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1, Aktiwrro»p
( Aseenf,

oonplaats vermoedelijk
geboren

onend«

./ te

sn anderen niet geïdentificeerd.
9 leden van de aktiagroep ONKflUÏO? hielden «en hongerstaking uit
solidariteit ra$t de vijf totaal weigaraars die in divers»
niesan een straf uitaitten»
liiertoe haddan zij zich verzamelt in 't Brandpunt, Prins BernhardHtraat 1, te Asaen. Be alctie duurde van 25 december 1979 tot/nat
'J januari 1960, Na maandagmiddag 12 uur moesten zij hot Brandpunt
uit en verplaatsten zioJi naar het gebouw van de Stichting Informatie
Centrum, Mulderstraat 1 te Assen.
Zaterdagmiddag,2^ deoomber 1$79» verzamelden een veertigtal syiapat;M«
stuiten in 't Brandpunt, Zij bonden zich aaneen iaat een langtouv, oet
wit geschBiinkte gflaiohten .werd een toch gehouden naar en langs het
h'ttia van bewaring te/JVase^ De petitie die men wilde voorlezen »n
afgeven werd niet aoneenowen^ deaa werd, toen in de brievenbus
poneord*
Amn deae aktie werd ook deelgenomen door twoo curaiÉten van d«
VfsiJcshogeaohool Ovovoinee t0 Hav«lta welke daar een
daorh^ifjn wel fi!*t ven

glase:

da w:

lad nr $$n

bij ISIWHttB/BAPPORT')

RNR

:

OBJNR :
DOSSNR:

öe aktis had geen belangstelling van het publiek. Van voorbijgangers kraeg man allaan no^ntlovs reaotlea,
dea» stille domonstratle werden pamflotten
In do nacht van 2? op 30 docomber 1979, werd
houden, terwijl hij boaig was aanplakbiljetten
ot vörhooj? gaf hij alleen op te jsijn genaamd
m vorder werd er niets
4. Ter plaatse wae er vrijwel geen belangstelling voor de akti*.
Volgens ee» artikel in de Drentae en Assercourant vaa.xie
PSP Aesan solidair met de hongerstakers,

5»

wordt oW gehoudea, uitslag

STILLE OBMONSmriB TEGEKVHBT, MILITARISME
ÜQae stille demonstratie ie bedoeld ter ondersteuning van de 5 hongersta~
kende totaalwoigeraarB 'on de twintig hongorstakende antimilitaristen buiten
de gevangenis, waarvan er een aantal nu meelopen. V/e willen hieröee nogmaals de aandacht veotigen op de aaken dio met deae afcsie ter" d. iekAiBple
worden gestold.
Mot ingang van eerste kerstdag ztjn de 5 gevangen totaalwelgej^arir, waar«
AsHen, en een groep van 8 mensen In Amsterdam on .
• . , - . .

Tïll.llll-1 I«MII,.H

•

.WII»liM>U.> l*ll«l ..^HÏIf

£ in ABBen In hongerstaking gegaan. iDeae proteat hongerstaking zal duren
tot en met nieuwjaarsdag, zy is in de eerste plaats een protest tegen de
verdergaande militariaering in de wereld en in Nederland in het
o.a. do dreigende invoering van nieuwe kernwapens, de ;plannen voor •
pefönterralmm in bet lauwersniee^r en opslagplaatsen in Emmoa en in Zuid-

Jui0t in döae tyd, waarin iedereen do buik vol eet on jubelt over vrede
pp aarde, ia het nog absurder dat er nauwelijks iets wordt gedaan .aan hot
jfoit dat tweederde van do wereldbevolking hongoï1 Itjdtj dat .er inmiddels
6000 zogenaamde ontwapeninggkonferontisB .»^n geweeot zonder resultaat; dat
do gossaweniyke .uitgaven aan bewapening dit jaar de 800 miljard guldens
overaohrijden, Miljarden voor oorlogstuig i,p»v, bijvoorbeeld voor hulp
aan de derda .wereldlanden.
Daarnaast ia de hongerotaking en dufr ook dewe demonstratie bodoeld als
protest tegen het folt dat menaor», dio op goon enkels taanier willen meewerken aan het militaire apparaat, worden gontraft met 18 maanden gevangeliisptraf. Dat i« da straf voor totïialdionntwoigöïaara, dio aowel woigeren
in tsilitairo dienst te gaan. als eon boroop *te doan op ds wet GewetensbêMiütairo Dienst» Met hot vorvullen van vervangende dienst koop jo
ja oigon geweton 'af on bl^ft hot leges1 onaangetast,

:'

Behalve dat bet togen alle mensenreohtén ingaat om raenaen, die ko.naoktféwt ;j

student, wonende v

'

beroep, won 0)34 s
tiö-d-e i'-l«iï« e-pnrlor, . K o n J ^ r beroep, '

"p,
Itfderlander, iiónder beroeo, --.wonende
ijp««-».(

H«3jften4e-.-.fe« _
Bij c o n t r o l e - bi'j dv afcieliiig.^Bevülkinp
i n / h s t jjehsei n i é f c stond ihgoschreven,

h, b l e e k da

D.d v e r d a c h t e n werden all-fin ovörf;ebraqht naar het hoofdbureau van getti
i,ië Maasf:ri"l''.t. , Ten burele v.'oigei-rten z-i.j allen een . verklaring af t e ; legger..
Tegen allft .verdachten v/erd een proccs-verbnal opgenaakt ••fcqrzake overtrödin;g
yars arf:j.k>";l 'i.3'i- van hst V/etbdëk van Strafrecht.
,
' •r>orf3o:ïör. .--et de

_MSKy!-JD" in Uw afininistrati'
ivoor in de criml~
Jmj^^itv-de politieke .en criminale

riï ilsTTST "l e _ jyaiï "jjS!
o
e

criminele., en politieke administratie
£e.m5<?_ntep'olitic.^ffjffff^
is .onbekend in dé politielet; en criminele administratie
^^^^

p'$)'**%:

y\) j j
Pas dan maar op ,waiit da ftsderlandse staat,
zal je ariti~ffiilitarisffiB BWOOS" bestraffen»
~
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Bron

8 februari 1980

Ondernomen aotie

' O n d e r w o r p

s Hst beschilderen mot leuzen van oen gedeelte van
oon buitenmuur van do Liiaoekafcorno to

Bijlage (ri)

t Gone.
up vrijdag O februari 1900, omstreeks 03.10 uur,

is oon g<

..... -• ....... ~"-..*-w^

doolte vcm oon buitonauur van do I»imoskaaorno te Wijmogon,
vanaf de oponbare weg de Kolonel van Bei^nonotraat, door
vier onbekend gebleven personen van do volgende leua:>n
vooraiom
1e. ïiog^r boh{
2e. Het leger moat leger |
3e. Onkruit bloeit?
4s, Koffiön d© Kussen alweer.
IDeao IQUBÖÏI vax-den inst vorf op aeer slordige wijae a-angobraoht *
üoor personeel van do goi»vmt0poïitiö tö lii^nwïïSKn ±» in
saiaenwerking aot poï-eoncel van do brigade der Koninklijke
eo s to i-Üj.v.ögan oen onaer^oök ingestold naö.r d©
» dóoh

^«oa^epuo ?.oq
ap uaïïa^ **aequj:v eq. pTseaa^Cïj:)! op
uspnoq

096 1 T^^^J^öJ 9 do op etm

©p WA
aoop

.xapuoa «öao.t->3Uor.yep
oaufTT^^ï »V do *arm 00*91
9 do ^wp uauoujaA uoaq U«A pa©M OOél .
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M t telöfoonnuE;T;er is af geloven aan ;

Bij «Ut telafoormuntRiar stond tovana 0xt»ö. vermeld t
" ïiP.ï-fï OHKBOIT &0^rföJ HAAH AHBS3K K5K-D2Ï» IK

In de

erden noi? aangettof Ten

'•A
it telöfoonriuBmer ie afgegeven »an t

?>it nummer is aféfogoven aan i

tevens in hei bezit van oen I r evljo van
s«n F.T»T. tavroin, De Stede te '

Wonend^ te

B0trokkon«j komt op politiek gebied voor ter aak e aijn

M-*

koat op polltit-k

w*
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DATUMs 27 februari I98t

Referte: Ons nummer 71 .73%q.1»/Conf dd. 19 februari 198»
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- -»-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-«-o-o-o-o-o-o-o«o-o-o-«-«~
: 25 februari 19Öt

Datum bericht
Bron
Samengewerkt met

Onderworp l fe

van oen ^oto

t geen,
op i?3 fobruaiH lyftü owatrweisa 07.00 Uur word dooj» het
s.-:- ;: .Oi'.ink.l ijxo taarfcoh&uttö&Q va*» du b*'&£
aen onderssook in#ö»t,elti naar het bakiadiion van ï**^*»
sty^ftt 4 to M'-tirlon*
ïrs «fin jjod-Aitj). hè v»» <ii'ü pwrocel — burfjöi* pei?öö€il *• is seïï ai'1'
i; öndor<-<*bü;icht van bat Hlnia'.er-ie van öefonoio» t.w.
fj } onsioi^non ozn. 'ach'rf/oldeB.
:«ttbij do lo#an<;', van <ïat, porooel wawen eon
e-rt «Uu mw o l KB r. u a laussen •.•
*
oovlo.:> hier , :t*atla ks^nrotjö»
'' (wö,iï tsat bolü Jónover)"
love r»ot
"onkruit"
Be l#u?,em «r, tukena w
l'oi oj> hs-ie-n iy r5isl; fe^keml wie o t*
had

wi
Hoi-

de
rdota toyftako höUa-^d is
t» is r;-öbït3kon «at no^ op
öko aohSld«ring«r! wsren

i@ bij

in

Uitsluitend MFO aan:
CLaS/SV tav Hfd Bij
C.-111 Gidet,

Evaluatie: 2.

l

Datum bericht:

3 maart 1980

Bij lage (K)

Betreft: Aantreffen pamfletten,
afkomstig van de groep
» ONKRUIT ».
l

':
'..
Door een patrouille van de gemeentepolitie
Maastricht, werd op ?.5 februari 1980, omstreeks 16.« uur een t w e
t.al perso ns n: gecpntr.oTfTêT^7~rdTe~~aif "He t be?,it waren van een erome
lijm .en,. naar later bleek, I2*f pamfletten, afkomstig van de gro
"ONKRUIT". .;•:
:
.
!
De twee personen werden aangetroffen op de Harkt te Maaetricht,
terwijl een aantal van de in Imn beeiit zijnde parnfletten vers
geplakt w«ren op gevels en schuttingen rond. het Marktplein.
Op de; pamfletten kwamen foto.'n voor van Z.K.H, Prins Börnha,rd
en van de Secretaris-Generaal der NAVO,Mr. J. LUNS.
De op het pamflet aangebrachte tekst'was enerzijds gericht op
35 jaar NAVO ' in l, 984.'en anderaijds in dichtvorm aan de"macht va
het geld" - ' .
-...,
:
Op de rechterbenedenKi jdè van het pamflet was het symbool van cl
groep "ONKRUIT" en daarbij.de tekst "Onkruit antimilitarieteft,
vermeld.
blekfjn te zijn:
__ Nederlander, wonende te :
E N D) on

I;nformptie, ingewonnen, bj
gehaalde postbus no

Nedérlaridor, wonende tö
B KSHO)
wees uit, dat het aen
stoïu

Tevens bleek, dat de alhier verspreide pamfletten nog nergens
in: Nederland verspreid of aangeplakt, wéiren». 'Hieromtrent v;&s
bij de Issndelijke diensten geen informatie binnengekom.ïjn.

Tégen' de-beide personen werd; proöes-ver'baal opgemaakt terwaks
overtreding van artikel 11J K'etbo. .vatt'.-Strefre'Cht'. on ar™
•rtfiintltmfTt-t-FlI^&k

<rf(~(.tf«ï

ïorssij wide-T

verftiss-., •

Miriaée'itig s i}'" ' ,

HETGELDHEEPTGROOT
VERMOGEN,
HETMAAKTDEGEKKENWÏÏS;
HCTGEEPTDEBLINDENOC3N.
ELKVPCWDEELHEEFTZIÏNPRÏJS.^
GELD MAAKTNANUtfAARDS
HELDEN
GEEFTSCI
FATSOEN,
TONT
OVERAL
'TISOMDE'PQEN

:"'•

'"i ' /

.-.

'•' / -i --,-• -r1

~O-O~ö-O-ü~O~Q-O--O" :,~O-C-G-e~O™O~0-u-0™ü~O-C-a~O-ü~Q~O-0~O--0"O--U~O-v ~0-O~O-0-O~

uv' o o rich

"r on

K.,..

Onclerwarp t Plakken van pamflettan l
ONKHUIT.
;
Op dinsdag 4 maart 1980» ometroeks 00.20 uur» werd door
personeel van de Oemoöntopolltle 's-Gx'avönhago^ göKien öat
mannen affichoa plakten in de Orote Harktatraat te 's-Gra
werden terzake aangehouden.

Pe affiches badtöen betrekking op de totaal weigeraar
P, de K/ïOON en op 35 jaar ÏUVO *- een affiche van OfiKKUI^P, vaaro
rrine TSernhard en Sectotaris-Generaal LCfMfJ etaan afgebeeld «iet
wapen»1; in do aarialag.
"e aangehoudenen bleken te zijn genaamd t
noemen.
^^HHHfl^orklaiarde de affiches op donderdag 2Ó_ f ebrna
1900^,. op o^n v^rjiadei'inf? van OHKHl'ÏT in hot Eaunaushuia »nn de
Prinaogracht ta ' s-Cfavenha^ö t,© habben, ^ekrogen?
In het perceel Frinse gracht 36 te ' s-Graveiïhago is de
wereldwinkel van ds ^miaaiis'böw^siïig1 gevestigd» J>at OSKHUIT in
dit

pand vergaderingen houdt ? was tot

oi> hsden onbekend*

dat hij uijn
lopen an hem, omdat h i j sytapatiseerde met ONKRUIT» bij het
k = n had geholpsn.
Hij verklaarde voorts zelf ook dienst gewei#ard te hebt
TegenfUHÜPdn 4HMMM|pu@rd proces-verbaal opgornas
waarna zij op 4 naart 1990, ts 01.40 in vrijheid werden

Personalia i
geboren to^^^^H op
^^^^^^^BBB^^^^

sodert 1978 student culturele antropologie te Leiden
wcnend@ tel
Betrokkene werd op 5 augustus 19?6 grokeurd voor de tnili
tairo dienst en g-euohikt bevondon*
Hij heeft uitstel van eerste oefening wefjenB sen beroep
gsdaan op do Wet Gewetensbezwaarden Militaire Dienat.
te^^^^m|op^
sjondor beroep»
gaf op te wonen op het adres
Hij ia echter in het geheel niet
opgenomen in hot 73övolkingsre^ietG.r te ' e-Gravenhage,
Betrokkene werd op 2 september 1976 gekeurd voor «Je toil
taire dienstplicht on gesohikt bevonden» Hij vfaa toen
Rij heeft aijn dienstplicht vervuld en fTine op 1 januar
met Groot verlof.
op politiek gebied niot voo
Op crimineel g-ebiod ^on^fjjjjjjjj^vooy
bij de Politie
|||HHBH|^^voor terBake procésoan-yerbaal in 1975
^^^^^^^^^^j^^^^^^j

siaakt teraake joyriding-diefstal (2x)
comt op cri!«isï&ffl ^eblsel né0t- voor»
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AAN:

Nt, 90.944.h.8./Conf

HOOFD 3ie Veiligheid-LAS

i

Datum: 1 mei 1980

Voor wat betreft het affiche zie mijn rapport nr. 90.944,c.7,/Conf dd, 14-3-80
-o—o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o—ó-o—o-o-o-o-o
Datum bericht

: 25 april 1980

Bron

Onderwerp s Aar.hrer;£en affiche» 'f5';> OöAf T-AVO" to

(.ÏQ^- t';e?, ceTitopolitio van Vfe^es riivieri \/f?rci'
in .'.'e i:ac3itf.'li,::-e MI-OM van\34 n!;.vrirb_jh^o7oRn drietal f'-orsoiten
aangetroffen *iie rc,:.it; --.aa-on rot het fianlft'ör.-^n van a.fficheö
in de 1;irj ; onötad van v.'fi;;.G!i:ir:-veïu Cp dg affdohöi- komt de? offcoeldiiig
voor wm ••;.;.,"« '7^,110 "cirii^rü en r:n'4 ^.Itmtn» dio ^sidoas tri'ev1a^en<l
ai,;ji)» ;"li. kcün c"ji an;!ore af 'cocldiü/;- io het een uiticavo van
- « l i e t iwTi de roftdï> rifjti^V.rt^chit tiff ichon had voiv-i citloyd en
dtt: vo- =rre; ;<i d.i<: :.ion «et »-Jch voerde, aiTichpf; ar, l^.ioKwasïtf ha^
ttiVeritaan v-'or,!er. K-etroklior.int^hcer.^osjorj'Jon aojifios- Oftt hun i<fö!».titGit
l;ek'or,«i v!-',s. r« i :t>iititoi t va,', ^dsi vaïi hc» i:.~- i'C-kon'i^ 1 15 vfeten f

i'0-iorlaniUje nationaliteit,, studejit I.v/sdlxAiv- ^ogeooihoolj

dat Vo trok köno alrtioï' i o M r? en
regio Ci aA.e

~ o- o --o-o-

injï van

ep mm

op
«V

.*a*

.**,

t*
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SV r £-PTS^TITöA at B ff^oOH 'H W

Isi nu? saimid iiaart '1900 "botr-okfeen M;J -«KMI kmaaotaio
"Ca^o. do i!ortol! ts Ke0i'hu#ö«aardfr
uit aovoti l'lata bestaand tfaon.oox'ü vooi? t>njf«fvöer 5<Hï ^QÏ*»
flit woonoord ie nttvtywron» ÏJmddon 3V te

'«»ien de l
voox? in de a&adttifttratia
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CLASSIFICATIE:

Melding veiligheidsincident KL

1. DTG MELDING
door: RANG/NAAM :
FUNCTIE
:
EHD/OBJECT :

3H205a mrt 1980
Lid St KMar
S t KKar

2. BETREFT EHD/OBJECT
:
DTG PLAATSVINDEN FEIT :
AARD VAN DE MELDING'}:

Knoop kaz Utrecht- lokaliteit
310815a mrt 1980

Keuringsraad Utrecht

Hfd -^-Utr-Ltzl^m^miHp meldt, dat 8 leden van
de org "ONKRUIT" in zijn lokaliteit aanwezig waren,
w.o. een
wonende
die £ïï" ez
was
mHflP>telVHHP rnr!
van een oproepter keuring.
De 7 andere leden gaven allen op eveneens^
te heten.
Hfd KR verzocht de
genoemdzich te verwijderen, aangezien zijTnilPff"rechtens, op de
ra bevonden. Aan het vzk werd gevolg gegeven en zijn de
7 -geweldloos- van het terrein verwijderd,
3ió deelden daarna panfletten uit.
3. GETROFFEN MAATREGELEN:

4. BIJ EIGEN EHD/OBJECT MELDING DOORGEGEVEN

/ KMAR / ci

Actie door functionaris die melding ontvangt (aankruisen)
MELDING GEDAAN AAN3»
HF]

NAAST HOGERE C cq OvD
KAZC; PMC

DTG:

'NTC / BLS cq OvD J)

DTG: 3 1 1 ? 4 5 a m r t 1980

'Ci.

UJ'

tel

DTG:

KMAR

DTG:

EOD

DTG:

a:

DTG:

INFO: CS
:
G2/S2 :
VHO(O):

(functie, ehd, obj)
(naam, rang)

'i'gv, G2B/NTG

'>

2.0,2.

zj

doorhalen hettjeen niet van toepassing

J)

Ujén l 2^ j dienon altijd melding te ontvangen, jjfj enz kunnen indien noodzakelijk/ en indien niet reeds gewaarschuwd, de melding ontvangen.
CLASSIFICATIE:

z.o.z.

v

class:

flchecode(s):

RNR :
OBJ MR
DOSSNR

CIA; Sch
PLQ;. Ov

ver/;

160480

ontv:

160480

verz:,160480

Bronnen:

DET

Ev:
ACTIE

JL
INLB ontv
arch

dagb
"flchC

krt

doss bijgevoegd

FB1

hfd

1-1

1-2

1-3

B4

hfd

4-1

ST-t

St-2

PLV

HFO

82

hfd

2-1

2-2

2-3

B3

hfd

Plv

rapp

krt

doe

arch dd

MELDING/RAPPORT1)

geen'} afwijkingen van Ifn melding dtg:

Ondexn-rerp;

Het plakken Van "Onkruit" pamfletten

Plaats •,en -tijd; ..Deventer/ in do naoht van 15 april 1900
g-„ peraoo:iP^^^^^^^^^^^^^;';eb t^^^^^^Wo*

in
Tporyal;

wonenCidet).

In de nacht V3,n 14 op 15 april 1980 werd door personeel
van de Gemeentepol5.tie Eeventer in.de ïiaiige Biosöhopöetrisa-t
in do Mnnensta-d vcui Deventer, voornoèKd peïsoon aangetroffeii,
terwijl lüj doende v/as net hst aanslaan van een aantal "Onlcmit"-pejnf lethen. Sen e^o;^le,s'.r vo^dgseroraf lotten -vrardt alé
bijlage M j dit T J/H. ga voogd. ïïeü'sn^JJjBÉpLs pr6ces-Verl>aal'
opgemaakt. teraésiie..overtreding, veoi d'ê plaatöelijke Alg,
verordening, WOGS^S hot plalckon zondes vea.'Si'ii.'iirj^',

ïr laad ds stellige indruk dat ox* mo&rdere per*
het v;erk uorea, maar dese pwsoaen
den ai et

Qonclugié/Advieg; nvt
^•1 ,

r

Q_v9.3?i,1sael t^^P/

1)

doorhalen wat niet van toepassing Is

vervolgbladfen)
bljlaae(rt)

cfass;
BCa B-i V-77193Ö-?28S78'"69

Geen
i)
S&i paraflet *)

class:

.orfJL- IP.I i C ".

fichecodé(5):

volijnr;

RNR :
OBJ NR

OOSSNR
CIA:

yerz

PLO:

ontv

28J4CO

yere

Bronnen:

DET

ëv:
.ACTIE

INLB

onlv

afch

THEHS

» • • « - • "ajgt,

fiche

krt

dosis bijgevoegd

BI

hfd

11

(-2

1-3

B4

hfd

4-t

ST«1

St-2

PLV

HFP

B2

Md

2-12-2

2-3

63

hfd

plv;.-..,

rapp

krt

doe

arch.dd

MELDING/RAPPORT 1)
geen ') afwijkingen.vati tfn melding dlg,

siCö,.- , in .
"bakend)

,'-0 V.",ij

i. ae nrch i
3 *} i " ^
•v j ,_ mt c1'. p n-" <, i
&" D%t. ;"" "
C* v^e^J.
•- c^ -v 'bt.

-r. ?" t' - ^ "* S ', /j_-!'c'' Cc j? ^-jor ^r>"C /sat de
^ Jïo-^or "
c o a c . "i «,
e"c ~or de
r t -•"
> _ c1 , 'axn'
s„j A end*
< " < _j
i
>, 41? &1 -->-» «r et^en»
rii o w. i,
on •s'1
^7 n „V^t* ^.j d, u
- jf> v " u t , ^H;
^ j » s» o • Gö-pjl gevente
i f if n-7
r."„ ra o.'- ..l >cno pol ^cvaro^cio
r
i
v> c
a v « c^c-\ï In de we-.
vc i c , •
nr sp G -^ nu i." c
H^^fi^ScU.c.C

1J

doorhalen wat hiel van toepassing is

vervo!gb1ad(en)
bijlege(n)

t '>

,k

class:

Hcb8coeJe(s>:

RNR

OBJNR
DOSSNR
CIA:

verz:

140580

PLO:

ontv:

140580

'Bronnen:

Ven:

140580

BET

Ev
ACTIE

WUB

ontv
arch

""daab
fiche

krt

doss bijgevoegd

•BI

hfd

1-1

1-2

V3

B4

ST-1

St-2

PLV

HFD

82

hfd

2-1

2-2

?-3

B3

rapp

Krt

doe

archdd

MELDING/RAPPORT 1)
geen ) afwijkingen van tfn melding dtg.

'Oóderv/ëjègt

Hot i&étkkGttu van "Onkruit "-pamflotten
Deventer, in de nacht van 9 sei 1960

_gn_Ji

Setr,

Voorval-;

gcb te

]&i de' nacht vsn 9 mol W80 weiden door psraonool van. de Gemoen-|
-tepolitie Deventer in de bijnloiistaö van doze pleatö de hiorVoor genoemde persenen, ac-jagstroffen, terwijl ai j doende ',?03ren»
met hel pansl^an van oen g^intal "Onlcruif-pcmflotten. Eén
oxei-iplasx ve« dese pajiiflebcen woait als bijlage Iw^ dit h/R
gevoegd*
vomioende yersonen io dooo? Gempol Deventer pz>ocesopgctnaakt xeraake cle Alg. Politieverordening^ Hegön:. •
hot rlak :sn zonö iy vefetmning. Be betreffende pamfletten zouden door batroltkene sijn aangemaakt in de wereldwin>.el,
tigd aan de Jdeine Poi t 4 te Üsvejiter,

nvt

') doorhalen wat niet van ioepgssj

vervolgb!ad(QD)

K&i pamflet '>

ciass:

496/128/A
Ifchecode(s):

RNR

:

volflnf:

OMNR :
DOSSNR :
CIA :

B8

verz : 21 mei 80

PLO :

HB

ontv : 22 aei 1980

Bronnen :

verz : 22 mei 198( DET

ontv : 23-5-1980

451

doe : 23-5-1980

Ev :
ACTIE

varz '- 23-5-1980

iNro:CLaS/8V tav Hfd
/
INLB ontvg^ H £ j iggflagb
arch

fiche

krt

/

doss bijgevdegd

'BI

hfd

1-1

1-2

1-3

B4

W

4-1

ST-1

St-2

PLV

HFD

B2

hfd

2-1

2-2

2-3

B3

t|a

piv

rapp

krt

doe

arch dd

"•—

1

•

\\. ...

. n,

._

MELDING/R*«ttC»3Di)
geen ') afwijkingen van ttn melding dtg:

1. Pamflettenplakaktie van aktiegroep ONKRUIT»
Plaats! binnenstad 's-Bertogenbosoh.
Dtg! 190030mei80
2. ])oor gempol-Ht aangehouden:
: W-j".1." ••*'«•-••-••-v'i;,.... t^j

adre s i (^^^^^^^^^^^^^^•Ékraakpand )
betr is sedert 25 apr 80 te iït woonachtig, daarvoor
3. Door gempol-Ht werd^BBHJ^iangehouden toen ze bezig was met het plakken
van pamfletten voor de aktiegroep ONKRUIT. Gelet op de hoeveelheid geplakte
pamfletten heeft zij deel uitgemaakt van een groep, de overigen zijn niet
gezien.
4»De opschriften van de pamfletten hadden betrekking op de zitting van het HMG
dd 19 mei 80 waarbij een uitspraak gedaan zou worden in de aaken tegen de
dienstweigeraars i
5» Adviess

—~^^j^
') doorhalen wat nlei van toapasaing ia

claea:

l
bijiage(n) kranten,

„psel

')
^

\:
RNR :

flchecodadi):

Volanr:

OBJNR

' ;

DOSSNR
CIA:

3'J.T?

verz:7/7/80

PM3:

07

on«v:7/7/80

4504-C

Xv^^^C'"-

/f0'
- - . " , / Oi

V
V

;.:;.•;;,'/* '«• '
DET

varz:

449

>^M

- '

" y ^ ' U w \ :^oc

• ;; : V ARKH^I y
ACTIE

"erz : 1 407'5<pL^._—^-^X/^
INIFO:

OLaS Sia Vei
ref , M. 4504/1C dd 040780 en
tel3f*meWing dd 010780
INLB on(v| g JULI 198ÖJa9b
arch
fiche
krt
doss bijgevoegd

B2

hfd

1-1

hfd

2-1

2-2

1-3

B«

hfd

4-1

ST-1

St-2

PLV

HFD

2-3

B3

hfd

plv

rapp

krt

doe

arch dd

MELDING/RXëföfiï 1)

geen ') afwijkingen van tfn melding dtg

•*•* Sü^SS^ÏE'

I'eptofcwo v.'i, --'Uto'rj vc/i o'ilrruii lodor-j cci:öyraph,

^

r. ('ta-vo:.') (hloy-j or^ajsj

_,öb >mHHiib •-" r~'e'

^nicji -ïc-hor "oTTI't -ocriuii:
to maketi hac*}.
/

BcrfV'eitH^S) (lüLwir i DCJJO)

') doorhalen wai n|et van toepassing Is

i
<rA3-

Vervölgblad(en)
bljtegecn)

i

^^^MMttUmtf*u^^ui^^B^^

clsaa:
i5qS6-J V-? 71936-720576*-09

«&1

')
''

A Nr

olau:

Vervolgblad nr l

bl] MÉUUNÖ/toOBeaRT') dd;7/7/'GO

RNR

:

OSJNR

:

OOSSNR:

Op l/7/'00 S-J.J" te ZwoUe öe sea porso-.;- .
dis op 19 juM '80 , verf n„&r konin&l:- „
{jooid.
Do veroorcleelden en do syntpaiaiisanteïi ":- - r.
nioemdo voortuigen*
Bij doao recliiBaak he'obön zich £e"n iAci-".:
g dat op
niöt VKT1 bovezen dat het. Iets rnet 4e

y#>

dooffiüloii wat niat van ioopasslng !«

vervoigbiaden:

vci.r..- ^\;3", r.,
"•.-. r i:i

ï.>T«t-.Ci!»"v {.-VN?} - n* iititijrt!fh,v. l! ."fi.-?fi-./ nfïh'L'rwf; Onit-ruK '.ivis (.hif-sYü'rgi-:! i-prj
kfcUe ft-sffc g*ijin!i«ti In iïc
Hisnoptaiernc it) t,Hrertit. K es
ttdcn Vürt ilc f f i f p zij» Hnngch3uJ-ï.;a (oen :rc WtJrjprd't1'» ïir,{
waar' ófenslplUhtlgen

tV-r>. •,-.1:iï
\t t A

';

•'>::''-.r\!i'-;!.-.;i.-!j ;

f> ^^-? "* /^

.>.4 «.o tt.^Lii^
afeercn>;.'0r!, tp/'i'.idrti rok d» vijf .!
f*'»
J
.i

Ho» ïfiiiceuda <jtc
juiste- mari Wet
kdj• ' te pakken
'

II 11I92A
LiJNTEieFOON')
RADIOTELEFOON') i GESPREK")
SLEUTEL'M'!
EENHEID

B-.1.-2...

DATUM-TUOQROEP

ll'l lelgloongesprej^ gevoerd door: ._..
(naam. functie) ..ST
mei (naam, (uncde) ....S.K.f..|

VOORRANG ...... n,ujaias5:l............................CLASSIFICATIE ....Q.GXJI&........ TFNNR
INHOUD: Betreft ahtie OHÏCRUIT Ift de Knoopkaa, te
op 28-07-' 80,

ïïtreoht

afroepen vars n a v - n ï t i jaenri de ^ e ^ r i n g
meldden zich in totaal aes peUedhen. 3e ifeigerden dar me
het getouw t'e verlaten, Het "betroffen fte volge-r.de psre^nens

moet dien s dog weer voor.'de keuring v«rtïohf. ;ne

N,

Dalum .

Meed belrekking op ,

...... Patftaï .,.,

Na registratie aan

Paraaf

B-2-.2 (dpl.verh,/s-'i ïn,) ; -

B- 1-2

"-•

;;:.

•:•

-.;•:

Bïjzonderhetien

KKü--KLM;::: v,:: s&*-%

KORTE

IE VRH , , O N K R ü ï

IN U T R E C H T S E KRZERHE

UTRECHT — DE
fiNTI-nlLïïhRÏSÏiSCHE
ftCTIEöROEP
.M ONKRUIT" HtEFi
KfiflN'&HGKGRGÊN EEK K O R T E BCTIË GEHOUDEN ÏN DE UTRECHTSE
KNQGPKfiZEfiNE. DE UTRECHTSE P O L I T I E HEEFT ZES LEDEN VRK DE
fiCTIEGROEp-ftflKGEHüüDEN.. TOEN ZE BOERDEN HET QEBOUM;
KEURINGEN VOOR imiIfURE DIENST PLiiftTSVINDEH, TE VEi
DE ftCTIEVOhRDERS HEBBEN ZICH VOLGENS DE POLITIE SCHULDIG GEfinfiKÏ
flflN VERSTORING VfiN r>E öR&u EK LüKfifiLVREDESREUK. TOEH DE fififtH VftN
EEN VftN DE ONKRUïï-LEOÉN WERD AFGEROEPEN — HIJ HOEST VOOR
füLIÏfiïRH DIENST KORDEN GEKEURD - HELDDEN OOK DE VIJF fiHDERE
itCTIEVOERDERS ZICH. DE KEüRIHÖSfiRTS ZHÖ DflHRDOOR GEEN KftNS DE
JUISTE NftN TE PfiKKEN TE KRIJGEN. TOEN DE HCTIEVOERDERS ZICH
mm
DOOR HET üEBOÜM VERSPREIDDEN, iOD DE P O L I T I E
GEHfiSRSCHüHO.-.
.

nische meldd!flfl op d(g

AAlft HOOPÏÏ B»V. I).
HOCFD Sectie
/ Veil

heid LAS //MWM» 21 augustus 198

;).?./ Gt>nf
O—o-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O—O-O-

-O-O-O-O-O—O-O-O—O-O-O-O-O—O-O-O-O-O-

Batura bsrloht
Bron

l 19 augustus 1980
i

CL*.c-

• j

(L

e«li*t« ïaptos Breda
In de naoht van 5 .«p .6 auguutue lyao» worden ia öo 1>lnn<
van im-ds-öchti affioIioÈt goplokt m, F» t. de te tioudon
«aio ïaptoö :öa?0ött, öie aohomion saai wo»ao» van S1 Va 30
1900 t@ B
Op
q,-,^- .- •••'-'-• • - • • ' -"*trïflgf

" Kim tiA/a ï«3 MèS^ ÏATOS u
. 31 » ^0 sug»
7AP50H

I>0'::iS5a

OF

is g

S©

- 2e blad -

* A-eeu Beug, geen oent» gaoa feest voor 't
Onkruit Postbua

Bosch»

In de ïiaoht vaa ö op 9 augustus 1980» woxrdan in de
f -.sent e Alblasaerdata
oveiieena aoortgalijke affiohow op o pon
c. .... . , - -• •-"•••«-*,»
baro gobouwon

AAN: HOOFD B. V. D.
HOOFD SKCTIr: VüIlI-IGH^lD-LAS
DATUM: 10 oktober 1900
O-O-O-O-O-^-O-Q-O-O-O-O-O-Ü-O-O-O -0-0-0-0-0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- -J-O -0-

Da tuin bericht
Bron

: 8 oktober 1980

S amengowe rk t me t

Onderwerp j "ONKRUIT".

Op vr-ijdo^ s6 september 1900, omstreeks 11.30 uu», werd door een
tal groepen van porsonen bossettlngsaotiag uitgevoerd te Arastordaia.
otreoks dat tijdstip böaetts eon groep van on#ev©*:r 50 pereonen de
van da Heer van RItëL, direoteiu? vsn het £ameentolijk jBnergié ^fri
, gevsnïtigd in perooel Tesieelsoh^deatraat 1 te Awatöï-daia. Van
hem wsrd gs&ist dat hst Semöeatöll^k ^r.&vgis ^©toijf te Am«tsrdam de
oontaoten zou beëindigen, di0 het had met de ksamenorgriöoantrale te
Dodéwaard»
Hierop- vex-d de plasteelijke politl© iagssohaksld. «adat dezo wa» gg»
arrivsjord, werd de ^Oöp duidelijk gemaakt dat tot 9A7ï?0etati0 sou
den ov@rg«3g'aa.iï ter sake lokaalvradebrewk ^ indien m«n het p&Ufl
aou

-blad 2Fa dia mededeling verlieten ds beaetters het pand aan da
straft* te Asssterüom. Hoor die manier van verwijderen, ëljn da identiteiten van da deelnemers onbekend gebleven,

of nagenoeg gelijktijdig werd door de groep "ONKRUIT" s«ri
uitgevoerd op de afdeling "HILIÏAI1ÜÏ MKBH" van d» GeDienst van het Bevolkingsregister te Auetetfdam, üeze afdeling zetelt op de 2e etage van het pand dat gevestigd is in porooel
Herengracht 535 te Amsterdam.
Het op dat zaoment aldaar werkaöiie personeel kreeg van de groep, die uil
30 personen bsctond, da opdracht aioh uit die afdeling td verwijderen*
Wel werd nog toegestaan de kledingstukken m$e te nemen. liet; porsoneal
voldeed hiyruan.
Ha verwijdering van de aobtenaren, werd de afdeling afgesloten door
leden van "ONKIOTIS". Men aloot de toefiantfodauren met behulp van kottingen. Vervolgens werd het interieur van de afdaling 00t behulp van
opuitbuasen beklad en vooraien van de volffends lousent
- "G3SÏÏ ISOUl'IB".
*> "OKKN 1ÖOLAÏÏK OBVAHOSJTEN".
»• "IBOLATIlf « HOOHB".

Op de muren en kasten van het vertreki werden anarchietieohe leuaen
ftaijgöbraoht. Sa afloop ven die beaottin# bleek dat de ^roep "ONKRUIT"
in hot besiit USB geweest vent
-S^n portable radio, merk Philips, type 90 RL 136, vooraien van het
ööriejiuiïïtaer 3554^5«
•-Eén spuitbus auto lak, merk "BRlïNAL" va» de kleur zwart,
-Ken spuitbus autolak, «ark "MAOIX" van de kleur vuurrood*
-Kón boeje touw*
-Twee sleutels.
doosje luoifers met hot opuohrift "PLAKE".
spandoek, afraatingen 1 x 3 mater* mot het opschrift» ".ISffTLAJIg
r J)gflgMOKRAgXa.SLAAg

_W" .

plaatio eöBier mot deksel, vooraian van vaoéjvaate muurv@ï?f van d»
klaur wit, alsmede oen kvmet.
Yoornoemde goederen, die door de groep in het p&nd achtergelaten waren,
werden dooi' de politie op de gebruikelijke wijae inbeslaggenoiaon.
ds lodört van "OHK1ÏUIT" weigerden op vorderingen Vian de raohthsb»
bende het pand ta verlaton, wordan KQ door de politie aang:0boud0n on
vwvolêcenfl oveï'ê'öliraobli naar het Hoö4*dbUï?8au van öeetaeatepolitiQ t« Am
a bisrdsuas alwass sa di«i tla^ wevden gol^Ict vooe d*1 'Honatdoende
Bij de voorgeleiding weigerden de ledea van "ONKRÜÏÏ" hun naotea en WOOR<

of verblijfplaatsen op te govon, Bien ten gevolge word hun door de
hulpofficier van justitie dan ook medegedeeld dat er ten iutnaiö» van
de personen, dio aulks weigerden, een bevel tot inverzekeringstelling
BOU worrtan uitgevaardigd.
De helft van de groep verkoos dan ook daar aan mede te wolken en werd
na het opgeven van naam on verdere gegevens hun identiteit betref f onde, heengezonden,
D« endere helft verkoos het sw.jgen en werd voor 2 x 24 uur inversokeringgeeteld» ter zake het plegen van lokaalvrödebrettk/vornialiné?»
waarbij gestold werd dat men zonder vaste woon- of verblijfplaats wae
In feulks geval voorziet het Wetboek van Strafvordering dai-trln*
Van de inveraekoring gestelde personen werd een (poiitie)foto vervaardigd, alsmede een daotyloscopisoh signalement.
Het bavel tot inverzekeringstelling werd tijdens hot weekend verlengd
door de officier van justitie te Aoatordaa.
Op maandag 29 september 1980 werd hat restant van de tfroep "ONKRUIT"
geleid voor de officier van juotitiei die een bevel tot bewaring vor»
derde op grond van het feit dat betrokkenennog oteede hun namen an
overige gegevens niet wilden verstrekken an uit dier hoofde goaoht
kon trorden dat ze üonder een naete woon» of verblijfplaats vuren»
Inmiddels waren de betrokkenen overgebracht naar het huis van bewe»
ïing (Bijlraer-bajeB) te Amsterdam. Aldaar verden ze gepresenteerd aan
reohtor-conuaiBaaria, die hun kenbaar maakte, dat hij zou voldoen aan
de vordering- tot bewaring, gedaan door de officier van juotitle*
Door de groep werd besloten tot overleg mat hun re8reoti<«voli^ke
raadslieden* Bit werd door de reohter-conimisnaria toegestaan* De groe;
is afzonderlijk in gesprek go WGO s t mat de readaliocten. Ha dit geeprek
doelde men de reohter-commissoris mede dat men bij nader ineien gone^en was de naam te noemen*
Na notering en verificatie van de ge&ovens in de Bijlmer-bajöB te Am»
sterd&ra, aijn de leden von "0?IKRU1$" die ma&nda#( avond) nog haengeaon
den op last van de
werd er bij de poort van de Sijltner^bajea de wacht
dloor <ean tiental sympathisanten van "ONKBÖÏT". Ken gedroeg
aioh rustig. Uit ds oataiddellijko omgeving van die grofap resd een
vod@ personenauto v/og, vooraien van het Duitae kentekon^miBA I
auto reed oan vrouw met de leeftijd van ongeveer 25 jaar» Bij
bleek dg «iigsn«.ftr of houdöp
lijk beroepj onderwijzeres
bl&d 4**

«blad 4-*
Zij was snoert 50 oktober 1979 eigenares van dat voertuig» waarvan h*t
i
raerk onbekand ia gebleven,
j
Uit deseresijds verkregen informatie ia gebleken dat dsao vrouw in de '
Bondsrepubliek bekend etaat &le een politiek erg aotiove vrouv, die in
het verloden ittoerisalen hoeft meegedaan aan nnti-atoomdeEOiiotretiee.
Zo 2 ou deze vrouw meegedaan hebben aen do bezetting van d« Fotri-kit'aoh
te Hamburg, alsmede de aotiee bij de atoomafvalplaats GorXoban
Bij dit rapport zal een bijlage worden gevoegd vermeldend»» de deelne*
mare aan do bezetting va» "Militaire zaken". Bij die gegevona sal das
de persoonlijke bevindingen wordon vermeld, diö elk lid atuigaat.
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o

student, verblijvenda op het
adrBB oudere

/

2e.

aonder beroep, wonende^

geboren
otanarea, wonend

van beroep beeldend kun»

Bonder beroep» wonenö*

van beroep fotograaf, wo-

onbekend, wonend
N O U-\x
u

A. i'

M-rt.TM

ooholier, wonönda'
kraaJïpand). Poetadr0ei

aonder bei-oap, wonende 1e

blad 3»

zonder beroep* wonende

geboren te(
beroep schoonmaker» wonende l

J

11e.

*'\

studente filmacademie» wonende
T*.fl, ^vj

geboren te Afflaterdam op

van beroep (fotograafl wonende

Eondor beroep, wonende

beroep onbekend, wonende'
U •*( .

beroep, wonende

, ^ 16ef « - - ••

geboren t

» 17e» !\jlj >-v ^
geboren t

ötudsnt sooiolo^le, wonende

beroep onbekend, wonend

beroep onbsJjend, wonend
-ais blad 3-

zonder beroep, wonende*

20e.

«• «• •• «• * '
geboren te

zonder beroep, wonende ven

21e.
zander beroep» wonende^

22e.

beroep onbekend, wonende(
maar tijdelijk verblijvende in oen kraakpand
HoagnteBl yerblijyQndQ in bet Bepo t voor digi^line^ te Nieuwersluig,

23e,
condor beroepf vonend<

van beroep musicus, wonen-

zonder beroep, wonende
'M .',

«a ,to blad 4-

-blad 4-

*,/ 2?a, - - - - ••> geboren to

studentwonendeJ
w

£<&•

}

Signalement»

OKBEKSBD GBBLSVPJf PSRSOONDonkerblond krullend haar* Kleur og»n grosn/bruin,
lengte ongeveer 1.65 m» Litteken ovor neus. Gelleed
in blauwe opijkercolbert, zwarte broek, grijs geruit overhend, bruine instapsohoenen en bruino aokker*
Leeftijd naar eohatting JO jaar.
Zijn identiteit is bij de rechter-commissaris niet bekend geworden, ondanks het feit dat hij tot de weigeraars van de namen, behoorde.

-o-o-o-o-o-o—o—o--o—o-o-o-o-o-o—o—o-o—o—o—

.
.
.
.Wij, een groep amsterdamae antirailitaristen, hebb'en het buro militai-

18

.
ï'h' •;:'•'•> ••'-.. /v..-: ::"' ''*•• . ;• -• ~"'^^ ••• ".•;'• •.•' M' -' M" ..-..:•'.,- .; <i ..:• t •'.,..-''
re» zaken van de. gemeente bezet, het buro dat een van de eerste scnakels

vormt in het proses van invoegen van jonge mensen in het leger. We hebben dit gedaan uit solidariteit met de tien totaalweigeraars die zich
vorige week bij de bezettings'aks'ié 'van de rJgkWerdedigingsorganisatie
in den Haag demonstratief hebben laten arresteren, en die t nu al een. week
in hongerstaking zi'jn met als eis: onmiddellijke vrijlating. Ook zijn
wre solidair
reet " twee
andere
totaalwèigeraars "'die nu al ' bijna een jaar
'
"
" " '
'
ifóltten. vastgehouden en die weigeren te ^werken in de gevangenis (o.a.
H'. B .-schilden maéen) ^ waardoor hefi binnen de gevangenis .een aanfal rech&

ontzegd worden. Zij zi jn Wk in 'hongerstaking met als eisen: ophef-

fing -van strafmaatregelen tegen werkweigeraars, samenplaatsing in één
gevangenis en de mogelijkheid tot kontakt tussen politieke gevangenen.
v'-^- : ''> • • ' ' ' * ' - . ••••":•">'•'•-•'•. .--V."'':"'. '••'-;•'..'.",:•' •'' */.'••"' .>'
'"".'','- -. ;. ,t. • ' • ; • • • . - ' • • • : .
;.v,;Totaalweigeraars en andere antirailitaristc.n hebben een aantal redenen
tf^aromzé <in^ verzet' komen. Er zijrTieen aantal gevaarlijke ontwi.tkelingen
aan-de gang :in onze samenleving." 2o worden er by', hoe langez hoe meer
arbeiders, ingezet om marineschepen'en ander wapentuig te fabriseren en
te onderiiouden. Is dit een goede bplcasing voor de werklooaneid? Ook
Worden er, ! in ! plaats yan de woningnood op' te lossen, miljoenen uit ge5<^in%pm de politie en M.B. te versterken. In plaats van het aïuiten
^an'de\.J?érnsêntralés( wat een grote meerderheid van de hederlanders wil,
«re '/en ze yerandérd in belegerde'vestingen. In plaats van ontwapening
morden de meest gruwelijke moordwapens bedacht en geproduseerd, die in
ïtaat zijn.om ons.allen vele malen te vernietigen. Het leger wordt niet
ilieén gebruikt voor de verdediging^ yan 'ons' iahdj maar yooral ook? om
ie*'erè^n*
fcur^
geibrekeni""is; bi j de Vondelstraat
m^oij'*4e v 'ontruiming 'Van^ vde "'panden op de Prins Héndrikkade.' Bovendien
Legi'vhei,'leger; zich i oê op'het breken van stakingen, iets waarvoor zich
miangs ook de .politie, liet, inzet ten."''•..-';•;,';• ••:r;,;v;-;.-'-1^. >;...;-^-: .,v, i v •.. - , .
xn
-,:^^;;'^^;-^r-:-':-'':,'::'.;'.':--:
.^•'••^'.?."; * ;v ;••".•/;• .^^
^^•••^•^.^^•.•,
. ; :^-j-f : :n:.....
.
.
.
.
dat deze. ontwikkel ihgennije ( t in het belang zijn van.
Ie gewone. 'mensen. vHet verzet ertegen zal" steeds groter worden.' Daarom '
tïjn^legerj .politie en. gjevangenis steeds belangrijker wordende stóunpun;en voor hen, die !tra.chten deze ontwikkelingen koste wat kost door te
settën. V-ie niet -meegaand iögi wordt verdacht gemaakt, in de gaten geho.u....

. .;

_

.....
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vorm van verstoring >an dit beheersrsyeteem -en. .het. ie daarom
wel duidelijk waarom men totaalweigeraars wil isoleren. Het is daarom
des te belangrijker dat wij "in verzet kpnien tegen isolatie en onmenselijke behandeling van politiek aktieve mensen in huizen van bewaring
en gevangenissen. Deze isolatie is er op gericnt om hun verzet te breken,
Helemaal te grof is de behandeling van de werkweigeraars in de gevangenis, waarmee de twee hongerstakers die al bijna een jaar vastzitten
dagelijks te maken hebben. Werkweigeraars zijn mensen die niet meer in
voorarrest zitten in buizen van bewaring, waar werken niet verplicut
is, maar die definitief .veroordeeld -zijn en overgeplaatst zijn naar gevangenissen, waar ze wei 'gedwongen worden om te werken. Nu zijn totaaligèraars nota bene gevangen' gezet als straf voor het feit dat ze prinpiëel weigeren
dwangarbeid
te
Vcrricaten
voor
de staat: niet als sol_
*-'•-*•
i- . • '_ , - - • •• •
• •
."*<•"""•""
' "*
•'•-"'
. .- . * . • - * • " • . -,
daat in het leger en niet als erkend gewetensbezwaarde in de vervangene dienst. Het is daarom natuurlijk onzinnig dat ze zich nu bezig zouden moeten gaan houden 'met het vervaardigen van wasknijpers en M.E.schilden!
Daar-.doen ze* niet
aan mee/
en ' •wat
dat voor hun gevangenissitu* ' " " ' • . , ' *
• ' " .
:
•
atie betekent, ondervindt o.a. Piet Klabbers, die nu definitief tot l jr.
veroordeeld is en naar de Koepel in Breda ia overgebracht» Daar ait hij
nu al een waand in; afzondering, wat betekent: 23 uur per dag alleen op
,z*n sel, .totaal 'geen kontèkt met ' andere gevangenen en l uur per dag geïsoleerd luchten in- één "ijzeren kooi. Öffisieel raag deze straf, het in
af sondering plaatsen van gevangenen, maar voor max. 2 weken achter elkaar toegepast worden, maar na die twee weken wordt hem opnieuw gevraagd
••'•
-•"•.-'
i"•'•
..
' ••.-'•
•• •
:: •
-'....•'•
. , -• •
hij Wil 'werken, waarop hij weigert en. een nieuw 'strafbaar feit.' geisi waardoor ze' 'hem weer 2 weken in -af zondering houden, enz. Blij•*ende afzondering dus, dié berust op een 'soort kettingstraf-systeem,
^.éts wat in het strafrecht al vele Jaren geleden is afgeschaft. Het zou
-hetzelfde zijn, als wanneer men een totaalweigëraar na l jaar gevange•niê opnieuw zou'; vragen of hij het 'leger 'in ;wildef waarna er.we.fir>eën
'nieuwe 'Vérdordelïng zou'Srolgen. "••'''/•[ ^v^V^rrv-.^'''' U-V:-^>Jir^;':;: ;: .:•>-.- '•,--- • —
j- Wï EISEN ;SToi?ziBTÏING^ ISOLERING .EN KRIMINALISERING VAN 'BB "TÓTAALr"
I

1

;

WEIGERAARS BN. ANDERE JOLITIEKË GSVA^ENEN : ;!; ; X .;'\'';.:;: ;

: '"j

j.

t)e totaaïwèigèraars dië'nü .yastaitten "z^n: 4HIMÉHI, n.Y.b.arnhem.

gevangenis' Leeuwarden. 40MHBMN0 P • i8^Vusht gevan-

genia» Wil; je m&er weten over totaalweigeren en antimilitairisme schryf
uaar onkruit 'p;b~* ^üfe Afdara. ohdergetekend
.
'\'-"--::''-' " •- -(-•• • ••:•'••-"
' ' ';•,'•'•''•'•• Beft aantal •. ' • •
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ÏXs

• «r

ciass:

00/633/2 A
fichecode(s):

dd 10-10-80
volgnr:

RNR :

OBJNR
OOSSNR

CIA:

16-10-80
16-10-80

verz:

33

PLG: 3

ontv:

verz; /£'*&

111

DET

ontv : 16-10—30

doe :
Bronnen:'
ACTIE

dagb
ie

krt

doss bijgevoegd

BI

hfd

1-1

1-2

1-3

B4

hfd

1-1

ST-1

St-2

PLV

HFD

BZ

hfd

2-1

2-2

2-3

B3

hfd

plv

rapp

krl

doe

arch dd

MELDING/WWWWW 1)
geen ) afwijkingen van ttn melding dtg;

OPCBBWEBP :
Voorval

s

Verspreiding pamflet
Bijgevoegd pamflet is 10-10-80 verspreid op o.a.
het "Kruisheren college" te Uden

') doorhalen wat niet van toepassing is

class:
5Cé 5-IV-771936-738S7Q*;69

vervolgbtad(on)

')

bijiage'n)

1)

«vangen»! s !

' •

cr::;:- ris
^ --

aajnfctü ia

OB

aantal , van han
ook nu nog fioortf ,

I>ISIN8ÏWBÏO^AHS

class:

fichecode(s):

votgnr

RNR :
OBJ NR

oossm
27-10-1980
27-10-1900

verz:

DET

449
ACT.E
INFO

INLB

ontv
arch

B2

fiche

hfd

1-1

hfd

2-1

krt

2-2

doss bijgevoegd

1-3

84

hfd

4-1

ST-1

St-2

PLV

HFD

2-3

B3

hfd

plv

rapp

krt

doe

arch dd

MELDING/RAPPORT 1)
geen ') afwijkingen van tfn melding dtg:

l, ONDERU33P

t Spuiten van leuseri op muren en wegen
te Putten ( Gld)
15-10-1980 tus;en 02.00 en 04.00 uur

2- Betrokken PEnSQ.(Q)_N(BM) _: Daders onbekend
: In de nacht van 15-10-1980 tussen 02.C
5. YOCRVAL
en 04.00 uur werden in de Gemeente Pu-l
op tal van plaatgen anti-railitairistif
anti-kftpitalistisohe en anti-politiol
leuzen gespoten rnet rode en witte verj
op mufcen en wegen t»w.:
1. Op het Gemeentehuis :
11 V/oonreoht voor winst "
" Sputter "
" Hoezo oorlogshelden , geon bewapt
geen oorlog en "begin d««r erin t<
geloven ",
2. Op de keion véor het kerkelijkcent:
De" Aleer t
11 30 bank is kapitaal "
Op de muur van de Aker :
" Het leger moet leger "
.Op drie palen vo-r do Aket het tek

•'""*=>
. Molenstraat-Dorpsstr,
>„
.
5. "Op
de kruiing
" Trede op Aarde (§3j2y
mensen
'•
leven ".

'J dooriialen wal niet van ioepassing is

vervolgbiad(en)
bljlage(n)

class:
SC&S-IV-79331 G-93042Q*-80? 1

één

das»;

Vervolgblad nr ^^

bij MELDING/RAPPORT')

RNR

:

OBJNR :
OOSSNR:

4. Op de Dorpsatra t $
" Breek de Minister sloop de Staat ".
5. Op de muur van een boekhandel :
"Putten Politie Dorp " en het @ teken .
6. Op de brievenbus van het PTT kantooi? eveneens het
@ teke-n .
7. Op de Dorpsstra .t : "
11 Oorlogshelden krijgen standbeelden ,Dienstweigera-:i:
gevangenisstraf ",
8. Op de kruising Achterstraat ~ Moleiistra. .t :
"
•
• vrij ".
9. Op cle kruising Iiplenstraat -Sjnffweg ;
" Stop voor de Rus " en het @) teken .
10. Op eon v;inkolmunr :
" Hoezo vrouwen ",.
11. Eveneens op e^-n vfinkelmuur :
" Dit giiat KO niet langor "»
12. Op de Engweg , nabij het ke?.-khof t
" Oorlog brrr dood " .
4* BySGKOlTWING : De in p_unt 8 Benoemde «

moet

Verblijft raoraent'èel in het Huis van 3>eva:cing te
Arnhem .
J)e dader(s) van deze spuitactie ia/?.ijn nog niet bc
kond . De DIR Apeldoorn en de pla-.tselijke p«litie
hobben de zaak in onderzoek ,
5. ADVIES

nvt

Paraaf
C-Plg 2uid
G-449 BIDET

') doorhalen wai nlst van toepassing la

vervo!gb!acten:

AAM:

ST

HOOFD SECTPl V^ILïGI^IB-LAf
HCOP1) B, V. i).

Hr.90,944.m.10./Gonf
O-O — O -O- O-O

DatAira bericht
Bron

O n d e r w e r p

DATUM: 21 oktober 1980

O — O — C - O - O - O - C -O-O-:'-O — O-O-."--O-

- : -O — C-O-O-O — O-O — O - G - O - <

17 oktober 1980

Aotio tötïen het brigadejcjbouw der
Koninklijke marocha. aoe to Hijmogon,
:

one.

In da nacht van 15 op 16 olcto'ber 1<}80 is die voorgevel
v&iï het briê-adagetiouw fler Koninklijke raareohatiesee ts
Mijmegen dooï onbekenden met verf bermeurd.
liet tijdstip van de actie waa gelegen tuBssn 01.15 en
Oó.JO uur.
Het op de brigade aanwesige poi-sonoel heeft van deze
aotie niota fjemerkt»
lïr waren 'ti-nachtsi vier peroonon annwoaig, t© wetem
^n planton- slapende j
tv/ee peraanon piket—slapende on
êên inwonande marechaussee- slapende.
Door het pei^oneel van de brigade der Koninklijke
la-arachaussee tö Hij ogen wordt een onderao©k ingestel
n;)as? ds _de.dsra*
Bij pogitisf resultaat aal hierover nadex worden beri

class

496/128/A
RNR : 56.09.05.272

fichecode (s):

volgnr:

DOSSNR

verz: 30-10-1980
onlv. 3H080

CIA: B?

PLO: JB

OELT

ver/; J11080

ontv : 3 « - l ~

451

doe :03-11-1980
Bronnen:

Ev:

BI

verz

ACTIE

;

INFO :CLaS/S7 tav Hfd Bi

INLB

ontv

dagb

arch

fiche

B1

hfd

-1

1-2

1-3

B4

hfd

4-1

ST-1 Sl-2

PLV

HFO

B2

hfd

2-1

2-2

2-3

B3

hfd

plv

rapp

doe

arch dd

krt

doss bijgevoegd

krt

geen ') afwijkingen van tfn melding dtg:

*- f —AU— -L^OU

1. Onderwerp,
"ONKRUIT" aktie» Tilburg d.d. 25-10-1980 om -f 23,30 uur.
2. Personen.

._.

*~

woonachtig t
'oonachtig t

woonachtig tef
3. Voorval.

Tegenover de kazernepoort DI£JPBNSTiïAAT,van de GK Kromhoutkazerne
te Tilburg, brachten de in punt 2 genoemde personen op een muur
de leus aan:"TOTAAL WEIGERAARS VRIJ". Doordat de dienstdoende WC
alert reageerde en de plaatselijke politie belde konden genoemde
personen worden aangehouden.
4» Bijzonderheden.
.s werkzaam bij pe?sburo^Hmmi te Tilburg.
Dit persburo heen; eerder gs. contacten gehaé met akties van "ONWRUI
zie melding d.d. .24-03-1980 en_Jl-03-198Q.
^____^^^
is eveneens werkzaam bij genoemd
persagent schap.
Genoemde personen kunnen gerekend worden tot de groep syrapathisante
c.q. leden van de groep "ONKRUIT" te Tilburg,
5* Advies.»

1)

doorhaien wai riSst van toepassing ïs
bSjiagg(n)

class;

één
geer.

sp fr£' @ïïx?p:%33? ©pKitotss? f p cm

l ««nsi ap «BA
ss^wpT a»:}.
f',

©iq.it

«5. etcto»'@5}jfioiïtsat;f
eaouaS.TöiW'i eiaft
*M

op

«a

»P «oop
e^eea^aa» OQfil-

u 0,1 a
T. i; o T soq. unq/BQ;

)~0-0-0-0-0-0-0-0-O-Ü-G-O-O-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

; 2} ;;ove:aoer 19cO
O-O-O-O-O-'l-O-G--';-, ~G~0-O-0-O-O-O-0-ü-O-O-O-Q-O-C'-->-G~O»0~0«ü-*C -O--Ü--Ü- ;-O~

Davuc. bericht

: 21 november 1960

Bron

Onderwerp» Plakaktie door Onkruit in Deventer
Bijlage

: 1 fotocopie

ïn dg nacht van 19>op 20 november 1980 ia door laden van
da aktiagrogp " Onkruit " in de binnenstad van Deventer een
plakafctia gahouüon waarbij twee poofben pamfletten aijn geplakt
Oe pamfletta» w&ren voorzien van de volgende teksten:
1.

" Politiek dienst weigeraar (fffffjjjjj^ gevangen in Auoen ";

2. Een oproep oin op 25 november 1980 naar Arnhem te komen om het
proces bij te wonen van twee totaalweigeraars* Volgens brfoëld
pamflet begint het proces ora 09»?0 uur in het rijnpoortgebouw.
fia het proces om ongeveer 11.00 uur wil men dan vanaf Hijnpoort
in een demonstratieve tocht vertrekken richting Arnhem centrum.
Tijdens deze tocht worden krijgsjustltie en. militairisme aymbolles terechtgestold.»
Tijdens de plakatia in -Deventer . sijn geen aanhoudingësa
va r ri oh t.
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ciasa:

Aoè.C.1/908
496/128/A
RNR

fichecode(s):

1

l

oi,;,

i-- ' y

;

x'.yolgnr:
X

OBJNR :

X-

tS

,--•••'""

DOSSNR :

CIA : A?

ver*:

26-11- '80

PIG: Af C

ontv:

26-11- '80

verz:

26-11- '80

DÊT

451

ontv : 28-11-1980
doo

Bronnen :

ACTIE

INLB onlv
arch
'^J hfd
BZ

hfd

. 28-11-1980

Ev :

f12-

verz : 28-11-1980
,NFO: CLaS/SV tavHf

dagb

fiche

krt

doss bijgevoegd

ÜCt^ïLn^

1-1 <{-jJl_ 1-3

8+

flfd

4"1

8T-1

St-2

PlV»

2-1

83

hfd

plv

rapp

krt

doe

2-2

2-3

HFD
arch dd

MELDING/OBHB0KT <)
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1. Onderwerp; Pamfletten-plak aktie ONKRUIT.
Brunssum, 22-11-'80 om 08»50 uur.
2. Bet

"bakenó
(bekend)
bekend)

Melding; Op 22-11-1980 om 08.J50 uur werden de onder 2 a,b en d
genoemde personen door OeajPol-Brunssura aangehouden in BrunssumNoord, alwaar zij doende waren met het ophangen van pamfletten.
Eén der pamfletten is bijgevoegd als bijlage 1. Het andere
pamflet bestond uit de afbeelding van Koningin Beatrix met
daarbij het opschrift "Ik rook hasj, net als m'n ouders".
maakte gebruik van een gele Rejmult R4, kenteken
op naam van onder c. genoemde ^ffffffÊtlfÊÊ
aatste ^werd door GemPol opgeroepen om deautoop^te/nalen.
Hij
verklaarde niet geweten te hebben dat zijn zoon de auto voor een
dergelijke aktie zou gebruiken.
In genoemde auto werden eveneens
twee knipselnieuws-bundels aangetroffen, waarin de persartikelen
waren verzameld over onkruit-acties in de regio.
4' geschouwing; Aangezien geen in xerzekeringstelling volgde zijn door
GemPol-Brunssum geen foto's van betr. gemaakt*
') doorhalen wat niet van toepassing Is
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Zoals pamflet, bijlage 1, duidelijk maakt, hield de plak-aktie
verband met het proces tegen twee dienstweigeraars op 25-11-80.
5» Adviesi

T.b.v. documentatie.
Plg. Lb. middels afschrift ingelicht.
paraaf opstel
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') doorhafen wat nlei van toepassing is
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: 24 december 1980

Qn derver p i Eanenvinkel KL, in Hengelo^
Bijlagent 3 c.^,;

• ^'„ s

Op gaan dag- 22 december 1980 omatreeka 22,00 uux- h
ben onbekenden de otalageruit van bedoelde vinkei en o
straat voor de vlnkel volgespoten met levisson.
Ce tekst van de leuaen luidden i
" sloop bat leger» kraak de staat, breek de nato, Defe
een leugen ".
Een onderzoek naar de daders heeft tot op heden g
resultaat gehad.

