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Cl MECpING/ftAPRORT ')
geen1) afwijkingen v^nHnmedling dta:

j a. Actie 'tegen OSL - kraam op het I«ad v/d Mark*.

s Zie

•c (̂ i 14 ml 1983 werct
to •Jaafow

in feet ?,JfV gebovw

wrgaclesBii'-lokaal heeft een u±t»icht op het'.
C >̂ h t̂ ï^iïdl v/d Markt stond «en Col, kiaaffl actdUwT J|

pawflettih.iuit- 1» delen. . ,. , . ; . : '
Sj»«!na.'taa»; ontetond binnen d© ver^e&teg,TOfi <)»taal- i
WBigerwa* -het -idee, «o een actie t«? oaaiaröewin, tageaj
deze OS1 Jófaam* . • • • ' . - " • ' ' / ' ' • . - . . • ' - . , . • ' • .
OB dflit moment «jjn naar voren getcédvn -IKJJUB :-ec^tedi
-- „Ijpkend ) en de (ëke»at. jfe. " .
EeideötïixasrBotMm namen telefoaia«i. éööta»* op aët
Bpe«b. Iteattia ia de hearrie ontptaan TCiadoro /ïïe*

Voor ïatder^ gegevwa venójsi tapï>tKrt«ar wiar
f otooopie van de Uiewwé Jüsant*

de bovengenoeode cmregelJBtatighsden zün door
JLmhera enkele aKtestatiea veerióht*
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ARNHEM - Een prppapnda-stand van het Oud
Strijders Legioen op bet Land van de Markt beeft za-
terdagmiddag voor grote opschudding gezorgd in de
Arnhemse binnenstad.

's Morgens was het al on-
rustig toen enkele jongeren
felle discussies aanknoopten
met de OSL-ers, van wie zij
vinden dat ze er fascistische

• opvattingen óp ha houden,
De jongeren probeerden te

•voorkomen dat de leden van
het OSt folders ui tdeeld^rt.'
's. Middags verzamelde sioh
.één, groep van ongeveer vijf-
tïg-persónen op hét Land van
de-Markt,

, Ze sloten'de Israam herme-
tisch af var» de buitenwereld
door met z'h «Jlëii. een grote
kring rondom de QSL-stand

. té maken. Enkele actiipvper-
Vdérs- schilderden ;,yervQlgenS
,n}fe't:.w3tté..yer2: I^u^en; tegen
:.he£:O$L óp "hef Land van de
/-Markt.;. .' . ' / . . • ' • ' : " , ' : ':

Dé OSL-ers bleven bij hun
kraam en beperkten ïich tot
het fotograferen van de de-
monstranten.-

De gewaarschuwde politie
controleerde eerst of de OSL
een gemeentelijke vergun-
hing had om met een infor-
matiestand op het liand van

.de Markt te-staan.. Toon dit
het geval bleek te-zim werd
de actifivoerdérs gevraagd
om zich te verwijderen.

Van de vijftig jongens en
miïlsjas gnven wihokn ge-
volg aan de oproep maar de

' mees ten weigerde» weg te
gaan bij de kraam.

- Eén actievoertier werd
aangehouden omdat, hij een
sommatie van de politie niet
öpvoigde.-

Gedurende enkele minuten
ontejjonnèn jUóh zeer ïeSIe
,dllsc:u$8iès tussen de demon»

stranten en de politieman-
nen,

Een brigadier van politie
sommeerde vervolgens op-
nieuw de actievoerders om
zich in het belang van de
openbare orde te verwijde-
ren; anders zou geweld ge-
brgfktworden.

Op dat moment waren al
;het beschikbare politieiwrso-
neel en een wagen van de
mobiele eenheid al naar het
LatjÜ van de Markt ge^
c'tuurd.

ZofR vüftjen agenten pro-
beerden de actievoerders die
zjchmlet verwijderden op te
pakken én naar de ME-wa-
gen te brengen.

TToén dit niet lukte, door-
,dM tie demonstranten zich
aan elkaar vastklampten
:werdl de hele groep met har-
]de hand in de rirbting van de
politiebus geduwd.

Twintig demonstranten
werden in de bus gewerkt,
drie anderen werden met
surveillancewagens afge-
voerd.

Op, de binnenplaats van
het poh'tiebureau haalden
agenten de demonstranten
éón voor één uit de ME-wa-
gen eh brachten ze naar de
wachtcommandant. Daar
werden ze ingosrhrf'n-n «n
v«Jrdp|>/d ovor «lift cellen in
het bolitiebureau. Omdat
men ruimte U> kort kwam,
werden, sommigen demon-

.stranteïj in groepscellen ge-
.plaatst,

Tegon 18,00 uur was ieder-
één verhoord. Alle U4 »rrca-
•i&ritvtt jtljn aangehouden we-
gon.s overlredJng van artikel
20 vai|i (j<> «gemene polJUs-
strafvèrordüningr het iich
niet verwijderen in
van <J* openbare orde,

• Grote wit
gekalkte leu-

zen waren
zaterdag-

middag de
stille getui-
gen van de
actie tegen

de OSL-
stand, Nadat
de politie de
demonstran-
ten had aan-

gehouden

rust terug Qp
het Land vgn
de MarHt. Die
OSL'-ers bifö'
ven tot 1.7.00

uur folders
uitdelen aan

het winke-
lend publiek

In een
spreken de
hun afschuw uit. over de po
JiHe-sctie. Woordvoerctei}
Gerrit'van der Meer De
restanten -werden'
politiebusj« in
maar geduwd en

«(tUkljpt^
z|jti gebit zodat n Ij «-n stuj
voortand kwijtw»*ktv« i
meisje liep «n
blessure op."

,, Wt» mofrSten A,!«Ï actie
ren op h«t moment dat
derden mensen
stad liepen te

sommat

zich «m eïkaar v«st «n
bl^éf ,ówj wwnjg *fl(
dan 4e hele $w»$ ta «Ie jxdjd
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b» Arnhem, 10,04'84 - Gerechtshof ts Arnhem,
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bij MEtDING/RAPPORT')
'

ÖBJEKTNR :

DOSSIERNR:

t*
VW uitkering l» F, 1250,-
zlt op MTS o.g. MMS Beurs P 400,- Z*gt
wonen»

Allen hebben verklaard met opzet de gang van zaken om en nabij de 061;
atand te hebben x» willen verhinderen.

Bi», F 100t- boete

Uitsprswkt Schuldig» zonder strafvervolging.

16.00 u. li*p e«n 50 tal persone» v«o«£ het Ger*eht8h.of «LOOT ji
de stad naax ¥illem I, MeegeToerd werden enige spaitdoeken met l«i««n " 4
tegen 06L. j|
Terloops werden hierby nog opgemerkt s i?

Het spandoek aan 4e kop van de «toet werd gedra#*n
en genoemde, mogelijke turk,

lijkt omgang te hebben met

NB. : stelde voor de Reohtbiank Anti-«ilit.alrl«t -m kraker t*
iij HBA( -<?hllt lt«Bi4ieg 'K0i»p *ie

') doo(h8l»n wm niiil van lospassinfl i

Cl,

6C •
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Vervolgblad nr bij MELDING/RAPPORT')

t

t

OBJEKTfVfl :

P055IERNR:

De verdedigers ( 2 man ) vochten de dagvaardibg via foto herkenning
aan» omdat e.e.a. niet d.m.v, 'in verzekering stelling' tot stand
was gekomen.
De Hechter stelde, dat het fotograferen duideiyk zichtbaar yoofc
de verdachten was geschied en derhalve bruikbaar ter identificatie.
Aangekondigd werd door de verdediging, dat er 4 verklaringen af gelégd
zouden worden namena de 12 voorgeleiden»
Deze verklaringen warden voorgelezen door reapj

i»
Alle vier hadden een aapeot ra.b.t» het gedrag etc. van het OSt
uitgewerkt, zy verklaarden later ook, dat a$ deze Zitting hadden
willen benutten om hun mening uit te dragen.
Er werd reep. gesproken overtde faaoigtischa uitingen ven het GSL,
het sexismè danwei anti-emancipatie verklaringen van het OSLt
het goedpraten van o.a. 2uié-Afrika zaken en de kon tact en ermee van
het OSLf de betrokkenheid vaa het 'Veteranen legioen1 met het OSt
en de binding met het CJN,

') ijoorhslon wal nii
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