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Blokkade-actie Kolonel S:bkazerne te .Amsterdam. 
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Op •andag, 1 augustus 1988, werd in het kader Yan de zogenaamde sirene •andag actiee, 
OIIStl'eeka 12.00 uur, een blokkade-actie uitgevoerd. bij de Kolonel Sixkazerne te 
Amsterdall. waaraan werd deelgenomen door .t. 40 personen, waaronder: 

Ten behoeve van de actie werd verzameld bij het station Sloterdijk te Amsterdam, nn 
men vertrok naar genoemde kazerne, alwaar de actie werd uitgevoerd. 
Tijdens de actie werd door de aanwezize politie diverse malen een charge uitgevoerd, 
waarbij werden aangehouden. 



Directie B 

Ontvangen van/Doorgegeven aan Log.nr.: 

Dienst: 

Naam : 

Door : 

Heeft be�rekking op 

CO-nunrne r : 

log. nr. : 

Notitie nr.:
Rapport 

Betreft: GRAM

Bericht: 
Bezoek H.M. 

177-89

Datum: 28--2-

Tijd : 

Gezien door 

BV 

fq 

 

Bron: n nr.24 

the ILLUSTRIOUS. 
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Bet onderzoekscollectief naar de militarisering van Aasterda• 
GRAM, dat het bezoek van het Britse vliegdekschip the Illustrioue 
aan de kaak stelde, heeft in n een artikel geplaatst. 

Bijlage: artikel GRAM uit Il nr.24. 

Actie: 

Doorgegeven aan 

Dienst: 

Naam : 

Datum .. 

Tijd : 

Traces gevraagd aan: 

200A11M 
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Kees a Co voorlopig 
o� vrije voeten

Donderdag 9 februeri 11e>esten Co 
en KHs voorka11en voor de recht
bank in Brede. omdet ze op n1eu
j11rsochtend •t bijlen op twee 
NF-5-streeljegers hedden ingehekt 
op devliegbesis Woensdrecht. 

RondOlll het proces weren een 1en
ta l dingen georgeniseerd als vi
deo's. een infomarkt. en een aan
tal sprekers in een zaaltje ven 
een klooster vlakbij de rechtbenk 
en straattheeter en 11Uziek voor 
de rechtbank. 'sMiddags een demo 
van de rechtbank naar het steti
on. Over wet er in de rechtbank 
en in het kloosterzaaltje gebeur
de kan ik niks verte 11 en Ollldat 
Ü daar niet bij ben geweest. 

Rond half negen kwamen de eerste 
syinpatisenten. Het zouden er zo'n 
drie- e vierhonderd worden. De 
sfeer voor de rechtbank was ge-

'�l lig. en had wel iets van een 
�eunie. De wouten dachten er ken

nelijk anders over. Ze hadden pal 
voor het kromspraakgebouw een 
soort overvalwagen gezet vol met 
helmen.knuppels en schilden. 
Om een uur of één gingen we met 
een bus naar Gilze Rijen. naar 
de marechaussee-post waar Ad en 
Roland vast zaten omdat zij de 
nacht voor het proces uit protest 
tegen het militarisme en uit so
lidariteit met Kees en Co een 
aantal Hawk-raketten in puin had
den geslagen (zie verder in deze 
rubriek). Bij de marechaussee
post aangekomen. begonnen we er 
met veel lawaai omheen te lopen. 
Na een tijdje aan de achterkant 
lawaaigemaakt te hebben. kwamen 
er ineens. zonder enige waarschu
wing. 6 marechaussees/smerissen 

.Qaar buiten gerend met schilden 
�n lange latten die meteen wild 

an zich heen begonnen te meppen. 
Een vrouw die heel rustig weg 
liep en tegen de wouten zei: "Rus
tig, ik ga al" werd uit alle 
kracht drie keer op haar achter
hoofd geslagen met als resultaat 
een flink gat in haar hoofd, waar 
ze zich voor ;n het ziekenhuis 
moest laten behandelen. 

()n een uur of half vijf Il.wamen 
Kees en Co vrij uit voorlopige 
hechtenis. De rechter had geen 
grond kunnen vinden Oll hen in af
wachting van de uitspraak nog 
langer in voorarrest te houden. 
Maar eerst 110esten ze terug naar 
de gevangenissen waar ze vast 
hadden gezeten 011 waarschijnlijk 
nog wat papierbullshit af te han
delen. Na nog even naar Co en 
Kffs in de gevangenisbusjes ge
ZWHid te hebben. zijn we 11et t 
50 Mnsen een demo g11n lopen 
naar het station. We werden ge-

23 

dwongen om de route te 1 open die 
de wout voor ons uitgestippeld 
had. Toen we op ongeveer SOO me
ter van het station rechtdoor 
wil<len ipv linksaf begon de wout 
een charge tot aan het stat ion 
met paarden. honden. auto's en 
lange latten. Ze sloegen iedereen 
die ze maar slaan konden en ar
resteerden iemand ·die foto's had 
gemaakt van de 1111tpartijen die 
dag. Dit echter niet voor hem he
lemaal inelkaar geslagen te heb
ben en z'n kamera te slopen. Ge-
1 ukk ig wist hij te ontsnappen en 
konden we 111et de bus naar huis. 

een antimilitarist 

(Met dank aan Axieblad BLAF !) 

lllustrious 

Het Engelse vlittgdekschip de 11-
lustrious zal vanaf 18 feb een 
driedaags bezoek brengen 11n Alrt
sterdam. Het schip is uitgerust 
•t kernwapens en het wekt daarom 
bevreemding dat het de haven Mag 
aandoen. Op 11 juni 19M nam de 
Amsterdamse ge11eenteraad een lllO
tie aan waarin verklaard werd dat 
oorlogsschepen uitgerust 111et 
kernwapens niet wel kOlll zijn in 
Alnsterdam. In september 1986 ver
klaarde burge11eester van Thijn 
dat hij wanneer de gelegenheid 
zich voordoet het standpunt van 
de Raad van Amsterd1111 onder de
aandacht van alle betrokkenen zou
brengen. Iets we+ hij kennelijk 
steeds Maar 'vergHt'. 0. Il lus
tri ous lag n1111elijk ook el op 15
juni 1987 in de Alnsterd•se h1-

8903 03  0 � Q 

ven. Een gebeurtenis die geruis
loos is verlopen. 
De Illustrious beschikt over ze
ker vijf Sea Harriervliegtuigen 
die in staat zijn 1toomw1pens af 

"
. 

te schieten op vijandelijke doe
len zowel op zee als op land. De 
negen Sea king helikopters die 
aan boord staan zijn uitgerust 
met nukleaire dieptebonrnen. be-
d Q�d tegen vijandelijke onder
'�oters. Het aantal atoombommen 
dat de Illustrious aan boord 
heeft bedraagt zes tot tien. En
gelse vliegdekschepen zijn zowel 
in oorlogs- als in vredestijd 
uitgerust met hun nukleaire bewa
pening. Het is dus zeer waar
schijnlijk dat de Illustrious 
tijdens het bezoek aan Amsterdam 
deze wapens aan boord heeft. Het 
feit dat Amsterdam jarenlang een 
kernwapenvrije gemeente is ge
weest. zou reden 1110eten zijn voor 
het 9emeentebestu•1r om eens forse 
kritiek te leveren op het gemeen-
telijk 'vredesbeleid'. · .  

Gram (ingekort) 
Inmiddels zijn er inderdaad op 
15-2-89 schriftelijke vragen ge
ste ld aan B en W. Net als in de 
ZOlller van 1985. 

ltrisis onderzoeksteam 
Anderhalf jaar geeden werd in het 
hele land aktiegevoerd tegen de 
NATO-oefening Reforger '87. De 
akties en de organisatie hierom
heen blijkt het onderwerp geweest 
te zijn ven wetenschappelijk on
derzoek. Een g�oep universitaire 
onderzoekers van d9 universitei
ten leiden en Rotterdam. genaa..d 
het Crisis Onderzoeks Team (COT} 
hebben de akties en het politie
optreden (en voorbereiding} gea
nalyseerd. Een verslag hiervan. 

"·.\.· ·.: � -� . . . 
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ST AAN: HOOFD B.V.D 

Nr. 92.685. DATUM : 9 november 1989 
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Datum bericht : 6 november 1989 F ACD 9 0 03. 13 0 1 3 

Bron eigen bericht 
.. t2flUl191) 

co 

F ._ I " -
Onderwerp: MARINEEE. 

Bijlage: 1 

Op zaterdag 4 november 1989 omstreeks 12.30 uur werd 

door 12 personen op de Coolsingel voor het gemeentehuis 

van Rotterdam een demonstratie gehouden. Deze demonstra

tie was blijkens een ongeveer 25 meter lang spandoek 

met het opschrift : " Er drijft een kernreactor in Uw 

stad. Wist U dat1" en de uitgedeelde pamfletten, gericht 

tegen het bezoek van de atoomonderzeeër BERGALL aan EC T 

te Rotterdam. 

De demonstratie die een vredig verloop had, was blijkens 

het onderschrift op de pamfletten, georganiseerd door: 

MARINEEE 

postbus 18640 

Amsterdam 

telefoon 020-463975 

giro 618400 

tav �· de V RIES, Amsterdam. 

Blijkens de inhoud van het pamflet zal op zaterdag 2 decem

ber 1989 vanaf het Beursplein te Amsterdam een demonstra-
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tie worden georganiseerd tegen het bezoek van eenNAVO

eskader, de huidige NAVO-strategie en het optreden van 

de NAV O tegen Derde Wereld landen. 
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KERNREAKTOR IN ROTTERDAM ?

ACHT KRUISRAKETTEN IN
ROT1"ERD AM ? 

Ja! 
Op dit moment ligt bij d� ROM-werf een onderzeeër van de Sturgeon-kJasse, ge
naanld de BergaJl. Dil schip wordt aangedreven door een kcrnrcaktor. Het heeft 8 
Tomahawk (•kruis) rakenen en daarnaast nog eens 4 tol 6 nukleaire diep1cbommen 
aan bord. Deze Tomahawk raketten kunnen worden ingeze1 om s1eden, militaire in
stallaties en marineschepen in de Sovjet Unie plat te bomb;•rdcrcn. Ze kunnen ectuer 
ook gebmikl worden om op te treden tegen 'dreigingen' uit Derde Wereld Landen, 
wat steeds vaker gebeurt. 

INF -akkoord een farce 
Dit arsenaal aan kernwapens is voor Amerikaanse schepen normaal aan het worden, 
evenals bij andere NAVO schepen overigens. In 1984 begon het Pentagon mea de 
installatie van 380 kruisrakeuen aan boord van schepen die pcm1anent patrouilleren 
in de Europese wateren. De kruisrakteuen die mel het INF-akkoord oa. uit 
Woensdrecht verdwenen. werden toen al verplaatst naar zee. Ze liggen nu dus ook 
regelmatig in onze  Een ontwikkeling die nog steeds doorgaat. Het INF
akkoord is hiermee een farce geworden. 

RoUtrdam Kernwapen Vrij ? 
Het bezoek van de bovengenoemde onderzeefr is geen incident In het verleden is de 
Rouerdamse haven meerdere malen bezocht door nukJcair bewapende en voortge
stuwde schepen. Rotterdam is een militair knooppunt geworden. zowel als bezoek
haven, o.a. voor de overslag van wapens, als voor de bouw van marineschepen. 
Hiennee is Rouerdam tevens een belangrijk doel voor mogelijke tegenstanders. dia
alles is nog:il hypokrict als je bedenkt dat Roncrdam zichzelf tot Kernwapenvrije 
Gemeenrc hc-cft uitgeroepen. 

Bovendien organiseert de Gemeente Rotterdam tegelijkertijd een internationaal vrc· 
deskongres. Dit ter herdenking van het bombardement van 1940. Alle grote politieke 
partijen ondersteunen dit kongrcs, wal zo'n /1.00.00,- kost. In het lichl van deze 
regclniatige milit:lire bezoeken een nogal dubieuze bijeenkomst 

Rollerdam geen uitzondering 
Ook in Amsterdam komen regelmatig marineschepen met kernwapens aan bord. 
Terwijl ook Amsterdam zichzelf kernwapenvrij hedl verklaard.
Zo komt er op 30 november een 9 oorlogsbodems tellend NAVO-eskader waarvan
1wec schepen kernwapens aan bord hebben. 
Hicncgcn wordt op 2 december om 14.30 uur gedemonstreerd, vanaf het Beursplein
in Amsterdam. De demonstratie is niet alleen tegen schepen met kernwapens, maar
ook tegen de huidige off cnsieve NAVO-strategie en het optreden van de NAVO te
gen Derde Wereld landen. Twe schepen van di1 eskader .zijn dirck1 betrokken ge

weest bij militair ingrijpen, n:spckticvelijk rondom Libanon en in de Perzische Golf.

-------------·--------- --·······------------ - - ---------······-····-·----·-··············-·-····---------·-·---------·-·· 
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. MARINEE Po.,tbttS 18640, Amsterdam. lnfonna1ie 020-463975. 
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AID: Het Hoofd van de 
Binnetûandse Veiligheidsdienst, 

 

Evaluatie: Datua bericht: Bijlage(n): 

Betreft: Picketl1ne GRAK/lfAINE 

e In een aankondiging in Rlf 43 van 2-11-1989 wordt melding gemakt van een
een ludieke actie op zaterdag 4 noveaber a.s. i.v.a. de aanwezigheid van een 
atOOltODderzeelr in de Rotterclase haven. Opgeroepen wordt oa die dag oastreeka 
12.00 uur te verzamelen op het es te Rotterdam.

Voor bet stad
huis groeit de groep tot 15 personen, (voornamelijk ouderen) waarna een
spandoek wordt ontrold •t de tekst •er ligt een kernreactor in de haven. Vist 
u dat? IWllll
Aan voorbijgangers worden manifesten (exe11laar bijgevoegd) uitgereikt, wurin 
tevens "lding wordt gemakt van een de11e>nstratie op 30 noveaber a.s. in 
Amsterdam i.v.a. het bezoek van een negental oorlogsschepen aan die stad. 
Rond 16.00 uur wordt de, zonder incidenten verlopen, de110DStratie betindigd. 
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Î(È·R-NREAKTOR IN ROTTERDAM? 

ACHT KRUISRAKETTEN IN 
ROTTERDAM? 

Ja! 
Op dil moment ligt bij de ROM-werf een onderzer van de Snqeon-klas. ge
na de Bergal. Dit schip wordt aangedreven door een kemreaktor. Het heft 8 
Tomahawk(= buis) raketten en daarnaast nog eens 4 tot 6 nuklcaire dic:plebon 
aan bord. Deze Tomahawk raketten kunnen worden ingezet om steden. militaire in
stallaties en marineschepen in de Sovjet Unie plat te bombarderen. 1.e kun cchacr 
ook gebruikt worden om op temden tegen 'dreigingen• uit Derde Werd Landen. 
wat steeds vaker gcbeun . 

INF -akkoord een farce
Dit arsenaal aan kernwapens is voor Amerikaanse schepen norma aan het worden.
evenals bij andere NAVO schepen overigens. In 1984 begon het Pena met de
installatie van 380 kruisraketten aan bo van schepen die permanent paleren 
in de Europese wateren. De kruisraktetten die met het INF-iloord oa. uit
Woensdrecht verdwenen. werden toen al 'Verplaatst naar zee. 1.e liggen nu dus oot 
regelmatig in onze havens. Een ontwikkeling die nog steeds dogaaL Het INF
akoord is hiennec een farce geworden. 

Rotterdam Kernwapen Vrij ? 
Het bezoek van de bovengenoemde onderzcr is geen incident. In het �n is de 
Rotterdamse haven meerdere malen bezocht do nuklcair bewapende en voongc
stuwdc schepen. Rotterdam is een militair knooppunt geworden. zowel als bezoclc
haven. o.a. voor de overslag van wapens. als voor de bouw van marineschepen. 
Hierme is Rotterdam tevens een belangrijk doel voor mogelijke tegensa dit
alles is nopl hypokrict als je bedenkt dat Rotterdam zichzelf tot Kernwapenvrije 
Ocmcte heeft uitgeroepen. 
Bovendien organise de Gemeente Rotterdam tcgelijkenijd een internationaal vre
deskongres. Dit ter herdenking van het bombardement van 1940. Alle grote politieke 
partijen ondersteunen dit kongres. wat zo'n /l.00.00.- kost. In het licht van deze 
regelmatige militaire bezoeken een nogal dubieuze bijecnkomsL 

Rotterdam geen uitzondering 
Ook in Amsterdam komen regelmatig marineschepen met kernwapens aan bo.
Terwijl oolc Amsterdam zichzelf kernwapenvrij heeft verklaard. 
?.o komt er op 30 november een 9 oorlogsbodems tellend NA VO-cskadcr waarvan 
twe schepen kernwapens aan bord hebben. 
Hiertegen wordt op 2 december om 14.30 uur gedemonstrerd. vanaf hel Beursplein
in Amsterdam. De demonstratie is niet alleen tegen schepen met kernwapens. mur 
ook tegen de huidige offensieve NA VO-stratcgie en het optn van de NAVO te
gen Derde Wereld landen. Twe schepen van dit eskader .zijn direkt bcuoken ge
we bij militair ingrijpen. rcspektievelijk rondom Ubanon en in de Perzisch Golf. 

· . · . :  Poslbps 18640, Amstentam. Informatie 020-463975 . 
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B•aluatle: 

· , cum en tijdstip:

(Verzamel)plaaa en
�roucc

in. unbicden van
petitie aan:

Verpanning: 

.. , 

•bncl pi,onlen gegevens
omuent éle aanwager van de

(8 

F : ... 

Aan: Het Hoo�d van de 

,. 

---- Binnenland•• Veiligbeld"1 ... t, 

•a-Gra••••I!•

Datua beriebt: n.v.t. Bljlaee(n)z 

P.rotest tegen de wapenlevering aan Turkije en te, 
ondersteuning van vredesactivist Ieea Iou1:ng 
maandag, 4 december 1989, van 11.00 tot 17.15 uur. 

's-Gravenhage: Plein , voor ministerie van Diet'eraaie 

0 Afschrift van deze petitie gaat als lrijlage hierbij. 

• werd schriftelijk door de Bufgemeater ftft •.arawahage
verleend.

0 werd ter plaaac door de politie ftdeend. 

Naam: 

geb. datum en plaats: 

beroep: 

adres: 

Baap Vredes Plattora 

Protest tegen de vapenleYering aan 
ondxrateun:lng van de geddtineercle 

55 personen 
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. ,,·.:� · · ·t,._ ·begirm.en · op
f m�dag 4 december, 11.:,0 uur, 
__ . PJ;-ein,. · .DeQ Haag-centrum, voor 
:r . ·dÎI. :êlet1r. van • def'ensie •• ,,:.��t . . . i..' ,:· 

,�r. � • 

.: . •, . ..:,.· '· ,.,i.. 
. .'!' "'"; 

V-:naf maandag 11 december wordt 
op het Plein gemanifesteerd. Op 

er dageli·jks . .,. 
11 december itt \1� ·. 

' --t�· �-: 

·.:··.. K-�18�. Koning in het Scheveningse huis van be- ..... '.::� f�
;.
� . 

. '.:· ��g:.:25 dagen in hong�rstaking, ·· �et als inz:�-�;, (;,9.· 

'.·: ' 
.. . 

·,'

s�op· V�-EHLEVERANTIES AAN TURKIJE. . .; . ;l: .\(tl
Hif1•�1� kan, het niet mak.en om wapens ale de 60 D'-!S-etraalJa"r111 J�i .. 
��·1, 1�•r,n ·•• .het �rkee t,erretir-regiem, dat de;,orgaat met het�.: � .. e .. ·'..-:_·
•tl·t-•aäm,h mal'telen ·Y&n de oppOaitie en dat volkeren111oarcl p1�d .:>·�f:·f·:'.·
op de ICoerden, door ze o.a� vanuit de lucht te bombarderen. 

· 
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Oapm•U• YU lltt llélJU•etatie1 K011Uee stop WapenlevenntiH 'aan tuni3e 
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·. ·S:lrene�akt:les

voor ontwapenbgs
a1ke eerste maandag 
van de maand Tan 
12-13 �ur, P1e:ln,

J'-1 Haag-oentrwn 
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De sirene-ak.ties op het P1ein, voor de deûr·:V$1 ,,t;-.-.:;��( 
ministerie van 'defensie' roepen· op om 'te id-�• :)-' · ':
vddr vrede, ontspanning en samenwerking. en. ·1:egen..·:·.:--:.�:l,:�· 
iriJanddenken. Nederland moet de ontwapen:l:rigssta�· :. -:.��:-: 

. . . .• '. . . ,c.;.., pen � de Sovj etunie met eigen stappen beá:a:tv.oo-� /:{ 
) . ' •  ·',: . ·. ·. den, in p1aats _van het 1 de:fensie'-budget iï'e verh� :.,:;;· 

gen·. De meeregerende PvdA steunt die verhoging en· _.. 
--oopt_ weer bra.a.:f in het NAVO-ga.ree1-. ·· 

NAVO saboteert IMF-akkoord . \: ï-)e IU.,-0 -ae't voorop de Verenigde Staten, Grootbri ttaan1 lt en W'ederl.lllld- �l. · .::.:
niet aianapeneo. Iategendee�: het bondgenootacbap "aod�rn.iaeer't":, vat . eep. \/ 
mooi 'Îfoorcl �- voor het opvoeren van de kern- en &Udere. bevapen:(ll'g YQO� ... ..;;�·;: 
m�saverni.et:Lctnc. .Daanlee saboteert de NAVO bet ID'-akk�rd, •t �-1:cL �JL
was 0111 kernvapena ui. t te bannen, te beginnen aet TB J.AllD. gepl.&ata te · ralç.e�i�.- tiit '.
�t,·�� voor ·m.dd•ll-« bereilc (500-5000 ka). til dat te ·.làncl m.e•:·:•�:·' . .S.�-�-t��:: 
.P.l,,aatlit de .JIAYO .aar lief'at l8J.4 kru:láraketten op -.,.rJ.n�,r(J•;,J"- _- -� 

· · ��- Oll1der T1i.ectlliceG• De Rederl.andae P-.16-Jacbtbcllaemren,�.,"�lf--.:;:�- .
... d�' 36. ·ugtmllU'Cl fflll een boven ooate1:J.Jlt -�bi.ed ..-u••·�i,�;( 

. ,���-- 4'•� �•1'• 'tot Ter ia da SoTjetum.a. �'t wo:rdt_:·�;.:.IJ�:{;·�
. ..- ;,;�-.1·. � .. �e't:tea TOOr. cle korte da'tand ui tgabrei.ct· en ddà':: ei J�-M .

· : k....__ ·yOè,rs:lim 'ftlll. llllkl.ea:1.re · mud ti.ae · · -· ... ·���},�"�:.,.� ;��-�
-',· , ... :� ���:;·r·;�� �.: ·-:i;.;::� ;: ·· · · . · . · . · - : . ... � ·i .>}��.r· .. ���!i 
-: .:,:�äi,,.. .. _de c\Oel.bewuate cmde�jniug � het·-:-�<:·,� .. -�'',i<··. 
: ·_.·:-!Il:�- �e e� we:in:tg goeds te ve�èh' ten, ..-.�: 
:--_:_�;.,-·.,: __ :c��ebeer�:lnga•�akkoorden.. De �yo.��:�:tj::�
····--��- }��re kra._cht. :ls een ernstige bedreid:._ •. :�; .'_� .. -,-. 

·. ;;;,,;;f�,/f";: �� _ V•rzet daai-�egen -��, ������
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Binn•nlandse Veiligheid9dienst 
t.a.v. afd.BJ'O.
's-Grav•nhage.

Datua b•richt: 6.3.89 Bijlag•<n>• 
t " i . ----------

! htref1a syapathisant•n anti ailitarisch• 
} akti• te Breda. 
1 
•:. 

·�" �--. - ·

{ .·• 

Op 9 februari 1989 werd er tijd•n• de 
terechtzitting te Breda, waar  •n 
voor de rechtbank aoest•n v•rschijn•n in v•rband ••t h•t 
vernielen van HF S straaljagers op de vliegbasis 
Woensdrecht op 1 januari j.l., syapathi• b•tuigd •n 
gedeaonstreerd door ong•v••r 300 p•rsonen. 

Hopende u hi•ra•d• van dienst te 

dir Breda. 

. "·( .. . · �- . 

"" . 
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Op woen"dag1 20 decem�e:r 1?391 �.;crd, o:;i�tr,:-.:lu .:o.:.: uur, in het p.:nd van Vrouwen 
voor Vrede �tcrdam1 ;:i'-'u1 ;·� !.ooii:�·:.:;t::·..:.-.t 'i;; tv �.;t.:rdn.m9 c..:n vcrt;adcrint; öehouden
van MariN'E:.:. 
Aanwezig waren �l pcrson�n, 

De vergadering stond gehc;l iu h10:t teken van -:e çvaJ.u.:;.tie v011 de acties rond het 
bezoek van het :t-iVO-eskader Stauavforlant .:<:ll d.c 21aveli -�an Amsterdati1 wabij hoofd
z�elijk""werd gesproken over : .0tgc<;:n !-d.�romtrent1 vocrafgao.mde aan de ver�adering, 
door O,t) scil.:'i!'t w.:.s t;estelj eu a::.n d� �<:.nwc�i1;<;en was uitgereikt. 
In het algemeen stei:den de �"4I.lje�igen in :;ict h�ti:;een c!vor hi.-�romtrent 
'Nas opgesteld.
In �anslu.itin,g hierop deelde no� m0de aat à.e o� � dcc�mber 1989 gehouden
demonstratie een batig saldo h�d o�gelcv.:::d. vo.n ./ 20001--. 
Voortc werè. ai'ge.3proken dat �ich zullen gaan 
bezig houden !ilet het 'êrZ�clc•1 VaL iufor::.:atie o·,;er nog pla.d.t.3 te vinden scheeps
bezoeken a.31.n Am.sterd�.
Ao.nvru•.kelijk zou dit Joor �;orè.e.:.:. 6Cd.'.12.Jl, docJ.1 ltlj �•O. hi:;rin niet seslaagd. 
Tevens zal nog naè.er worden b::::;icn of e:: t.:..v. }:ari:� e8n secre!;ariaat dan wel- ,. t• .L ' coorcana iegroQp l:loe" ""orc.ea Oft,er::.ca-.:. 

was hiervan, in t<:�enstel:.n� '!:ot een voorstander.
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de..:lG.c .. .:..!.:- J.:i; :u� J.c t.i�) .-;u..:.�..;-.l� 6t 20 i:l1.:c�;:i'J-:�i.· 1;39, te houden 
vcrg;.•dei·inii v� l :.:u·i�;� :::.i.� ".ij ·.1 .:.L•C•.L• 

!11 4'".JlSlui tin� hii:ro� Jcd"lt: 1.l..:;.;.t: .uo� 1.U:·;(.;::.c .:.:.c".:i� ;oo1-.;ti.:l:cu te heb".;.cn 
voor Mari?e�, ma;. dc�c ;.:;o\4:1.;11 vol�.:n.:, b:.:;.u u:i.0 � o._, �'-' 'r �rii;��d �ri� :�u11u.;11 ,10.L·-:un 
bespl·o�rnn,�� <.l.:.:11 :u1.: t :.;.::p;.�J.,: .; �.:.�·..;un. .n. 

 

1eelda iï.Wde 

bij .5chi�!'iol. 
Set lag !-.icr�iJ iu 
Zuid-Afrikn.. 
Vo}Scn.3 \\ C.S tl.;; .:i.�tic1 
verrc.de.ti.. Zo .:.au vo:ucns he:: 
iu de luch-: �iju f;O:·Wct.:st. 

" . " .! -·, � " -
.._._�"'�\.\...J. . ..J 

i1��5� di.: 

��J.-�s�"' ;�et 
t.:�eu Suil-A:!'ri�<?. t,;erichte :1ctie 

c.:_ ;.:.-.:;.., :..:. .:: .J...:.l�•c.:..-.i��•�iJ v::m :!c _i?o:i tie, 
·:.J::c .1.�0:::.tic::1.;�sc� ook et:n i:ioli �ichelico,pter
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Op woensdag, 17 janauri 1990t werd• omstree�s 20.00 uur, in het l)and van Vrouwen 
voor Vrede Amsterdam, Nieuwe Looierstra�t 45 te Amsterdam, een vergadering 
gehouden van MariNEE. 
Aaanwezig waren ll per5onen1 waaronder. 

De vergadering werd geleid door 
Het navolgende kwam ter �prake. 

Notulen vergaderip,g1 d.d. 20-12-1939.

Geen op- en aa.nmer!---.i.ugen. 

Gesprek Gre�npeace. 

-: ····� 

Het voorgenomen gesprek eet Gre�npeace over l1un �c�ie bij de sluizen van IJmuiden 
n.a.v. het bezoek van het r-:avo-eskadcr ''St8.L.o7forlruit" he2ft no4i niet plaats�evonden.

MariNEE-krant.

De aan\ore�i&en hegen c .:11 stencil ui t6ereikt · . .ra2.ri:n. door
e�n uite,2nzettin._. e:�rd �e;;;even over �ijn ideaen voor het 

ui tgevcn van een l::rant en/of ü.D.è�r pro::,��cla.;:ia.teriaal door ?!r, .. riNE�. 
!fa 1ezill6 stenc!en je a;:,.n;.;esige.D. in .:1at de irilioui van het stenci1.

li"inancieën.

Door afwezigheid van werd dit agendapunt 
doorgesc.hove.n naar de -tol:;e:ucle ver�::.derin; VG.11 �:uri:::=. 

Gemeente 

De aanwezigen kregen 
Marif1EE en een door 
beraad. 

ee:w. st�ncil ui tse.:-ei�t van de �'Ter�czroe}) Gemeer"te:poli tiek vau 
o;p.:;estel<l .stencil :.:.1.J.t. e:m �osenaamd Noordzeekanaal-

?!a lezing Vë.ll beide stencils gins 
stencilö werd verwoord. 
DaadwerkelijÁe bijzonde��heden kw�en 

ui tv·oeri!lè in OJ? hetgeen in beide 

hierbij niet a:.>.n c!e orde. 

; •
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Ovet1ge medcdeliP§.ei• 
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maakt de�l ui-!; v...ii C\� ,t:;r·oe,l)crin�/01·6..!.1ii:.;a tie 13enü.:..uud 

. . ·-::·; ... , 

Deze organisatie zal cc adi-:û.mstr.::1.ti-::ve werkz.uc..iaheden van J.w-il�:::: ;rotendeela 
overAeme»,,e 
Door is een 

GTQep gevormd dat onderzoek z.al doen t.w.v. öe vormi� van een z;o&enaamd "strafblad"
voor marineschepen, uie het NoordzcekBJlé;l.al eta ••• be,.,oek�n. 
Zij willen iedere week �in midda,s bije,mko111cn i.n het Jrland IJs::.elat1·a.at 53 te Amsterdam, 
telefooJW.umiaer 020-79ge70. 
De le bijeeDkomst zal :.:.iJn Ol) clinsdagttldfü-&t G fe'bruari a.s. Een ieder die belang
stelliJJ& hee:t i.'j hiei·bij · .. iel.kom • 

. .. · ..

• • � ·.'#· ., • • � 

::-: i. ,,. : �
. . .•· . ,  .. 

.I· ... "':;.. .. •·•· 
.- · ... � . . . 

; ... � .. ··.:



· r h enia·-.3 \1c)nd 

.... \,· c f r;:·j 

·:··
·i :·::., ".: ··· �   : . :-:.· :;. c! 

�  ; : ' "' .···' · ·   ' !:'; <:' (' 

-   \' _" 

":; ,. ·; C:) ::: "(·   . " . ·-··.: 

::· ·. 

:  ...  T !·'  C .  , .  ' - , ·  . :::o. ! : .. ,,.' .:·::� ,·- \ " 5  ;"; cJ .i" l , ; ! ".:: :; i. J. 

-! :-.,..,- .  . L -.� 7 i,.i " 

: · f-:·: • . .  "· '·. ·'· . .. ·. ::·· c �:::: 
Li"· 

C'y"ClL\S OVE:-·· 

· f": · . 1•• - . · ..i.. n i" �t:t. 
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Mutatf enr: 000086045 

15-05-1990 10:10:48 Blad 
Bureau Balfstraat 

1 

DISTRICT 4 WIJKTEAM BABiSllAlr: 000000000 

OVERIGE INCIDENTEN 

DEMONSTRATIE/OPTOCHT BEGELEID 

WACHTCDT : 
RAPPORTEUR(S): 

VCXlRVAL 11-05-1990 17:00
0 HANOELSKD
P.T.A.

OVERGEOR AAN: T.A.V.: WIJKTEAMLEJDING 

F ACD 9 0 05 Z 5 1 0 5

.. 2 3 MEl1990 

co 
I r  b. 

  
d. -

----------------------------------·--------------------------------------------

OMSCHRIJVING INCIOENT/AKTIVITEIT: 

stonden op de kade bij het Italiaanse oorlogschip een tiental demonstranten, met 
in totaal 2 spandoeken ( le:vuile grijze monsters , 2e: is het oorlog op de 
noordzee ? ) Radio stad was ook aanwezig. Geen bijzonderheden verder.Kmar regelt 
verder het toezicht.l pamflet meegenomen voor WT leiding. 



9005 25 1'o5

GEEN VLOOTBEZOEKEN AAN AMSTERDAM 1111 

F;NKELE GEGEVENS: 

- PER JAAR BEZOEKEN TUSSEN DE 65 EN 85 OORLOGSSCHEPEN
AMSTERbAM

- VAN DEZE OORLOGSCHEPEN ZIJN GEMIDDELD (PER JAAR) 5
UITGERUST MET KERNWAPENS OF IN STAAT DEZE AF TE
VUREN EN TE VERVOEREN

- VAN DEZE OORLOGSSCHEPEN HEBBEN ER TENMINSTE 5 DEEL
GENOMEN AAN MILITAIRE )U(TIES IN DE DERDE WERELD

=�-------------S TOP DE OEFENINGEN VAN:--------------
LAND-, LUCHT- EN ZEEMACHT 

----------ONTSPANNING VRAGT OM ONTWAPENING----------

MariNEE, Postbus 18640, 1001 WD, Giro 1864404 (t.n.v. w. de Vries o.v.v. 
MariNEE), tel: 798870 (dins- en woensdag van 11.00 uur tot 17.00 uur) 



AMSTERDAM EEN INTERNATIONALE MARINEHAVEN ? 

JA 

Per jaar doen tussen de 65 en 85 oorlogsschepen
Amsterdam aan. De schepen komen uit: Gr. Brittan
ni�, Frankrijk, Belgi�, de Verenigde Staten, Cana
da, Noorwegen etc. Het zijn schepen van allerlei 
slag; van hele kleintjes tot grote slagschepen; 
van schepen die langs de kust patrouileren tot 
schept:n die steden hebben gebombardeerd. 

  bezoek . 
Het grootste schip dat de afgelopen 5 Jaar Amster

dam heeft bezocht is de Iowa. Dit is een Amerikaans

slagschip dat deel heeft genomen aan de oorlogen in

Vietnam en Korea. Nu is het gemoderni seerd en uit

gerust met kruisraketten. Het schip heeft kortgele

den nog belangrijke taken gehad bij de "kanonneer

boot -diplomatie " in Zuid Amerika. 
De Amsterdamse haven heeft door de vlootbezoeken

een intern�tionaal politieke betekenis, een funktie

die moet verdwijnen. 

De marine moet  
In een daadwerkelijke ontwapening mag de marine 
niet vergeten worden. Op dit moment valt de marine 
zelfs buiten alle besprekingen over wapenverminde
ring. Des te schrijnender daar de kernwapens die op 
land verdwijnen, soms zelfs letterlijk, op marine 
schepen geplaatst worden. De strategie van de Ame
rikaanse- en NAVO-marine is de afgelopen jaren of
fensiever geweorden; dit geldt voor wat betreft de 
NAVO vooral de Noord-Atlantiese Oceaan en voor de 
Amerikaanse marine in haar geheel alle wereldzeeën. 
Het is dan ook noodzakelijk krachtig tegen deze 
ontwikkelingen te protesteren. 

PICKET LINE11!!! 
Op 11 mei komt het Britse oorlogsschip de "Birming
ham" naar Amsterdam. Dit schip kan uitgerust zijn 
met kernwapens. (De NAVO-autoriteiten willen dit 
ontkennen noch bevestigen.) 
Het schip heeft in 1979/80 deelgenomen aan de mili
taire inspanningen van de Britten in de Perziese 
Golf en gaf twee jaar later akte de pr�sence bij de 
Falklandeilanden, om daar de Engelse koloniale be
langen te verdedigen. 
Wilt u/jij tegen dit bezoek protesteren? Volgens 
MariNEE is dit bezoek voldoende aanleiding voor een 
protest. Wij willen middels een PICKET LINE bij de 
passenger Terminal (Piet Heinkade) op vrijdag 11 
mei (17.00 uur) de aandacht op dit bezoek vestigen.

--------------KOM NAAR DE PICKET LINE--------------
--------------TEGEN HET BEZOEK VAN DE "BIRMINGHAM"-

" 



 

RID 
Dat1.1m 

Rapporteur 

Aan 
Onderwerp 
Evaluatie 

Haag landen 
6 februa:r:i 1995 

15/92 

BVD 
demonstratie van AMOK-Maritiem 

02 9 5 0 2 1 6 / 2 0 7 
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Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten 
deel ik het navolgende mede: 

Op 20 januari 1994 werd door een man 

namens het Komite Stiop Wapenhandel Indonesië,
een kennisgeving van het houden van een 

openbare manifestatie gedaan zoals bedoeld in de AlgE�mene Politie-
 voor 's-Gravenhage 1982. Het doel der manifestatie was 

 protesteren tegen de wapenhandel met Indonesië. De demonstratie 
zou worden gehouden op 23 januari 1995 tussen 12.30 en 14.00 uur op 
het Plein voor de ingang van de 2e Kamer te Den Haag. 
Op genoemde datum verbleef de stafchef van het indonesische leger 
de generaal Tangjung in Nederland en tot 1 2 . 00 uur zou hij een
onderhoud hebben met de premier KOK in het gebouw van het Ministe
r ie van Algemene Zaken aan het Binnenhof. 
Op de datum van de demonstratie verzamelden zich ongeveer 45 

demonstranten voor de toerit naar het "Torentje". Onder hen bevon
den zich ongeveer 15 mensen kennelijk afkomstig uit Oost Timor daar 
zij middels de door hen meegevoerde sandwichborden aandacht vroegen 
voor de mensenrechtensituatie in Oost Timor. Tevens werd een
spandoek door de demonstranten gevoerd met het opschrift "No 
democracy without demilitaraising". 
Onder de demonstranten bevond zich een persoon die kE�nneli jk de 
leiding had daar hi j de demonstranten op de juiste plekken wees 

voor het maken van foto's en de demonstranten middels een megafoon 
toesprak. 

Het vertrek van de be zoekende generaal werd niet verstoord. De 
demonstratie trok enige belangstelling vanwege de aanwezige natio
nale en internationale pers. Ten tijde van de demonstratie werden 
door Amok-Maritiem pamfletten verspreid waarvan een kopie wordt 
bijgevoegd. 

De korpschef van de Regio Haaglanden 
namens deze het hoofd van de RID, 

Telefonisch geïnformeerd d.d.: n.v.t. 



 

• 

Faisal Wie 
• 

IS 

Lt. Generaal Faisal Tanjung. comman
dant van het Indonesische leger (ABRI), 
was prominent in het nieuws in 1992 als 
voorzitter van de Speciale Militaire Raad 
die werd opgezet om de moord op de
monstranten in Dili in november 1991 te 
onderzoeken. Deze Raad kwam tot de 
conclusie dat er in Dili 19 slachtoffers 
waren gevallen. Onafhankelijke bronnen 
telden er zeker 100. Tanjung ontsloeg 
een aantal officieren, die als zondebok di
enden voor de misdaden van het leger in 
Dili. 

i:.·aisal Tanjung heeft een lange staat van 
dienst bij het neerslaan van binnenlands 
verzet tegen de regering. In 1963 was hij 
betrokken bij de operatie tegen de RMS 

(de opstandelingen uit de Zuid-Molukken) 
op Seram. In 1965 was hij betrokken bij 

de heksenjacht op de leden van de Indo-

. ne�!sr:he Communistische Partij (PK!) 
waarbij minstens 500.000 doden vielen. 
In 1969 was hij commandant tijdens Op
i?rasi \1\1/bawa OPM, ee ·n militaire operatie 
tegen de OPM (Organisasi Papua Mer
deka), de onafhankelijkheidbeweging van 
West-Papoea. In 1975 vocht hij mee tij
öens Operas; Seroja, de inlijfing van 
Oost-Timor bij Indonesië na het vertrek 
van de Portugezen. Voordat hij de com
mandant van ABRI werd was hij de Chef 

! van de Generale Staf, op papier de 
tweede man in de strijdkrachten.

Faisal îanjung werd de hoogste man van 
ABRI na een conflict tussen president
Soeharto en generaal Edi Soedradjat. to
enmalig minister van Defensie, .bevelheb
ber van ABRI en van de landmacht. De 
driedubbe!e pet van Soedrajat gaf hem

teveel macht naar de smaak van de

j president . Tanjung, vertrouwel ing van 

L_____ _ 

Soeharto, werd als compromis in dit con

flict voorgedragen als nieuwe comman
dant. P resident Soeharto gebruikt hem 
als buffer tussen de groep rond techno lo
gieminister Habibie en belangengroepen 

in ABRI. Habibie wordt geruggesteund 
door ICMI, een groe�p van Islamitische in
tellectuelen die een directe bedreiging 

vormen voor ABRl's sleutelposities in re

gering, parlement en bureaucratie. Lt. 
generaal Faisal Tanjung is een nauwe re
latie van Habibie. Deze relatie begon het 
begin van de jaren zeventig toe.1 beide 

studeerden in Duitsland. 
Als Chef van het leger is generaal Faisal 
Tanjung direkt verantwoordelijk voor re
cent legeringrijpen ten koste van het de
mocratiseringsstreven van de 
progressieven in indonesie. Zoals bij het 
beslu it tot het verschijningsverbod van de 
drie kritische weekbladen· Tempo, Editor 

en Detik in 21 Juni i 994; tij het !-;are· 1 
handig optreden tegen de stakende ar
beiders in Medan Noord Sumatra in April 
1994, waarbij 4 arbeiders omkwamen en 

meer dan honderd anderen worden gear

resteerd en gemarteld. Gevolgd door de 
gevangenneming Vê3n de vakbondsleider 1 
Muchtar Pakpahan en Amosi Telaum
banua van de verboden vrije vakbond 
SBSI, en andere lokale vakbonr:s�ctivis
ten in Pematang Siantar-Noorq Sumatra. 
En niet te vergeten de gevangenneming 
van enkele studenten-activisten in 

Jakarta, en de voortdurende intimidaties 
tegen mensenrechten activisten van 
enke le vooraanstaande NGO's als het 
Buro voor Rechtshulp (LBH), stichting Pi
jar, en op vooraanstaande academ ici als 
Dr George Adicondro. 



• :. 

Geen steun 
• 

 
voor het militaire 
in lndonesie 

Picketline tegQtl het bezoQk van 
Genetaal �eisal T anjung M Cfo�f 

van het fndon�i�che leger - aan

Nedetland 

Maandag 23 Januari a.s. voor het ge

bouw van de Tweede Kamer, Plein, 

Den Haag. Vanaf 12.30 tot 14.00 s'mîd
dags. 

Op de eerste dag van het bezoek van de chef 

van het Indonesische leger, generaal Faisal 

Tanjung, zal er door vertegenwoordigers van 

Indonesische, Molukse, Papua's, Oost-Ti

morese, en Nederlandse organisaties een 

picketline worden gehouden_ 

Met deze actie willen wij onze ernstige veron

trusting uitspreken over het feit dat iemand 

die mede-verantwoordelijk is voor militaire 

operaties tegen de Oost Timorese en Indone

sische volkeren, zal worden ontvangen door 

Minister-President Kok en Minister van De

fensie Voorhoeve. 

De domh iante rol die het Indonesische leger 

speelt in de 1;olitiek staat een democratische 

ontwikkeling in 1ndonesîë in de weg. Door de 

ontvangst van een generaal op zo hoog poli

tiek niveau draagt de Nederlandse regering 

bij aan de legitimering van de politieke rol van 

hHt Indonesische leger. Wij kunnen dit niet ri

jmen met liberale en sociaal-democratische 

principes_ Pogingen van de Nederlandse re-

gering om de Nederlands-Indonesische rela

tie te verbeteren mogen niet ten koste gaan 
van de kritische houding ten opzichte van de 

mensenrechtenschendingen in Indonesië en 

Oost Timor. Het is hoe langer hoe duidelijker 

dat het democratiseringsproces en eerbied 

voor de mensenrechten in lndonesiê en Oost

Timor, het terugdringen van de dominante rol 

van het leger in de Indonesische samenleving 

vereist. 

Tijdens de picketline zal getracht worden een 

petitie - ondertekend door verschillende In

donesische, Molukse, Papua·s, en Oost Ti

morese organisaties, samen met 

Nederlandse organisaties akttef in de men

senrechten, vredes/anti-militeristische en soli

dariteits bewegingen - aan te bieden aan de 

Vaste Kamercommissie· voor Buitenlandse 

Zaken. 

r;" ;� geen dernocratj�ting mogeliik zondru- cmmiJitatiseting in lndonegjij 

Voor meer informatie: AMOK-Maritiem, Pesth1.1islaau 39, 1054 RH Amsterdam 
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Schriftelijke kennisgeving van het houden op een openbare plaats van een betoging, 
een ve1rgadering, een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertui
ging. 

Op gro nd van artikel 10 van de Algemene Politieverordening voor 's-Gravenhage 1982, dient de 
organisator van een op een openbare plaats te houden manifestatie als hierboven genoemd, VOOR 
dt:i openbare aankondiging van deze m anifestatie en tenminste vier werkdagen voordat deze zal 
worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk kennis te geven. 

1. naam, adres en telefoonnummer van de organisatie en kennîsgever: 

KOMITE STOP WAPENHANDEL INDONESIE 

2. doel van de manifestatie: 
PROTESTEREN TEGEN DE WAPENHANDEL MET INDONESIE 

men vormt een picket-line 

3. <latum, tijdstip en duur van de manifestatie: 

maandag
23 januari 1995 

l2.30 14.00 uur 

• 4. aanral te v�twaduen deelncmrs:

20 

5. van welk vervoer wordt gebruik gemaakt?:

6. hulpmiddelen die worden gebruikt ter ondersteuning van de manifestatie: 
- vlaggen/sandwichborden/spandoeken/folders 1). 
- eventuele andere hierboven niet genoemde hulpmiddelen: 

1) SVP doorhalen wat niet van toepassing is. 



 

." 

PLEIN INGANG GEBOUW 2E KAMER 

7. verzamelplaats en de te volgen route (ook s.v.p. aangeven waar enige of langere tijd 
wordt stilgestaan) 

8. a. wordt er een petitie aangeboden?: 
b. zo ja, aan wie?: 

9. maatregelen, welke te nemen door organisatie en om de manifestatie ordelijk te laten
v�rkip�n.

woonplaats datum handtekening 

Amsterdam 20 januari 1995 
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3. Nationale context



Bijlage 1 Dagrapport Irak, 18 maart 2003

3.3 Linkse activisten, antimilitaristen, vredesactivisten
De werkgroep Campagne tegen Wapenhandel van het Antimilitaristies Onderzoekskollektief (AMOK)

heeft uitgezocht dat er op dit moment één verdacht schip in de Rotterdamse haven ligt. Het gaat om

de Maersk Rhode Island, dat zeer waarschijnlijk olie vervoert ten behoeve van de Amerikaanse

troepen. Het ligt sinds gisteren in de 6de Petroleumhaven.

Deze aandachtsvestiging zou kunnen leiden tot antimilitaristische activiteit. Acties van Greenpeace,

die bij een eerdere gelegenheid in de Rotterdamse haven aanwezig was, lijken minder waarschijnlijk

aangezien toentertijd enige honderden personen hun lidmaatschap opzegden. Kortom, “Green” zal

waarschijnlijk vanaf nu weer meer aandacht hebben dan “peace”.

Op  is een tweede oproep verschenen om als vrijwilliger te helpen bij de ordedienst en

het collecteren tijdens de grote landelijke demonstratie van 22 maart 2003. Of hieraan de conclusie

moet worden verbonden dat er minder animo bestaat dan op 25 februari staat te bezien. 

Bij de manifestatie op de Dam en het Museumplein zal in ieder geval Stop de Bezetting van Gretta

Duisenberg zijn vertegenwoordigd.

Wanneer de oorlog uitbreekt zullen overal lokale protestmanifestaties plaatsvinden. Zo is er van 19.00

tot 20.00 uur een wake bij de Amerikaanse ambassade in Den Haag, georganiseerd door het Haags

Vredesplatform. De antimilitaristische actiegroep Onkruit, Vergaat Niet! roept een ieder op om daar

aanwezig te zijn. Ook de actiegroep zelf zal acte de présence geven en van de gelegenheid gebruik

maken om geïnteresseerden op de hoogte te brengen van haar plannen voor de nabije toekomst.

In Arnhem start op dezelfde dag om 19.30 uur een protestmanifestatie op het Willemsplein. Men gaat

vandaar in optocht naar het Eusebiusplein waar om 20.00 uur een dodenwake start bij het

oorlogsmonument. In Leeuwarden vindt om 20.00 uur een protestmanifestatie plaats bij De Waag. De

organisatie is in handen van de SP-jongeren (Rood), de Internationale Socialisten en Solidair

Friesland.

Sinds enige dagen geldt oliemaatschappij Esso als specifiek doel voor activisten. De tot op heden

onbekende groepering ‘Initiatiefgroep No War’ roept op tot burgerlijk ongehoorzame acties, zodra de

oorlog begint. Deze dag is uitgeroepen tot “Dag van Onrust”. Doorgaans wordt bij de term burgerlijk

ongehoorzame actie uitgegaan van blokkades (ook van willekeurige benzinestations) en bezettingen

(met name van hoofdkantoren). Afgelopen weekend werd vanuit het Amsterdamse Autonoom

Centrum opgeroepen tot acties tegen Esso omdat deze maatschappij zeer gebaat zou zijn bij een

regeringswisseling in Irak, maar ook omdat Esso één van de grootste donateurs van de

presidentscampagne van Bush was. Ook wordt overwogen om Esso via consumentenacties onder

druk te zettent. 



Meldingsformulier 

RID nummer en regio 03 Drenthe 
RID referentie-nr. 
AIVD referentie-nr 
Datum 6 december 2007 
Prioriteit : Normaal 
Rapporteur R03

Aan AIVD, t.a.v.

Telefonisch ingelicht Ja  
Onderwerp Collecte door "Campagne tegen Wapenhandel" 

Evaluatie 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Op Indymedia.nl verscheen het bericht dat op 4 december 2007 in een viertal steden zal worden 

gecollecteerd voor de Joint Strike Fighter. 
Het betreft een ludieke actie met als naam: Met de pet rond voor de JSF. 
De datum is gekozen omdat op die datum een nieuw rapport van de rekenkamer uitkomt over de JSF. 

De steden waar een collecte zal worden gehouden zijn: 
Den haag, van 12.00 tot 15.30 uur, op het plein voor de ingang van de tweede kamer en het Ministerie 

van oorlog. 
Amsterdam, van 14.00 tot 16.00 uur op de Dam. 
Enschede, van 14.00 tot 17.00 uur in de Havenstraatpassage. 
Hoogeveen, van 14.00 tot 16.00 uur in de grootste winkelstraat van Hoogeveen. 
Ook zullen er de nodige spandoeken zijn en men zal flyers uitdelen. 

DE KORPSCHEF VAN Drenthe, 
voor deze, 
het Hoofd van de RID, 



Meldingsformulier 

RID nummer en regio 03 Drenthe 
RID referentie-nr. 
AIVD referentie-nr 
Datum 20 december 2007 
Prioriteit : Normaal 
Rapporteur R03

Aan AIVD, t.a.v. 

Telefonisch ingelicht    , dd.    
Onderwerp Campagne tegen wapenhandel 
Evaluatie 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Op 4 december 2007, tussen 14 en 16 uur werd te Hoogeveen in de Hoofdstraat, campagne gevoerd 
tegen de wapenhandel. 

Toestemming voor deze ludieke campagne was aangevraagd door

M.b.t. deze “campagne tegen de wapenhandel”werd reeds eerder door R03  een melding aan u
toegezonden.

Als aanvulling op die melding kunnen wij thans melden, dat aan de ludieke actie te Hoogeveen door 5
personen werd deelgenomen, te weten 1 man en 4 vrouwen.

Omstreeks 14.45 uur waren de 5 plotseling verdwenen terwijl het spandoek nog bleef hangen. Om 
ongeveer 15.30 uur waren de deelnemers aan de actie weer terug. 

Omstreeks 16.00 uur vertrok men. 
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DE KORPSCHEF VAN Drenthe, 
voor deze, 

het Hoofd van de RID, 
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Over de Cam agne te en Wa enhandel 

De Campagne tegen Wapenhandel bestaat uit een kleine 

groep mensen die met steun van vele trouwe donateurs streeft naar 

mensenrechten en vrede boven winst en eigenbelang. We volgen 

voortdurend het Nederlandse wapenexportbeleid en proberen ook 

op Europees niveau de regels verscherpt te krijgen. We doen veel 

onderzoek en maken zoveel mogelijk gegevens openbaar. 

Ook in 2010 waren we volop actief. In 2010 werd van ons werk 

gebruik gemaakt door ruim dertig journalisten, en dat leverde acht 

radioprogramma's en 3 TV uitzendingen op. We gaven 9 lezingen 

en workshops over wapenhandel en schreven 6 

onderzoeksrapporten. We schreven 19 artikelen voor Nederlandse 

en buitenlandse tijdschriften. We organiseerden twee acties tegen 

de wapenindustrie en spraken met Kamerleden van diverse 

politieke partijen. 

Blïf o de hoo e 

Wordt vriend van de Campagne tegen Wapenhandel op 

Facebook en Twitter. Of abonneer je op de emailnieuwsbrief. Ga 

naar onze website www.stopwapenhandel.org om je aan te melden 

en op de hoogte te blijven van wapendeals, acties, onderzoek en 

wetgeving. 

Internationale samenwerking 

In meerdere opzichten stond 2010 in het teken van internationale 
samenwerking. In januari namen we deel aan een driejaarlijkse 
bijeenkomst van de War Resisters International (WRI) in de Indiase stad 
Ahmedabad. De WRI is een wereldwijde vredesorganisatie die opkomt 
voor de rechten van dienstweigeraars, en die zich de laatste jaren ook 
toelegt op het- bestrijden van War Profiteers - bedrijven die verdienen 
aan oorlog. 

Wij verzorgden op de WRI bijeenkomst een workshop voor 
activisten uit de hele wereld, waarin we inzicht gaven in de 
belangrijkste economische en politieke processen die de wapenhandel 
sturen en in de financiering ervan. Ook gaven we praktische tips voor 
onderzoek, het analyseren van cijfers en het opzetten van campagnes. 
We legden contacten met vredesactivisten uit Latijns-Amerika, Azië en 
Afrika, regio's waar de gevolgen van wapenexport ten volle gevoeld 
worden. Ze vertelden hoe moeilijk het is om in hun landen de militaire 
uitgaven aan banden te leggen, vaak door tekortschietende 
democratische controle over militair beleid. 

Europees netwerk tegen wapenhandel 

Eind mei _ organiseerden we in Amsterdam de jaarlijkse 
vergadering van het Europese Netwerk tegen Wapenhandel (ENAAT). 
Het ENAAT is een bijzonder netwerk, dat al sinds 1985 jaarlijks 
bijeenkomt. Dit jaar hadden wij ons als gastheer aangeboden. Ondanks 
de losse vorm van samenwerken binnen ENÁAT en het ontbreken van 
een centrale organisatie blijkt telkens weer hoe nuttig en inspirerend het 
is om ervaringen uit te wisselen over activiteiten en onderzoeken. 
Groepen nemen informatie en actievormen van elkaar over en komen op 
nieuwe ideeën. Deze keer ging de vergadering onder meer over de 
toenemende rol van huurlingen en private bedrijven in de 
oorlogvoering, en over de mogelijke militaire rol van de Europese Unie. 
Ook aan de wapenexporten naar Israel werd ruime aandacht besteed. 

Aan de vooravond van de ENAAT vergadering hielden we een 
publieksbijeenkomst, waaraan ook online kon worden deelgenomen. 



Verschillende Europese groepen gaven presentaties van door hen 

gevoerde campagnes, zoals de Belgische 'TAGWAR' acties waarbij de 

Vlaamse wapenindustrie met onaangekondigde burgerbezoekjes wordt 

'vereerd'. En de Spaanse campagne tegen banken die investeren in de 

wapenindustrie, waarbij de Spaanse groep de kans heeft gekregen om te 

spreken op aandeelhoudersvergaderingen van banken. 

EADS 

Met enkele ENAAT collega's bezochten we daags na de 

vergadering de aandeelhoudersvergadering van defensiebedrijf EADS, 

waar we kritische vragen stelden aan de Raad van Bestuur. Hoewel 

EADS vooral bekend is vanwege zijn (deels civiel, deels militaire) 

dochter Airbus, is het een van Europa's grootste wapenfabrikanten. Het 

is de bouwer van gevechtshelikopters, de Eurofighter straaljager en vele 

soorten bommen en raketten, waaronder de Franse M51 kernbom. 

Inmiddels is de militaire poot van EADS omgedoopt in Cassidian, 

mogelijk om verdere associatie met het financieel rampzalige 

Airbusproject te vermijden. 

Omdat we een paar aandelen hadden, was de Raad van Bestuur 

zeer tot zijn ongenoegen verplicht onze vragen te beantwoorden. Die 

antwoorden kwamen er vooral op neer dat EADS zich aan de wet hield 

en dat het een 'ethisch beleid' had ontwikkeld. Wat er ethisch is aan 

wapenleveranties aan dictators en aan het bouwen van kernwapens 

hebben we niet van ze gehoord. 

We denken niet dat het beleid van miljardenbedrijf EADS door 

onze kritische vragen meteen zal veranderen, maar het was alleen al leuk 

om hun feestje te verstoren. 

In Brussel 

In november lanceerden we in Brussel met Europese collega's een 

gezamenlijk geschreven zwartboek met de titel 'Rhetoric or Restraint -

Trade in military equipment under the EU transfer control system'. Aan de 

hand van een aantal belangrijke recente wapenexporten lieten we zien 

hoe overal nog altijd de criteria van de het wapenexportbeleid niet 

nageleefd worden. In het rapport kwamen bijvoorbeeld de Tsjechische 

' 

) 

) 

) 

levering van twintigduizend machinegeweren aan Sri Lanka aan de 

orde, die via de Rotterdamse haven werden doorgevoerd aan de 

vooravond van een groot Sri Lankaans legeroffensief. 

Het rapport werd aangeboden aan ambt€naren van de 

verschillende lidstaten die deelnamen aan een jaarlijks Brussels seminar 

over het EU wapenexportbeleid. Het zwartboek was voorpaginanieuws 

in dagblad Trouw en leidde tot Kamervragen en vragen in het Europees 

parlement. 

Wapenconferentie op de Dam 

In april ontdekten we dat de wapenindustrie een conferentie zou 

houden in het hart van Amsterdam, waar alle grote defensiebedrijven 

aanwezig zouden zijn. Waaronder Lockheed Martin, hoofdaannemer 

van het controversiële JSF-project, en het Israëlische defensiebedrijf Elbit, 

ondermeer leverancier van apparatuur voor de (illegal) Israëlisch

Palestijnse muur. Tientallen Nederlandse bedrijven hoopten op de 

conferentie contacten te leggen met hun buitenlandse collega's om in de 

toekomst samen te werken bij wapenorders. 
De Campagne tegen Wapenhandel organiseerde een protestactie, 

en dat bleef niet onopgemerkt. Het leidde tot massale aandacht van 

Amsterdamse media en vragen in de Amsterdamse gemeenteraad. B&W 

van Amsterdam verklaarde dat: "De defensie-industrie opereert binnen 

de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Daarnaast speelt echter ook 

de wenselijkheid van een dergelijke conferentie. Vanaf 2005 is de lijn van 

het college dat het houden van dergelijke conferenties haaks staat op de 

Amsterdamse aanpak van agressie en geweld, waarin een belangrijk 

speerpunt is het wapenvrij maken van de gemeente. Het huidige college 

handhaaft deze zienswijze en is dan ook van mening dat het onwenselijk 

is dat deze conferentie in Amsterdam wordt gehouden en zal dit ook 

aangeven bij de betrokken partijen." 

Door de protesten, de media en B&W is de defensie-industrie 

duidelijk gemaakt dat ze niet welkom is in Amsterdam. 



Jaarra ort Nederlandse wa enhandel 

Elk jaar publiceert de Campagne tegen Wapenhandel een analyse 

van de Nederlandse wapenexport op grond van officiële 

overheidscijfers. Deze 'Analyse Nederlandse Wapenexport' is inmiddels 

een begrip waar journalisten en Kamerleden graag uit putten. 

Grote maritieme orders hebben de laatste tien jaar voor een 

stijgende lijn in de Nederlandse wapenexport gezorgd. Het gaat vaak om 

radar- en communicatiesystemen en om onderdelen voor schepen en 

helikopters. Daarnaast exporteert Nederland veel tweedehands 

materiaal van de eigen krijgsmacht, vooral in trek bij minder 

draagkrachtige landen. De belangrijkste afnemers zijn NAVO 

bondgenoten, maar Nederland leverde de afgelopen jaren ook wapens 

aan onder meer Marokko, Jordanië, Nigeria, Pakistan, Egypte, Jemen en 

Saoedie-Arabië. In 2010 steeg de Nederlandse wapenexport opnieuw tot 

recordhoogte. 

In de m�dia kreeg onze analyse van het wapenexportbeleid 

gelukkig veel aandacht. Gratis krant Spits, die vooral onder jongeren 

goed wordt gelezen, besteedde er twee pagina's aan, inclusief de 

voorpagina. Ook het ANP en Novum kwamen met artikelen over het 

rapport. 

Campa�e goes di 1al 

Veel tijd werd in 2010 gestoken aan de inmiddels gelanceerde 

nieuwe website. Voor al het omzetten van de grote hoeveelheid 

achtergrondinformatie over export en industrie naar de nieuwe site 

bleek veel bewerkelijker dan gedacht en gehoopt. Maar het resultaat mag 

er zijn. De inhoud en opbouw van de nieuwe website is in grote lijnen 

gelijk gebleven, maar de opmaak is strakker en helderder geworden, 

waarmee die naar onze mening een betere, meer toegankelijke uitstraling 

heeft gekregen. We hebben er tot nu toe al veel positieve reacties op 

gehad. Ook kregen we een nieuw logo, zoals u mogelijk ook al heeft 

gemerkt aan ons nieuwe briefpapier. Het is te zien op 
www.stopwapenhandel.org. 

Ook is de Campagne tegen Wapenhandel inmiddels aanwezig op 

Facebook en Twitter. Op die manier kunnen we met weinig extra 

investering in tijd en geld weer andere groepen mensen bereiken. 

Wapenwedloop Zuid-Amerika 

In 2010 publiceerden we een onderzoek naar de toenemende 

bewapening van Zuid-Amerika. De afgelopen vijftien jaar zijn grote 

hoeveelheden Nederlandse wapens verkocht aan vooral Venezuela en 

Chili. Naar Chili ging bijna een halve legermacht aan tweedehands 

Nederlands materieel: fregatten, F-16s, pantservoertuigen en tanks. De 

Campagne tegen Wapenhandel maakt zich zorgen over de stijgende 

wapenuitgaven in Zuid-Amerika en de risico's van een wapenwedloop 

op het continent. 



Publicaties in 2010 

Wapenwedloop in Zuid-Amerika 

Nederlandse patrouilleschepen voor Nigeriaans leger. 

Kassa voor de Defensie met megaverkoop aan Jordanië. 

Ontwikkelingscriterium voor wapenexport. Regels, belangen en 

Milleniumdoelen. (Uitgave n.a.v. discussie Ministerie van 

Buitenlandse Zaken) 

Analysis Dutch arms exports 2009 

Analyse Nederlandse wapenhandel 2009 

Rhetoric or restraint: Trade in military equipment under the EU transfer 

control system. (Uitgave Universiteit Gent) 

Alle public<Jties zijn te downloaden op onze site: w1,w.:-,topwapenh<Jndel.org 

In de media in 2010 (selectie) 

\\'il! FU "civili,111" satellites also be used to guide bombs? Prospect januari 2010 

l '.1 �i-.l,111 underzuek naar atoomgeleerde Khan. Villa VPRO 22 maart 2010 

1 l · li"''"h Arms M,111ufacturers. /PS 6 april 2010 

1 \ .i �n·ndL·,11" met Criekenlilnd beschamend. Sargasso 27 mei 2010 

\-.-.,·lwr wist nids van wapenconferentie. AT5 28 mei 2010 

lklugl'rs verwelkomen wapenhandelaren. De Telegraaf 3 juni 2010 

léU-subsidies maken oorlogsvliegtuigen nog dodelijker. MO 21 juni 2010 

Crn arms trnde be controlled by a Treaty? War Profiteers News augustus 2010 

Democratie deficit of European Defence Agency UACES Brugge september 2010 

EUROPE Drones may Track Migrants. IPS 1 november 2010 

Nederlandse wapenexport groeit fors. Spits 9 november 2010 

Nederland bedreigd door eigen wapens? RNW.nl 23 november 2010 

Zonder donateurs geen Campagne tegen Wapenhandel 

Steun onderzoek en actie tegen wapenhandel. Geef op rekening 

39.04.07.380 t.n.v. Campagne tegen Wapenhandel, Amsterdam 

Je gift aan Campagne tegen Wapenhandel is aftrekbaar van de belasting. 
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Op donderdag 26 mei heeft EADS zijn 

jaarvergadering in Amsterdam. 

De Campagne tegen Wapenhandel organiseert een 

protest 

Tijd 13.00 tot 14.30 uur 

Plaats: Okura Hotel, Ferdinand Bolstraat 333 

EADS is de op een na grootste wapenproducent van Europa. EADS 

maakt onder meer militaire helicopters en gevechtsvliegtuigen, 

pantservoertuigen, militaire elektronica, mortieren en onbemande 

vliegtuigen (drones). EADS levert aan alle drie partijen in de 

Libische oorlog. Ook ontwikkelt EADS nieuwe kernraketten voor 

de Franse krijgsmacht. 

EADS is gespecialiseerd in lucht- en ruimtevaarttechnologie en 

heeft een civiele en een militaire poot. De winst uit militaire 

productie steeg vorig jaar ondanks de crisis met 11 %. 

Meer informatie www.stopwapenhandel.org 
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Wapenproducent EADS leverde wapens aan alle partijen in de 

Libische oorlog: aan Ghadaffi, aan de Britten en de Fransen, en -

via Qatar - nu ook aan de rebellen. EADS is het op een na 

grootste defensiebedrijf van Europa en maakt ook kernwapens 

voor de Franse krijgsmacht. 

Wapens in Libië 

Omdat Libië rijk is aan olie kan het goed betalen voor wapens. 

Vandaar dat de wapenindustrie er als de kippen bij was toen in 

2004 het wapenembargo tegen Ghadaffi werd opgeheven. In 2007 

en 2009 werd op een militaire basis bij Tripoli de LA VEX air show 

georganiseerd waar internationale vliegtuigbouwers (voornamelijk 

Frans en Italiaans) hun militaire toestellen en wapens probeerden te 

slijten. 

EADS leveringen 

Op dit moment wordt Libië door de Fransen bestookt met dezelfde 

Rafale gevechtsvliegtuigen die op de LAVEX air show te zien 

waren. De Britten bombarderen Libië met Eurofighter Typhoon 

gevechtsvliegtuigen, gebouwd door EADS samen met BAE en 

Finmeccanica, twee andere Europese wapenproducenten. 

Verder leverde leverde EADS aan het Libische regime MILAN 

antitankraketten en waarschijnlijk ook militaire elektronica. De 

elektronica bestaat vermoedelijk uit stoorzenders waarmee Ghadaffi 

nu internet en mobiele telefoons blokkeert, maar het kan ook gaan 

om apparatuur om vluchtelingen op te sporen. 

De Libische rebellen beschikken ook over EADS MILAN 

antitankraketten, die ze zijn geleverd via Qatar. 
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