassing Is

vervolgb!ad(ar>)

SSïï

geen
cless:
IJt;éö-IV-77! 836-?28576'-69

class:

Vervolgblad nr

een

bij

RNR

:

OBJNR :
DOSSNFl:

Dit postbusnummer staat op;'h|&m van
in punt 2 onder.by
5. ADYIBSt

roor
persoon genoemd

Be personen genoemd in punt 2 toevoegen aan het leden
bestand van de groepering "Onkruit".
Paraaf Stel]

ADVIES O Plo
Conform het

^ér.

^

9m
Zie meldingen 12.15,-00 verzonden 26-3-'79.
58.07,£5/12.}§.00 verzonden i
12,15*00 veyaonden + 29-6-'751

') doothalen wat nlot van toepassing la

vervolgbladen:

•f p..

e: L! ( <-•"

*r

1.,/yi/^

l
u

.UKf HOOFD fó
' HOOFD B.V.13.
HOOFD Si« Voili$l»id»LA8 0
Kr 9Q.944«y.4/Conf

15 nomanl»* 1979

*0<.O~Ü~O~O~0«O-O~G««0-0-O-O-O-ö—O—O—O-O-»O—O—O—C)-O-O»0—O-O»0»Ü»O-O»O—O">O"O"O'

Datum borioht
Bron
Caaangowörlct

£

t 14 novembap

Onderwerpt Actie "Qfekruit"
open
Tij dons de aanweaigheid iran rapporteur bij d* open
aan boord van het fregat der Koninklijke Maren* » K. K*
,_
poraonen
iV <tö or^ov'iB# "veii dit aohip een

? cu

persoon h*«f t sioh v<Jdr openstelling van het
., in b^t tijdvak 15.30 • 14*00 uur» 0p#eta0\y3on op
do kado in do onaiflöelli^ke nabJjheld van d* F, K, Callon
, van hos »aj« g*e» eotivitöitcn
«n
onondo toï
péï-oon^n bsyoïj
ent/je tljfl in de ïjifttii^hêid <ran de H.ïf..
'hen

$ Uf

ii JJT.tp «pupo^aq ^up a»-iaiq93 -37

-er

«',,

-2-

"iet; ID geblekeü dat beóoslde drto personen, contaot
hebban £*>haa not dé ptfraonon, bödoeld in öe in referte
rapport «^ö»
"?«

ST

HOOPT) :Ue Voiligheid-LAS

Nr 90.944*z.4/Conf

DATUM: 19 november 1979

-O-0-0-0-O-0-O-0-0-0-O-O-O-0-0-0-O-O-0-0-O-O-0-0-O-O~0-0-O"O«O-0-0-O-O~0-O-O-O-0-0-C

Datum bericht

: 15 november 1979

Ondernomen actie
.'Samengewerkt met

blljattenj.niet antileuaen door do
tp?oep

„

.

.

bobben 4

ledfan Vian dè™0coêp"irÖI(5Öfti'ï'-', Mljettsft met aoti*eiiHta
ii:latii;che lovisen op diveres gobouwsn in ds biaxienstad t
geplakt* Vooral hot ^jöMaaritehuiff v©8 boploJct
«ai ook hot gaTaouw van clö Militair Sooialo
te Leeuwarden» in tot:.al aijn 4 verschillende bi
jeftten opgöplï?Jct, waarvan S iii heti Ued0j?lsmdlB en 2 in Si
';-rlee ,;^atöld v/aron» Alle waj?en voora^on ven hot
yciïrlft OLICRüli' w-,ii?i)iUta2:;löi<on l'oötbus ?007
H poï-eonön» dia no&' 14 biljotteii bij aich hodcien»
dooï? psreoneel van de giet3OGnto].x>iltio Lgeui;a,vdöu a
houden on te£jea hen aai p»ocee»voybE«3l i
Hot illo^Al plaMcon ingevolt",1» üa Alge^en» ?olit
"i)e ajtïtlojfo 2 plakltojfsi Bi^a ontko
nen en hun Mentitoit is jtlGtjy.aaj^stold» :i/o
_ _
on
«i o o>> " " ' y i J v o e i ö t t I d , ( P ( P P p P ( j ^ . t ï * in
vaa do icoxtiett op vrl^ö vooto- istalöe öïad&t hij
s.t,1a .iüsïititeil; bakiSKl to ?»

class:

Vervolgblad nr

bij MELDING/RAPPORT')

RNR

:

OBJNR :
DOSSNR:

Cmstreeks 23.4£uur op dezelfde dat\un werden'
^BMMMMkkenj^IMMV|fe 3 taande gehouden omdat zi j affiches
en plak rnet zich meevoerden.
Op meerdere plaatsen in de binnenstad waren reeds affiches
aangeplakt,deze affiches zijn door leden van de Gem, Pol
verwijderd.
Tegen voormelde^
, aal pv.
v/orden opgemaakt.
Betrokkene
s
m o l ^ b e e n d OKr
radicale politieke ideën en het wonen in een kraakpand»
Alle in deze melding1 genoemde personen hebben eerder op
voormelde datum een poging tot het aanplakken van affiches
te Deventer gedaan en zijn daar door de politie bij
gestoord.
tekst van de affiches was "Politiek Dienstweigeraar
_ (Gevangen in kiutphen Onkruit
KÏG bijgevoegde affiche.
Gezien de aard van de overtreding is er door Gom Pol
gkkenen geraaaJct.

4. CpNPLÜSSB/A3)VIES{
Geen

Advies G.plg-, auid

Advies G 449 CÏDE

') doorhalen wat niet van toepassing is
class:
1 Dé5-f.l-74t 164-424904 *-63

vervolgbladen:

class: ,tt

6 7 / ƒ"

t
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fiche

krt

dagb

doss bijgevoegd

J^B1

hfd

1-1

1-2

1-3

B4

hfd
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ST-1
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PLV

HFD
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hfd
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doc

arch dd

geen > afwijkingen van tfn melding dtg:
r inisliücte plak-actie van OlIKHUIï1 te Desenter

2. Betroldcen jpersonen ;

aores:
3, Kesul taat

lre~ÏÏevQnïe:é~"ataat alleon^j^^^B^bekend aJ.s een panden-krakei'. Schalkhap^j ntog'.
^^^^^^

In de nacht van woensdag 14/H/'79 ia een poging tot
fóet plalcken van pamfletten van de actiegroep ONKRUIT mialukt, door
ver-atoring van de politie.
D& zelfde nacht sijn te 2utphen , boven genoerade personen i aangehouden i.v,ra. het plakken van OKKHUIÏ-pamfletten.
Deze aelfde personen zouden air^rt de pjlüers van de mislukte aotêè
te Deventer,aijn.
4» Gonolugie;

1)

nvt,

doofhsJen wa! nfel van toepassing is

vervolgblad<en)
bijlage(n)

olass:
5CÓ5-! V-771036-728676*-6

een

JïOOPD B, V. D.
HOOB) S ie
HOOFD Lffl»

DATUÏIi 28 noveator

Batum
Bron
Saffi0n#<nr9rkt tast

» 81

s V * r e o h n e n voor_de Krijgsraad Arnhem

Bijlagen

j

®g P 5 npyc-rPber 19?? fveraohensn voos üs
fceraako totala diens t
Waar aanleiding hiervan haö zich omstreeks £-9 «00 uux* son
groep belanga tellenden verzameld voor b>3t kantorencomplex
te Arnheffi-avsid, in v;elk kaBtoreaooaplex de
is gevestigd, flel; bstrof toier oen groep jongeren bastaande
uit oogavBsr 55 & 60 pufeonea» roer cie sroep werd ae awarta
gevoerd mot ciaarop in rood feet tek^o "gabrohen
Kadat aan <iê belangstellenden waa «edÉïgedeold dat
slechts 20 pereone» ds iri jgoraadzittin^ vanaf de publieke
tribune kondea bijwonen habben dsae de alttingsïaal beireden,
na achterlating van fotoapparatuur f rode anjeis etc. S»
IIQ lange tollaoden werden di^oi1 personeel der gemeentepolitie
Arnhaai op af a t and van "JU jopoort" ffeiioudan. R& krijg 9 raflö*
zitting verliep aonder incidönten. Do
boklaagdao wgrd gevoerd door
Ondör de personan die
bevonden aich löriön / syi&psthis&nts» van de

VÖOP ae

l

o
o
o
t

f
O

O

l.

y N r 90.944;g.5/Conf
I),\Tl"i: 30 november 1979
Referte: Ons nummer 90.944.a.5/Conf dd. 27 november 1979
•O-O-O-O-OrO-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-O-O-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-O-0-0-0-0-0-0-0-

Datum töricht
Bron

| Muuxkttint m% 51

: 28 november 1979

op diveco* pöndw» in
n^ar aanlöidiru; van

de
Gom*

Op es nowabttr 1979» te 03.10 uurt io door p«r;xiü»el van te
W-te» 't-ötrtoewiiwuoh, twnwJoo overtreding voa artikel 150 vm b»t Watbotk

csoodar beroep, MedorlanctoVf

il» d*
Batur «-«leiding hiervan Eijnfvorooedolijk doos? loden van de
ieche gro«ixirins " Cöütruift &2 vorttohlUande plaateen in het
van da gemeente 'ftWiortoGunboüohf tm do dattïü ven o
lcrant«n geplcko met de volgend* tekutf

hij weigerde op te kou«n voor de ailittdra di<8n«t.

var» mijn
op da Wot

of »ich loten afkeuren. Dat aijn vluolitwe^on wnascwte >
ia feite hcsi; lo^w tocsh nlcs^ptoexd. .Do t.*c«iorli.mdoe Stnöt
die ©on opleiding tot ®£&-®<\s \
lè ï.-sa' ntian do bftfc !»• ^Bl^indfc ho.t leaicnr '«*n botteoi^log «n
tio' vüoi? onw vsfi jlioid» ötvoü» w«ttiet»,-ï»n<iër en pfochar
-ma t t6t,vffod^ on vuióiiöIU wl tot grote utórt^m te
L^S*LS^ y^-L'-'j

tra*.
wo OP&ÏA
w?to 30 -r-ixTf»'. fto •"•

uo;t.ïO

( fiu-tf-v.a'-'
'•

aoti

wy

uo ) üoa 'ix,.

TT*
'i A

id-LAS V/
AAN: HOOFD Sie Veiligheid

fïjATUH'. 3 december 1979

Mr 90.944.f.5/Co«f.

.o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-b-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

• 28 november 1979

Datum bericht
Bron
Ondernomen actie

van
op 2;/ «oyiaaïMM? 1^79 te

K-tswcik;! 13*30 -.;v.sr, hsMjt
i3ebo»iï«Jö tot •'iö t:nti»«
"Onk«»itH to *s^»öïftöfitï«lx>soh» eftsi ^v?.?ie {javoe^ tegen hot naar liun
op de ^oglipedri/ileWïJig va:i V & 3) te '«H
an dfö »tp««!kgo0daüafe ve>ii Ktwnscm P-QQ* .'wii do ïfta>4wite&at te
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geen ') afwijkmgenimiitfnmeldlftg dtg:

Deraonatratie tegen gebruik Militaristisoh speelgoed door groep intimilitaristen oij sympahisanten van ONKRUIT,
^
Bredaf22 november 1979 omstreeks 20,00uur YD-warenhuis Breda.
2. jpemonatraten die zi.1n opgepakt door de Gemeente Politie Breda t
yerhèdpl, GS.

ONKRUIT ) f
ft op als adres
Yerh,dpl.;
bevolking gemeente

ingeschreven

"en verifioatieggehouden)}

. Eea:i groep van ongeveer 25 jongeren, waarvan het merendeel verkleed was als
"zwarte piet" drongen op donderdagavond omstreeks 20»OÖuur binnen "bij da afd.
Speelgoed van het Vroom en JDreesman warenhuis in Breda*
Zij begonnen daar ailita^ristisoh spsslgosd in een tprote gak te stoppen en. . „,
1)

doorhalen v/al niet van toepassing is

vewolgblad(en)

een

bi)iage{n) werkbladen
class:
5Cé6-IV-771936-72B576*-65l

class;

B9 dd 51-2-1979

jVervolgblad nr

;div>
OBJNR :
DOSSNR :

,, »«, .droegen daarna deee zak naar de afd .klantenservice waarna ai j aldaar dit
speelgoed gingen beplakken met stickera,waarop stond te lezen,hoe gevaarlijk dit speelgoed wel is.Gelijktijdig ontrolden zij een spandoek mat de
teksf'Welkom aan de duizende Oorlogsslachtoffers".Daarna verdwenen de demonstranten in de ri.van de Vsemarkstraat van Breda(adres:Wereldwinkel Bd,).Ih
de Veemarkstraat kon de Gemeente Politie van Breda nos lodemonstranten oppakken die mee werden gevoerd naar het Politiebureau,
Door de Gemeente-politie werdfna overleg,tegen deze demonstranten t.a.art.
350W.V.S, een PV-opgemaakt.
.Daar bij een verhoor ter zaken aanhouding van zo'n vergrijp een demonstrant
Wettelijk alleen zijn naam en voornaam moet opgeven, werden van enkele demonstranten onvolledige gegevens opgenomen.
4. Op donderdagavond 22 november j.l. werden in enkele andere steden in Nederland soortgelijke acties gehouden door de aotie groep ONKRUIT vide artikel
in de VolfcSKrant dd 23-11-1979.
5. Rekening te doen houden met lidmaatschap oq eympahisantaohap van deze personen i.v.m. met de dienstplicht van ankele manélijke deelnemers t.
par. o;

C. G.I.ploeg NBr,

t
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t

') cfoorhalon svat niet van toepassing is
15I3S3:

vervotgöladen;

• (Van ecu onzer verslaggevers)
BREDA - Da Bred'üse poütia heeft iji's"teravond 12-Zwarte Pieten in de zak <je> :
stopi.en do fffird gcyeven. ZX' iwaalf maoklendset idt.wn een yrotew groep zich (intimi! Ü'aristen noemend? jongstleden, die in
(U'.,tlfii(litï<; biMietisdüd demonstreerden tegen -niilitatistixch ipeelgned. Op een g'ègeven moment drang de'groep de schatkamer .
vaii.S^-Klcóiaas binnen ~ <liV ric|i bevindt. -•
i& '-eert~ g'rq'pt w'aroitlïuis ~ en begon het
daartoe in.aanmerking komend speelgoed
klapfisrpistoohj'es,
ratcltankjes, plastic
vltégtjiiig-bouwdozcn e.d.) in du zak van
Sinterklaas ie stnppan.
• Ds. demonstranten droegen de zak ver-.völrje&i naar de-afdeling-Klantenservice.
van het warenhuis en beplakten het speel0oa(i.c!(iaj' met stickers, wqarop stond te

dd 2 -

fiiCv|s5^rH
yWt!Sr%jJ U
;'.';/,'V^pt;nboev

en spep.lgoRdf.ii,,
i.y'rikant Vüüon al ttt «rang 'ecn- ;
. .
nu :ijïo®;;£j>el,, dodelijk .wordt het'
.ï.fcï.ïer Wcj. Möt'nnrae in de sift- '
,'jHerkïèastlJd Hggoii dé speel*;/
i'igoadniagezijnent- vol-met ge- ;
:.i(JüyjUecrd - uitziend. oorlogst'
:!i;peèlgodd. Levensechte ml.-,rjt;-aiUeitrs,' kopjcftn /yan tanks
'8U andera'veiiiietigïnj;sv/-cTk-.
,:;:tujgëh.'iQi/5:'i'tuJgd als ay» zijft.fJVan : tte : -kwalïKc,"ïnvloeci van .
op ,ldnde.
gekomen tot het•'
v^ivêeh'iwrtiè. Ë«no.cSi6' ;

lc?cn ha" gewailyk dit sppetgusd v{el «ï
voor de geestelijke volksr,esq,n'dhc;ïd.
HktidirOi'
aiugtnet-ï :
tekst „Welkom pas} de duiïenümt Oorlogsslachtoffers".
'•'-.'' - ' ; • • ' \' . .
••>:•••
• „Makkers staaft uw U'iM ^t'rans", riep
de juffrouw vftrt Khntai'tfri^ jfo^, ma ir
het baatte mat. friKhis werd ïtv > ötii'e a ?..

, _„ ,,^ t u / ..ttjtAtfrffqearv&OilX&H!

f:>'3'f$-:

' de Vcemartistmfït. in tè'zien'VËfïiwn'iié/ï,''
„Hoor ik daar geen paardetioetjës",- r^p'~
een. enkclo órg *nateve demonstrant aM,;
maar dat UKIS depotllia, dia de aihtcroal-i
ging had ingezet,-Een QQntai'deniö'tistWriy.
leti ontsprong dejióïtSitiiwalfi.vërdcn 'ii?&ï
kraag gevat en iia.qr^heï.bitretifi gebKiïff,:
Daar werd -tangdurtg bekeken óf i
was van vemieltrifadanfyai'sjïqeltii
dan wacht de PiÈrëfbaztyi ea„fos.
'

die er als volgt uitzat}: een dor»
tigtel mensen verkleed als
zwarte Piet'glrtg de speelgoedafdeling vnn V. eivD. binncfi,
Zo strooiden
snoepgoed,'
•pinkten stickers on affiches e/iveirziuiieklen 'c£ii' gctlqclto vaft
bovpngfinoernd speelgoed in
zakken om het vervolgens naar
de klantensen;ice te brengen.
Daar werd een verklaring omr
trent' öng optródieh .vQovg'eleze»i. Het doel van dit alles was
de absurditeit van clei-yolijl;
,,speelgot>d" ouder ciö öaridaeht te brengen; Ons inziens
is Dfi Stem middels haar vevSlsggeving 215 november Vplkomen aan de essentie vou dezö actie voorbijgegann, liet.
werct m«l opzet louter pnntioen
•gebracht als iois l.och\veSï»
ifpiids, terwijl dat toch olïermin.ijt hot govp.l is. Zoker ook
als je .hot hardhandige, rnet
veel ^machtsvertoon 'gepaard
gaande poütieoptreden iti
ogenschouw neemt.

AAI!: HUiFD :>ie Veil igheid-I,A3 //.
HGOi/Ü LUID

Nr

DATUM: 2y november 1979

Datum boricht
Bïön
Samengewerkt met

: : 26 november 1979

betreffende " onkruit*1.

/
'">

/

Hierbij aoge ik tl aanbieden twe* afftobriften van
het dagblad de " de Oelderlandar" van 2JJ oovember
wellw ix}houd ik U kovthoidthalve moge
Doo» de «eaeentepolitie te Kijraégen ie 4tn
te wetens

«a B«l«iaohe nationaliteit,
van beroep *tud*nt

«au

'K-1

B»ttfo:ken« bad voor <mgav«o* /il6Ó»00 •«£. allitéic «p««l«o«d g*«tol«h bij f én D ta Kiju*^w« T«««n b«t*èkkén« é«l
door d« ^»Ejaént«ï)oliti
opffeaaakt weg»nö ovej-tr»dinff van artikel
W«tïio«h
Strafraüht ( d i «f a t al),
2)oo3? do bttitftttdianut van de afdaling bevolking v«ua d*
to tö ^i,j «gen in in oktober 1979 **n ondëjfzook ;
naar $ö verblijfplaats v»n 'bö-fcroki-.ano* Uit dit <md«x*06K i«
gebleken dat bp trokken» op 15 duni 1979i met ftoht<Mfl»t4n*
d^ alautala van pereesl
öm'ming wes? ver u2? dirk en» Bbtifokkènc stsiit nog ' itié«'d$ iagé
' , !.
- V
'
'
\ l-J'

'

2

.. «.-,

•ehroven Op het Yoraolda «drw, dooh v.rblijft
•Inde 15 juni 1979 niet aeer.
Bij dé herk«nnittg»dionBt van da «emööntapoliti. t.
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WAAROM EEN PROTEST TEGEN OORLOGSPEELGQED1??

In onze samenleving is het militarisme
gteeds verder doorgedrongen. Op allerlei manieren wordt geprobeerd dit
militarisme aanvaardbaar te maken. In
het groot op een zeer direkte manier
niet open dagen op kazernes, vliegbases,
marineschepen en manifestaties zoals de
taptoe.
TelHens wordt dan weer dé techniesche
vernüfeigheid van de. moordwapens naar
voren gebracht. Op de manier van:"kijk
eens'wat.hij blinkt of ziet u hier
het nieuwate snufje op dit gebied" ene..
Duidelijk maken waarvoor de verschillend
• apparaten'.dienen durven of willen ze
', niet!,; ?;.::
.
Het enige doel waarvoor deze wapens er
zijn is VERNIETIGEN VAN LEVEN.
De technies perfekte,F-16 is niet meer
dan';een vliegende mitrailleur, die
daarn^at nog in staat is om massa's
tnehseiv .Ceini'ander leven) te doden door
middel, van atoombommen,
pit;verhaal gaat op.voor elk wapen.
Misschien wél technisch perfect, maar
gespeettd-van elke vorm van menselijkheid,-Hét meest absurde voorbeeld hiervan .i's;';de neutronenbom,

HET INSLUIPEN VAN MILITARISME.

f

Op-zeer jonge leeftijd krijgen we al
>
te maken met militarisme. Zeker dan
kunnen we zulk soort zaken niet overzien. Door te spelen met een speelgoedtankje,-geweertje,-vliegtuigjes»
en het lezen van oorlogstripboefcjes
zet het militarisme zich vast in ons
denken.Hierdoor worde later het bestaati
van een leger,.yan wapens en van een
wapenindustrie, «ils vanzelfsprekend ervaren,
' .
Het is toch vanzelfsprekend dat de ene
mens de andere uitmoord of onderdrukt!!

moeten staun:".dit is slecht voor uw
lichamelijke gezondheid", zou er op
oorlogspeelgoed moeten staan:"dit speelgoed is slecht voor de geestelijke ge-'
zoridheid van uw: kind".
Want moorden en vernietigen past, volgens onSj niet in een gezond denken.
GEEN SINT

GEEN.. SENT

GEEN OORLOG
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MELDING/RAP PORT ')
geen 1) afwljkinger van tfn melding dtg: ,

•

1. ONDERWERP J A. OHKRUIT d emonstratie

o^ 29-11-1979
B, Huis van Bev/aring te Zutphen
Ongeveer 45 personen van de groep ONKRUIÏ
De demonstratie startte omstreeks 12.15 .uur,
waarbij enkele leden van de groepering OWKHUIT
zich op het bordes en voor de in en uitgangen van
het Huis van Bewaring opstelden en niet toe stonden
dat het gebouw betreden of verlaten werd.
Deze aktie was opgezet om^|l|lll|M^-'i't; ne^
Huis van Bewaring te houden.
Dit bleek uit de leuzen die geschreeuwd werden en
uit opgehangen spandoeken.
De leuzen waren»
"Geen man geen vrouw geen cent voor het leger"

t

>

"Defensie is een leugen, bewapening ia moord"
Ba ongeveer een vur was het totaal aant&l demonstranten opgelopen tot ongeveer 45*

1)

doorhalen wat niet van toepassing is

vervolgblart(an)
bijlsge(n)

filasa:
5CS5-iV-771938-738S76'-69

bijlageni

een

class:

Vervolgblad nr een

bij MELDING/RAPPORT')

RNR

:

OBJNR :
DOSSNR:

Door een aantal (zes) demonstranten werd na verkregen
toestemming de toren van de kerk beklommen en
hebben daar een spandoek naar beneden laten hangen,
van dit spandoek was de tekst niet te leaen.
Door de HE öSfS^ieki&_yan de Rijkspolitie en Gem pol
Zutphen werden de demonstranten omstreeks 15*45 uur
mot zachte hand in gereedstaande politieauto's
geplaatst en overgebracht naar de binnenplaats van
het politiebureau te Zutphen.
Tijdens de gebeurtÉnissen was de politiebus met alö
Pasoagicr^mmmB^voor het huis van bewaring
verschenen,raaar direcif doorgereden naar het Groepabureau van de flijkspolitie te Vorden in afwachting
van het verwijderen van de demonstranten.
Ha verwijdering is de gearresteerde•
overgebracht naar het Huis van BewaririgT
Op het politiebvireau werd door de afdeling recherche
alle demonstranten persoonlijk gevraagd naar hun
personalia en een eventueel af te leggen verklaring
Zij gaven alleen hun voornamen en achternamen óp en
hadden allen een op schrift gestelde verklaring bij
zich (zie bijgevoegde verklaring)
De op de toren verblijvende demonstranten hebben zich
nadat zij enige tijd de klok hebben laten luiden,
vrijwillg verwijderd en zijn niet afgehouden.
Van de Eogenaamde kraaienpoten welke volgens geruchten
door de demonstranten zouden zijn gebruikt is mij
niets bekend en ook niet bij de ID Zutphen.
Boor de demonstranten is een volkswagenbus van de
Koninklijke Marechaussee met verf besmeurd.
Naar aanleiding' van de gebeurtenissen zal FV ograaakt
worden en eventuele mij nog r'et bekende gegevens
zullen jnet de namenlijst ,persoonsbeschrijvingen en
foto's die tijdens de aktio sijn gemaakt worden
overhandigd.
Deze gegevens zullen in een vervolg rapportage
beleend worden gesteld.
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geen ') afwijkingen van ifn melding dtg:

1, Akties aktiegroep ONKRUIT en Werkgroep Informatie Dienstplicht te 's-Hertogenbesch gedurende de maand november 1979»
2, Aangehhouden personen;
a • 4MMBfci]?3kend)

"gib:
adres i
beroep i raaatsöhap'pelijlc v/otócer
verh.dpl: iili

5» Bovengenoemde personen zijn o»a» gedurende de msaaskn maand november 1979
te Ht aangehouden door de politie terzake het plakken van pamfletten van
de aktiegroep OHKRUI'j?. Ook aijn to Ht pamfletten verschenen met een gelijke
strekking als de pamfletten van OrilüTUIl1 (apeelgoedaktie) hetgeen erop aou
kunnen duiden dat er een samenwerking/verwevenheid tussen beide groepen ia.
Bijgaand» Mutirkrant met tekst: "Ho Sint, maak van ons kind geen wapenvrind"
(WID)
J-fuurkrant met tekst: "Sinterklaas maak van ons geen vechtersbaas"
(vm OMHUIT)
Verkleinde copie van 1-fiiurkrant met tekst: "Laat je niet naaien,
weiger dienst11. (omCRUIT)
Verkleinde copie van Huurkrant met tekst; "Jong gedaan, oud geleerd". (OHlutUIï)

'j doorhaisn v/at niet van loepassïng is

vervoigbiaa(en)
bijlage(n)

clssa:
1DèS-!!-7411S4-424ö04*-89
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RN R
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4. Be toename van het aantal akties, :/aar onder beschilder
gebouwen, heeft direct te maken
het verblijf van
het HvB te Ht.
5. Geen verdere actie.
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MELDING/RAPPORT')
geen ') afwijkingen van Ifn melding dtg:

1. OHDKRWBRP

a. Ophangen van OPROEP (onkruit) op de publicatoB van het SSV-esk
101 TkBat.
b, Soesterberg, Dtunoulinkazerne, 5 december 1979*
2. BETROKKEN PERSOON
Tot heden onbekend

BKl'ROKKEM

2ie bijvoegsel

5. VOORVAL

~ Het bijgevoegde pamflet hing op 5/12/79 op de publicator van het
SSV-esk. Het pamflet v/as niet ondertekend en werd derhalve door de
Owi verwijderd*
4. ADVIES

doorhalen wat niet van toepassing is

vervolgbfad(en)
bfjlaga(n)
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Betrokkene ia meedere malen in^^^^^^^Hkgeweest. Dit blee)
uit een viertal doorlsatstempels in Eijn paspoort, , die achtereenvolgens waren voorzien van de volgende data, p,q;,,,_nummeEing
van grenspassage onleeabaar) on 281271? 'E (plaats van grenspassags eveneens onleesbaar)
'-.•.;
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In het paspoort van betrokkene kwamen twee doorlaats tempels
voor van ^HHHHIp ^-«J waren respectievelijk voorzien vai
de volgende data, of nummering: 1 7078! ? d ^ en OS0782(MB|
Tevens kwam in zijn paspoort een
voor meerdere reizen van 21 juli 1979 tot 31 juli 1979}
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12 d&sembev I3?0 Buiden uij fat noodzakelijk a»;e to verzetten
tegen de ,'iATO-p tonnen _ om europa vol te zetten mjfc *emyüpa>rs,<>;{w3pön-in£7 en
betekent dat er nsrgena u&peng\»ijn duo seker g&en aanschaf van kern~
moffelijklieid uordt awigegrepon arm de onwillige !MïO~ lidstaten
onder druk te zetten om kernwapens op /iaat' gror^Lj^bied toe tot l-iten.
In D&n6mafkeniDed&vl<s^4 en Bslgiü is de meerderheid van de bevolking tegen
de aamoJvif.Tooh willen ook dese • kabinetten meehelpen om de kernieixzpeninroin siwopa in pband t& r<oudiin. Zagatiaamd als antuccrd or- de rufioischs
en ter liauïdtiavitig van vvcda en veiligheid v-ï^ten no.j maev kenwapena
geplaatst Dovden.
!
i-har mat vrede en veiüghaid hvoft dit niets ^-jnr !><ï rn^ken.ïxrr^a^cns
beaoheïmen nieta on veiyiiatiyen alias, de ^t-.iaa re.>wit ow n\èt de iroduktia
en dus de plaatsing ü&farnijapeno door tu' gxun,is crn het militaire
bedrijfsleven 'in atyrtdte liauden ar, tn later, groeien.Hèt novee'lste bewijs
f#>rdt geleverd door /tyttQÏcnjd dat België rxct eaó-<ïcmit*che maitveg&len bedreigd
• ••'"
.' . ' • ' - .
•.':' •'•-;:";' ..Vvi'- .';'•' ''.'•'','-'•' '""'•':' . ' . ' - • '
heeS'tfindien het kabinet- :ztfri>atit voor de meninf van fat vol^.
Aio het NATO- •uè^luitJk^y^uapQria in europa^uordt uit^zvoevJ.
"dan uo^ti':dü'eur^ë^é--:^vc^i»^--o>Jer>geiev<ii'-^ -7<iM &e vil 'Mn de amerikaang/
duitae indüötr£#l0nffeiïwpena in Europa diancn niet ::et verlangen naar
naar betekettën ~&én grote investering in het öcdrijfcleven van
en Duitsland iÖök:',hieï' gfildt:d0j'ansiebelant)cn zijn ckonomiese
belangen.
;.; •
••dan aal n&t
k zijn dit nicuutt tjapenaröehaul ce béixzk&n ven te
ïng van (te politiestaat,
këincngelukken veer jr.otsr i^vdsn.
-dan aal fat
i?ï' noy zoveel
ny&iyfè vaar £s?u.l vel-nuttiy
moet uord&n
•
..
' ' ' " '' ' ' '
'
'
(dorde
Daarom lobben wij vanêaag 'riet ministerie vcn buiten^-aJse zaken beest, wij
heffan deze op aio ón»e: 'ëïsen 'tx>rden in^^^lii^d.
De aioen zijn,
• • i:'^'-:^::: •;,•:'•••:. .•••"•"•'. '-., ' - ' • - :
'•ge&n kernaccpeno in eiirópa;
:
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-dat de grondwet- oA'rigepast wordt en mal &sn aramd^ttjlijk verbod van
kvrvwapcnü . In .iïaöïïtegiènüj'i'. ie dit al het oewl>
~dat een kabinet zfy'n eigen uil .nïat rtaff uitvoeren Mnde? da steun van d&
1

