
Rubricering

Rapport/Melding

Volgnummer:

Rnr/CIPnr :

Datum : 26-02-2003

Rapporteur : 142 /126

Opdrachtnummer:

Onderwerp: 7erp: 7 ACTIVISME

1. Reden onderzoek (korte omschrijving)
Demonstratie antimilitarisme bij MTMC in Capelle.

2, Betrokken personen (naam, voorletters, rnr, rang, functie, onderdeel, krijgsmachtdeel,
etc.)

• 12-15 actievoerders (leeftijd 20 - 50 / man - vrouw)

3. Voorval/resultaat onderzoek (evt. in subparagrafen)

25-02-2003 :
• Om 07.00 uur is de demonstratie bij het MTMC begonnen. Rapporteur was om 08.30 uur

ter plaatse en heeft eeĵ roep van 12 tot 15 demonstranten waargenomen. Onder de

demonstranten hadden zich aan rĵ ^kwerk vanTMTMC vaĵ ^^end. Een van de

leidende rol en liep de overige dernonstranternang^nvooreaga^^^^rxoffle en koek.
De medewerkers van MTMC konden niet naar binnen en niet naar buiten, ongeveer 30
medewerkers waren in he^ebouwopaeslpten (gegijzeld). Buitenstondeenaroep
medewerkers waaronder̂ milH^ecrurity manager)
demonstratie was niet agressief, er werden spandoeken gebruikt erf met krijt op delstraat
geschreven. Een groep van 4 demonstranten waren aan de achterzijde van MTMC, 3
demonstranten aan de zijkant en de overige (grootste groep) bij de ingang. Om 11.00
uur heeft de Mobiele Eenheid (ME) in samenwerking met politie en Kmar een einde
gemaakt aan de demonstratie, Er zijn 7-8 arrestaties verricht door de politie. Als
bijlagen zijn de procesverbalen bijgevoegd. De gegevens van de rechtspersoon /
natuurpersoon van voertuigen die zich met de demonstratie hebben bemoeit zijn als
bijlage bijgevoegd.

4. Beschouwing (evt. de interpretatie/mening rapporteur)
• De demonstranten hadden het uiterlijk en kleding van gedoodverfde actievoerders. Er

waren geen zichtba^^anwiizingendiewijzer^^e^bepaalde groep. Door de
aanwezigheid ^3i^jffjjjfjjfffjfjj^er\^fflfÊifÊjjj^r> uitmonstering lijken de
demonstranten op actievoerders van bijvoorbeeld^WiKruî ergaat Niet".
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5. Conclusie/aanbevelingen (evt.)

• Hieruit blijkt dat een goed netwerk en de juiste personen aanspreken tot een snelle
reactie op een onverwachte situatie kan leiden.

6. Noot rapporteur_(aangelegenheden niet direct in relatie tot het onderzoek)

nvt

7. Uren verantwoording:

142: 6 uren

Bijlage(n):
• Bijlage 1: kentekengegevens van voertuigen mogelijk in gebruik van actievoerders.
• Bijlage 2: gegevens over dê HMHHHB "'̂ BBIPBP
• Bijlage 3: internetpagina "Vredessite" oproep demonstratie.
• Bijlage 4: rapport politie / procesverbalen van gearresteerde actievoerders.
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Ingangen van het MTMC in Capelle aan
den Ussel geblokkeerd

actie tegen de militaire transporten

P E R S B E R I C H T Aktiegroep tegen de Militaire Transporten

25 februari 2003 - Vanochtend hebben actievoerders van de Aktiegroep
tegen de Militaire Transporten zich aan de ingangen van het MTMC (Military
Traffic Managment Command) vastgeketend.
De groep actievoerders wil hiermee protesteren tegen de
oorlogsvoorbereidingen die vanuit het MTMC gecoördineerd worden. De
actie maakt onderdeel uit van de door het Platform Tegen de 'Nieuwe
Oorlog' uitgeroepen landelijke actiedag tegen de militaire transporten.

Met deze actie, op dezelfde dag als de februari-staking uit 1941,
protesteren de actievoerders tegen het militaire geweld waarmee de
golfregio nu opnieuw bedreigd wordt. Het motief voor deze oorlog is niet
'internationaal terrorisme', massavernietigingswapens of het
mensenrechtenbeleid van Saddam Hussein. Deze oorlog draait maar om
een ding, namelijk om olie.

Verklaring van de Aktiegroep tegen de Militaire
Transporten

Wij vinden dat de Nederlandse regering haar medewerking aan
oorlogsvoorbereiding onmiddellijk moet stoppen. Op zaterdag 15 februari
vond de grootste anti-oorlogsdemonstratie van de afgelopen decennia
plaats en peilingen tonen aan dat een grote meerderheid van de
Nederlandse bevolking tegen deze vuile oorlog is. Toch voert het
demissionaire kabinet Balkenende een uitgesproken pro-oorlog- beleid.
Dagelijks rijden er treinen en varen er schepen vol militair materieel en
manschappen door Nederlandse steden, om via Rotterdam en Schiphol naar
de Golfregio verscheept te worden. De regering kan deze massale
tegenstand niet blijven negeren. Zij moet zich op alle manieren verzetten
tegen een oorlog en er zeker geen medewerking aan verlenen. Daarom
moeten de militaire transporten onmiddellijk gestopt worden.

De consequenties van deze oorlog zijn onaanvaardbaar. De oorlog tegen
Irak zal verstrekkende en verwoestende gevolgen hebben. De bevolking van
Irak, al ernstig uitgeput door een jarenlang embargo, zal weer het grootste
slachtoffer zijn. De spanningen in het Midden-Oosten en de rest van de
wereld zullen verder oplopen en escaleren. Het internationaal recht wordt
nog verder ondermijnd.

Natuurlijk moet het regime van Saddam Hoessein zo snel mogelijk
verdwijnen, net als alle andere dictatoriale regimes in de wereld. Een oorlog
zal echter alleen maar meer ellende opleveren. Steun aan de bevolking en
de democratische oppositie en serieuze wapeninspecties in alle landen die
over massavernietigingswapens beschikken, kunnen wel een bijdrage

http://vredessite.nl/nieuweoorlog/2003/arat2502.html 25-2-03
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leveren aan een rechtvaardigere en vreedzamere wereld. Het gaat de
Verenigde Staten niet om de bevolking van Irak. Hun belangrijkste motief
voor een oorlog is het verkrijgen van controle over de Iraakse olievoorraden
en het vergroten van de eigen machtspositie in de wereld en tegenover de
VN.

Wij roepen een ieder op op eigen manier zijn of haar stem te laten horen,
tegen de oorlogsindustrie, tegen de Nederlandse regering, tegen de
regering Bush, tegen de NAVO en tegen 'onze' collaborerende Nederlandse
spoorwegen.

STOP DE WAPENTRANSPORTEN - STOP DE OORLOG!

http://vredessite.nl/nieuweoorlog/2003/amt2502.htnil 25-2-03



Blijkens het journaal van District 6 van de Politie Rotterdam - Rijnmond meldt de KM AR op dinsdag
25 februari 2003, omstreeks 08:00 uur, dat bij diverse uitgangen van het Military Traffic Management
Command (MTMC) te Capelle a/d Ussel zich zo'n 10 personen hebben vastgeketend.

Ter plaatse blijken zich 7 personen daadwerkelijk te hebben vastgeketend; zij worden te 10:20 uur
losgeknipt en vervolgens aangehouden tzv verstoring van de openbare orde.

Aangehouden zijn:

l. ̂ ^ •̂••B geborei

Blijkens politiegegevens heel
is afgewikkeld.

.-nationaliteit, woont(

m overtreding begaan die middels een zgn. HALT-procedure

4. VmHHHMP geboren ̂ ppm^t^^g^Regt te wonenj
is mogelijk zvwvp. Zij wil in eerste instantie haar naam niet opgeven"

Van de drie andere aangehouden personen is de identiteit niet bekend geworden.

Alle aangehoudenen zijn die middag heengezonden; aan één arrestant!
proces-verbaal aangezegd.

l wordt tzv de APV

Tijdens genoemde actie wordt ind^iïrecte omgeving van het MTMC een j>AF bedrijfswagen
waargenomen, met het kenteken^^^^^^^velke op naam staat var

bp het adres van

, gehore

Blijkens de KvK is op 26-05-1976 opgericht de
vorenstaande bedrijfswagen.
Telefoonnummeil

Penningmeester sedert 26-05-1976| __
^woont op het adres van de stichting.

Voorzittersedert 29-12-198
woon
Secretaris sedert 29-12-19821

Dzz is ambtshalve bekend dat de stichting aan een breed scala van actievoerders deze bus ter
beschikking stelt en dat in de directe omgeving van het adres van de stichting bijv, de Stichting

|evestigd is.

Op de 'vredessite.nl' wordt een persverklaring uitgegeven rnet als kop:

'Ingangen van het MTMC in Capelle aan den Ijssel geblokkeerd '— 'actie tegen de militaire
transporten' -



In een volgend hoofdstuk gebruiken zij de kop:

'Verklaring van de Aktiegroep tegen de Militaire Transporten'.

Zij sluiten de verklaring met:
Wij roepen een ieder op op eigen manier zijn of haar stem te laten horen, tegen de oorlogsindustrie,
tegen de Nederlandse regering, tegen de regering BUSH, tegen de NA VO en tegen 'onze'
collaborerende Nederlandse spoorwegen.

STOP DE WAPENTRANSPORTEN- STOP DE OORLOG!

Voor meer informatie be1(

Op 20-2-2003 wordt de burgemeester van Rotterdam (ABZ/OO&V) kennis gegeven dat de RtNO/IS
en SP voornemens zijn op zaterdag 22-2-2003 op het Schouwburgplein te Rotterdam een picket-line
te houden met als doelstelling 'mensen info. Over oorlog Irak, wapen transporten'.

Zij melden van 13- tot 13:20 uur sprekers en van 15- tot 16:00 uur een kort programma met sprekers
en mogelijkheid tot discussie met publiek (zeepkist).

Depicket-line is aangevraagd doo:
flMÉHfe NL-nationaliteit, sedert 28-10-2000 op het
_0p 30-12-1987 te Schiedam gescheiden va:

woont op genoemd adres met haar twee kinderen, gehore:

'erstrekt bij de kennisgeving haar telefoonnumme

Dzz wordt opgemerkt dat omstreeks 13:00 uur die dag op het Schouwburgplein t.o. de Doelen zich ca.
40 personen hebben verzameld.

Buiten het tonen van enige spandoeken wordt onder de passanten een flyer uitgedeeld met als kop:
'Rotterdam tegen de 'Nieuwe Oorlog'
Vervolgens 'Stop de wapentransporten' met als inhoud de oproep voor de picket-lines.

Op de achterzijde roept 'Het comité Rotterdam Tegen de 'Nieuwe Oorlog' (RTNO) op:

• "Op de dag dat de oorlog tegen Irak begint: om 19:00 uur verzamelen bij het verzetsmonument
op het Stadhuisplein te Rotterdam.

• Op de dag dat de oorlog tegen Irak begint: Scholieren/studentenstaking.
Kom bijeen om 12:00 uur Bij ROC-Zadkine Schiekade (achter Hofplein)
• Demonstratie op de le zaterdag na het begin van de oorlog tegen Irak, verzamelen 13:00 voor het

Stadhuis te Rotterdam".
Waarna verwezen wordt naar de website: www.rtno.nl.

Het pamflet is ondertekend door: Organisatie: Rotterdam tegen de 'Nieuwe Oorlog' (RTNO),
Socialistische Partij (SP) en Internationale Socialisten (IS)

Door een onbekend gebleven persoon worden ,mbv een geluidswagen, met het kenteke^^mp de
omstanders toegesproken. Genoemde personenauto merk Peugeot 106, kleur zwart, staat op naam van



Bij de picket-line hebben zich geen openbare orde problemen voorgedaan.

heeft genoemde VM^P 20-9-2002 te 19:40 uur op de Van
Oldenbarneveltplaats te Rotterdam-Centrum met drie andere personen een spandoek getoond van 3x1
meter waarop de tekst 'Tegen de Nieuwe Oorlog' De ter plaatse verspreide pamfletten zijn
ondertekend door RtNO,
Onder het pamflet hebben zij een bakje geplaatst met een bordje waarop de tekst; 'Hier l Euro'.
Nadat zij op hun verboden geldinzameling worden gewezen weigeren zij, zoals zij zeggen 'hun
vrijheid van meningsuiting te staken'. De politie heeft hierop het spandoek en geldbakje laten
verwijderen.

De andere actievoerders zijn genaamd:

• ^^Hj^H^^H^H
woont op het;

van haar echtgenoot en

'tel;eboren
Telefoon

| NL-nationaliteit,

gebor NL-nationaliteit, woont op het adres

,-nationaliteit, woont op het adres

In het kader van de acties tegen de mogelijke oorlog in Irak en m.n. tegen het vervoer van VS
oorlogsmaterieel over Nederlandse bodem wordt regelmatig docjjjft relevante internetsites
geraadpleegd.

Op de site wereldcrisis.nl worden diverse acties voor dinsdag 25-2-2003 gepland. 25 februari 2003
wordt op de site DDH.nl

In Rotterdam wordt voor die dag een actie aangekondigd bij de Waalhaven/Heijplaat. Voorverzamelen
om 15:00 uur bij Metro-station Zuidplein.

Om vast te kunnen stellen wie de feitelijke organisator van deze actie is wordt op de site SP.nl
(afdeling Rotterdam) (SP Rotterdam Forum Index -> Politiek café) onder de kop:
'Dinsdagmiddag a.s.: actie tegen wapen transporten' hiervoor opgeroepen.

Deze oproep wordt ondertekend dooi

Daar kennelijk deze demonstratie door de SP is georganiseerd en zij hiervan de burgemeester van
Rotterdam dienen kennis te egven wordt op de dag van de demonstratie hierover contact met de
afdeling Algemene bestuurszaken (OO&V) opgenomen. Dan blijkt dat zij deze demonstratie nog niet
gemeld hebben.

Later wordt bekend dat die dag door de actieleider de l
demonstratie bij de politie gemeld is. Hij meldt o.m. bij hefHobfdkantöör van Steinweg en Railion aan
de Albert Plesmanweg te willen demonstreren en toespraken te houden om uiteindelijk het personeel
op te roepen geen medewerking te verlenen aan de overslag van wapens tbv de mogelijke oorlog met
Irak..

Onderzoek door de politie geeft als resultaat dat: jzij aan de hand van
genoemde telefoonnummer op naani staat van ̂

srdt verwezen naa^MMjËHHhmimmer 9785 (verzonden -3-2003)

dat het



De demonstratie die wordt begeleid door de politie betreft ca. 40 demonstranten vnl. oudere
Marokkanen in traditionele kleding.
Tijdens de optocht worden leuzen geroepen zoals 'Irak oorlog vrij' en 'Steun Irak'.

Bij het stuwadoorsbedrijf Steinweg worden voor de gesloten poorten worden leuzen geroepen met de
strekking 'Geen wapens via de Rotterdamse haven'.

Aan het einde van de demonstratie roept^fMHHP zoals hij in een ander mutatierapport wordt
genoemd, de telefoonnummers uit te wisselen om bij volgende demonstraties slagvaardiger en
massaler te kunnen optreden.
Onderzoek in de ter beschikking staande BPS'en met de namen^JH|ll|HMIfl)heeft n'ets

opgeleverd of heeft het volgende opgeleverd: (gaarne nog invullen) *

Tijdens de demonstratie deden zich geen openbare orde problemen voor.
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Rapport/Melding

Volgnummer: 2003 /109 / 06 / U

Rnr/CIPnr : eigen melding

Datum : 17 april 2003

Rapporteur : 106 ^̂ ^

Opdrachtnummer: N.v.t.

1. Onderwerp/reden onderzoek
Antimilitarisme.

NR.:DIS

IN; 1 8APR2ÜÖ3

DOSSIER NR.: CCy

2. Betrokken personen
10 Activisten waarvan 7 in voorlopige hechtenis zijn genomen.
De eerste 3 personen hebben hun persoongegevens afgegeven direct na hun aanhouding.
De personen 4 en 5 hebben deze gegevens pas verstrekt op 15 april.
De overige 2 in hechtenis genomen activisten zijn niet bereid hun persoonsgegevens af te
staan.

1.

3res: onbekend.

6. Geslacht vrouw: verder geen persoonsgegevens van bekend.

•̂•̂ ^^^^^7. Geslacht man: voornaam^^M|/erder geen persoonsgegevens van bekend.
^ÊBf^^^r

Van de 3 activisten die niet in hechtenis zijn genomen zijn geen gegevens van bekend.
Nummer 5 en 7 zaten vastgeketend aan de rails van het spoorwegnet.
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3, Voorval/resultaat onderzoek
Een antimilitaristische actiegroep heeft onder de naam Onkruit met 10 activisten op 12 april
2003 omstreeks 01.30 uur met succes een Amerikaans militair transport tot stilstand
gedwongen.
Ter hoogte van de spoorwegovergang aan de Grubbenvorsteweg te Sevenum hadden 2
activisten met zogenaamde 'lock-ons' zich vastgeketend aan een rails op het traject Venlo
Eindhoven. Daarvoor hebben vermoedelijk enkele andere activisten met behulp van een 20
centimeter lang elektrisch geleidend voorwerp (ngo) kortsluiting veroorzaakt tussen een
verbindingslus van het rails netwerk. Door deze handeling kreeg de machinist van een
naderend militair transport het_sejn_Qm zijn trein tot stilstaand te brengen. Uit voorzorg
liepen 2 activisten, waarond^fjjfjfjff^^de trein tegemoet met een spandoek met
het woord STOP erop.
De gewaarschuwde politie en marechaussee namen vrijwel direct bij hun aankomst 5
personen in hechtenis die geencjevolaaavenaan de vordering het baanvak te verlaten.
Bij voornamelijk één activistjHBHHBHfestuitte dit op verzet en moest de politie
met gepast geweld haar

De 2 personen, die door middel van een 12 cm in doorsnede en ongeveer 3 mm dikwandige
buis (lock-ons) onder de rails door zaten vastgeketend, hebben zichzelf omstreeks 04.40 uur
uit hun benarde positie bevrijd en zijn onmiddellijk in voorlopige hechtenis genomen. —
De gestopte trein is teruggekeerd naar het rangeerterrein te Venlo en heeft dezelfde avond
nog zonder verder oponthoud zijn eindbestemming bereikt.

Op grond van artikel 164.1 van het wetboek van strafrecht zijn deze 7 personen 3 dagen op
het politiebureau te Venlo in voorlopige hechtenis gehouden. Op 15 april 2003 zijn ze
voorgeleid aan de rechtbank in Roermond. De 7 activisten hebben hier de rechtbank
gewraakt wat leidde tot een schorsing van de voorgeleiding. Later op de dag heeft de
rechter toch uitspraak gedaan en de voorlopige hechtenis voor 5 van de 7 personen met 6
dagen verlengt tot en met 21 april 2003. Voor overige 2 personen heeft de rechter, in
verband met het niet verstrekken van de persoonsgegevens, de hechtenis met 10 dagen
verlengt tot en met 25 april 2003.

Zowel op zondag 13 april bij het politiebureau in Venlo als op dinsdag 15 april bij het
gerechtshof in Roermond hebben ongeveer 1 0 demonstranten door middel van een
lawaaidemonstratie steun betuigd aan de arrestanten en hun
Onder deze demonstranten bevond zich ook de huisgenoot va

Enkele activisten, waarond^HHIIHBhebben direct na de actie van 12 april, via de
media en het internet, te kennerrgegevenae komende weken met nieuwe acties de militaire
transporten proberen tegen te houden.
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4. Beschouwing
Onder de naam Onkaiit worden vaker (kleinschalige) anti militaristische acties ondernomen.
Door de relatief korte voorbereidingstijd en de beperkte omvang van dergelijke acties is
onderkenning hiervan een moeilijke zaak.
Ook bij deze_actie is door de activisten, met een kleine uitzondering naar|

'„ I>9eeri geweld gebruikt tegen personen en voornamelijk alleen verbaal verzet
gepleegd tegen hun aanhouding. Uit het oogpunt van de activisten is de actie geslaagd, de
trein is gestopt en ze hebben voldoende publiciteit behaald.

Vermoedelijk hebben deze activisten geen rekening gehouden met het 'hardere' optreden
van de kant van justitie waardoor ze langer in voorlopige hechtenis blijven zitten.
Bij een langere voorlopige hechtenis van 6 of 12 uur kan al op voorhand rekening gehouden
worden met sympathie betuigingen van (vredes)activisten door middel van een lawaaidemo
bij een politiebureau, huis van bewaring en of het gerechtgebouw.

5. Conclusie/aanbevelingen
Enkele activisten, waarondeî |£||H||Hkhebben direct na de actie van 12 april, via de
media en het internet, te kennen^egevernre komende weken met nieuwe acties de militaire
transporten proberen tegen te houden.
Gezien het 'hardere' optreden van justitie zal de bereidheid onder een groot deel van de
actievoerders zijn afgenomen. Het risico om langere tijd opgesloten te worden of
veroordeeld te worden tot een hoge geldboete is voor vele actievoerders reden om geen
strafbare feiten te plegen.
Blijft staan dat een kleine harde kern binnen deze groep actievoerders de komende tijd toch
dit risico neemt. Ook aannemelijk is dat men overgaat op acties waarbij het risico tot
arrestatie gering zal zijn.

6. Noot rapporteur
N.v.t.

7. Noot rapporteur Hoofd Detachement Zuid
Cfm, ter registratie. De modus operandi is hiermee weer wat duidelijker geworden. Waar
activisten in België zakken gebruikten om de seinen mee af te dekken, maakt men hier
gebruik van het veroorzaken van kortsluiting.

Bijlage(n): 2
1. Krantenknipsel Limburgs Dagblad van 14 april.
2.. Foto's van de 7 actievoerders.

Deze bijlagen zullen in hardcopy worden toegezonden.
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Laatste actie: Onkruit blokkeert Amerikaans wapentransport

Venlo, 12 april 2003

Onkruit heeft vrijdagnacht op het spoor nabij Venlo een succesvolle blokkade opgeworpen tegen een Amerikaans wapentransport Diverse aktivisten
hebben zich aan de rails vastgeketend. Het transport zelfheeft ommekeer moeten maken richting Duitsland, waar het vandaan kwam.

De aanwezige politie heeft zeven arrestaties verricht bij een tevergeefse poging een einde te maken aan de blokkade. Op dit moment is de Amerikaanse
defensie bezig hun gehele eerste pantserdivisie vanuit Hanau (D) naar Irak te verplaatsen. Hiervoor wordt de divisie eerst over het spoor naar de
overslaghaven van Europe Container Terminals in Rotterdam gebracht. Vervolgens zal de divisie per schip naar Irak worden gebracht, om daar de
nodige burgers af te slachten en Amerika's olievoorraad door middel van een militaire bezetting veilig te stellen. Onkruit heeft dit afgelopen
vrijdagnacht echter belemmerd, Toen duidelijk werd dat het transport Nederland in zou rijden is het sein op rood gezet, zijn er spandoeken met het
woord 'STOP' op het spoor gezet en hebben diverse aktivisten zich met zogenoemde 'lock-ons', stalen buizen waarin de arm vastgehaakt kan worden,
aan het spoor vastgeketend. Deze directe aktie geeft gehoor aan de internationale oproep voor akties op 12 april tegen de oorlog op Irak, uitgeroepen
door de Stop the War Coalition (UK). Verdere akties volgen...

No Border! No Nation! Stop the occupation!

Toevoeging: uiteindelijk hebben de zeven aktivisten, omgedoopt tot de 'Zeven van Sevcnum', tien dagen in voorarrest gezeten. Toen waren de laatste
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transporten voorbij. Ze hebben tot op heden nog geen dagvaarding ontvangen.
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