
OMfc

CM: UU/36 v.*: 5-2-1979

B2

ly/iy/z*. p-*-/?

RNR

OBJNR

DOSSNR

koET Hl

f
ACTIE

voignr

o„tv . 5-2-79
doe .

verz : Q - 2 - ~lj

INFO: ^„ . ' l //}

•1 hfd 1-1 1-8 1-J

M Md M 3-1 »-3
W.V \Hri» *

doe iroh dd

» afwijkingen van tfn melding dtg

par «wtoeurtenls

» docrdaa; 25 .1an .
a. Adolf van Heasaukazexne te Zuidlarenj van 1700 - 1750 uur daalden

twe« onbffkaud geblevon Jongraus paletten van 4 ' ;"

* welke waóemd i in EH Öd 6<ffi79> pi.9
kort oodal ;'•£».

jaar, mager alank postuur,
.-teil «»t

2. vri.ldag 26 jao 1979.
a. Bij het station Assen worden ANJV-pamfletten verspreid (Zie bijlage II)

boroep op de wet £evetennbes-.,'aron
- 2ó ;jan 1979 vei^erendet-1 te nemen OTJI •.• n ka. ' . ' n j , a r t vole^iis hen geen

liohta dienst is ( 2ou indruisen tog-en de ^eest VBJI de vet geweteni
bezwarcn v -en e ^ees VBJI de vet gewete
bezwarcn, va r zij eon beroep op hebben £x>da-\n). De XHar 2uidlajren
hotidt het ond > a - \ n . e ar 2uidlajren
hotidt het onderzoek. Voor een v:eirerintf VT?JI een öienrvtbevel word4j?

5C«5^-771938-728576--69



C!M>:

Vervolflblad nr l bij MELDINGtmABfiOBTJ) RNR

OBJNR :

OOSSNR:

9' .isir-ŝ  ' ~ S-'-- • ? % • ; ' • '- •'l1 ̂ ^4^*^*%?r ;̂- "-•---

van eC' n dJi_crii'.tcn'Vi.JL '..•••'.:, h.-i: v-:; : - . J < i : i i , ,'::.•••;:;'. Li. t - r - i - . l ' ; -i iü Jiiia'.r.'crelii

5. 'Ui-.5'J>.F; -k) , ;.ui_ 1̂ -
De dpi sld ;.*., ^••\;,.'. ' n , V . ;t.'.. ..:!. . .:--::.. '. ï i :\f'.>:.'•, !:••• f* v^ io ,,:.;
c -n boroi.:ji . - d;_ •. t' i , > . • • ( • ':v;c ,o:ir. '• ' .••. . ••..\-i: '.:i i;i;;ort o,- 'JO Jon 1979 e n

tbüvol. Ook ''-."..-•i; '..'o;xH. vw-rlopic arror.t \.n on,l.--ri/i-J) :.n

4. wpensdaK 51 .jan »
Uitala£ onderzoek lnj(;0tc-ld ddor ploc,; ;'.ooro van 4'!9 Cl-dot naar de schrij-
ver van de brieven, wolko op 17 juli J 97:' bij tu? kyr.ürncwaclit werden ont-
vangen. Schrijver: "" ~—""""

BC en S2 44 P.-iinfbat £j.-'Tnfonne>;rd, vcrüor gO'.ji aktio.

5« donderdag l feb 197g.
a. Van de S2 42 Pninfbrig wordt vernomen, dat op 16 fob 1979 oon informp.tie-

dag voor de oudora v^n do dj'jnRtpliclitiv;o)i welke naar LI3AN01I zullen gaan,
gehoxiden zal worden in du ..icjrnhp.rdhoov» on in do kazwrn^ te Zuidltixen.
Nadere Informatie volgt no,j.

b. Dpi'n, welke een beroep op de wet gm/et-ensbeswaren hebben g«dn.-"n en v;el
dienst doen aijn: f--,
- dpi sld
- dpi aldl

van Sie Veiligheid -begeleid. 2iè
«in v. Defensie). '

d. Vin ons 1950 - 2' JO v,ur .'.i,'n in d..' k zornw a:inweai/ji
1 man (onbekend ^;oblRvon) v;ui J u - < . r/i;i-i hoofdbost.^-r. Sionaloment: 175 —
180 cm, 20 - 25 jaar, cnor» kort.ioiiol ':onk':rMonc. Viuar, bril.
2 man WDM afdelin^abontuur Ae-ren. ^HHMIHHP (bokond) on vermoedelijk

3 man WI>M afdolin,:7i'bo3t;iiir /jidillar-vn. ..v.: >\<\A'jy- (bokond), SJii'üI'rE.14 {
bekend) on

z'n '/.es on •.•:!.',n si, v-.a V.'jO — r!if':o \ - > r cV'-r ('.•-• k;i.Ti'>."3 vnn de i>SV-cie
4'i I'- inJ'hp.t g^>;f->n cis <l'' r '•!••!. f>l-'d ' ' i 'x-irit.i^" v^u . '..^-l-l^'f • \:il te d.-;len.
Vertier wilden •-,!." rt« ^ l i i i i . ' , •; ;: J : ; U - 1 ' ; i l ' ior.i . o v - r 'r.un Mi i-; cndin^; n", r

. /-vi :::10- v - i r ioi. :.• - vor t - '- o'.' o;:- ' > ' ••-." ii-LI-.1.'. ::i;: in e
O M• ni-: . : •!-. !^j'(M.l..l v ;. ' i . - > i :• • ji-O".!;;''- • "l'r.. Gehoor-3

') doorhalen wal niot van toepassing is

daas:

von/olgbladön
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ffcftacoda(«):

CIA:

PLO:

Bronnon:

l O 9 4 3 - A
RNR :

OBJNR

DOSSNR

volgnr:

***'• 9-2-1979
onlv: 12-2-4979

»«'* 12-2-1979 DET

Ev.
ontv: 13-2-1979

ACTIE vere : 13-2-1979
CLaS/St«Y«i tav,
Ef d BI

*L8 ontv

etch
„ dos» bijgevoegd

BI hfd 1-1 1-2 1-3 B4 hfd 4-1 ST-t St-2

B2 hfd 2-1 2-2 2-3 B3 hfd plv rapp krt
PLV HFD

doe arch dd

MEUpINQ/JttBHOWOïl
g«»n ') «>Hrl)klngan van «n maldlng atg

werd door omstreeks

.,,-.-.-•-.*• ft^5*f?^s^r! - ' • " :.P?s^
bevond zich één dpi sld in unifomi^Clfg^HïÉ:,;.,;>.ïSt^

gezien c-plg

c- 451CI-Det:

sie Vh

1) doorhalen wel niet van toepassing i
vervolgbtaa(en)

Wjla8e(n) -pamflet

class

SCêSHV-771936-7J8576--69



liifo:̂ ŝp
&&$&'•'• " •'•:•' .-'. {r v' '"~"' •-
1̂ ;;. '• -^ "::';/• (̂

Ai»t ÜOOED Sie V»ili^*l4-Ji«S!:̂  '̂ ^

DATUM: ij • fotoHatt *97S»<S* 89.563. 1.12/Conf

.

'l. ••••'": i ?!.••' t •,:'.'. 't

^itütisjSs^^Lfi-iïi&i.-jiËi

w te VMtwtkkMnn* t» «
•«* mMNMn •»« 4*

4** hij •> 14 «*e«A«r 19T4»
09.19 wur,

ia t«>«m
--.

• » i



te* teite m&tatM
•!•* oy sij v«a»t«n te «M» »M»* hij

Mltete», mik* Ut«r «!*•* te
btiten Mter te UMM, lt«Ü«k

t» b«l«n, «M» te«r

te *i«Mto« vu te «feit
tuj w»»te», •«• te

tffc-telte** ««MU M« WM «AWr 'rtlrt to"»i»,te
Ai* te fea* •»<•««« tetfw Ute»

«• «l*
te ai»i« **» tertjfea* «w

te^tMUrt^tei^^k^.^^J-r..
tetMM «Mt«i te* te l

.•te» v «M ."MM « M«t «« tutolAifKm tt»# •!•<> •» krt

M. H* «*** 5^ te
.w»** te tel*, e***. «i*»\ -

«M tt«» «late TM te «Mlt •tew,
ott «t4» «te «**t>pt

U* «• kar »» te ** jlüiu tatte*

Bij Wnn»ako»»t «>«a htj te»»
ijrrcOctm M*t " Bajuc twb J» «!• tiloo*. •oerteaacr

Ifier VH



• 5 •

»«m te* f*Vmx4« ia fcwnia
V* «it «Mjmk h»«M Htffc mi«h k*««v«n JIMT
n* te Y«lll«fc«ite*mol*p vma «• kaatAarafl»*

tot*

«iwn.

«Ij» MM t»

wrv»l«*iui te* kt j nttnr te iMiaKUJk»

hij

w» te V«lU«b*l
MUU&*

kewrte v«rt»lcM« M» ter
•
«l» UA «•)»•>«. fc»*(» hij h*t

*1*

4.

•-
•i"-.;;.--:^;fe*.:ï«ïvfe ï?S.v''"r-'.'̂ ';?t«-



<**•
-4"

ala
«a af»l« aoa al ja *fo»*»4«tt

«oor toa b*U«n z»ap*otiav«li jk «Mafcat »p 4» «a M
»»i«*n baddra Mb*«r t*ci*n tot ••••( 'MOV d* a*«a

«9 *1J »>*•* •pvinc«B.
««hatt« d* an«Ut»id v««xMte •••! bad «•*•**

09 40 i™/». <i} vwkUwre* eebter w «l tot «• wto we
«w M» mrrijawa VM t«» tkij «p «ij •>»•« •» ««t ktj •!•!»
•l» Mduif ni«i b*4Mi«« vmUto.

C«tarB<id« A* d»r«n e* ett TKOW»! itjn 4* «Kt*
TUI <

k»r«n («boord.
W* cttmxto «*•» ««ctMtei jdl«fcMM la IBM

Mtot 4» utntk tMtoai «»« t̂ BBBK ••»»
t«Mta4«« <• kW Mf *%Mte

0; J J»iroari 1979 V4r4 door
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l
Ond«ntaand« gepoveni mogen NIET ') bullen tAMltvCI ixumlo» wmiJwi voi»{>ioj.l

Overtiandigd/ter kennis eebraeht dd

door: 1X1

± 350

Secolporteerd

—taoniagM jongeren solidair

Wenatenbond Hff

—•̂ •̂ •••••VMfc sprak namens het comité verontruste ouders. Zij herbaal
de in grote lijnen datgene wat zij in verschillende dagbladen gepubliceerd beert(zie bijgevoegd ingezonden stuk)

IMMHHMtt sprak als soldaat gelegerd in de kazerne te Zuidlaren. '
Bij gaf een verslag van de sfeer op de Idolf van Nassouw en zei dat de aito-
atie zich toespitste ondat er groepen ontstaan van voor-e» tegenstandarsvan de uitzending.

Hij maakte gevag van de zeer gebrekkige voorlichting, waardoor eigenlijk nie—
mand goed weet waar hij aan toe ia. : t._^i,^,-.,••*'•""-"'«-'*' >J''~"ii'i"""Over het geheel genonen,ttr<5k MJ^^it^^liipgaï;?

Sprak namnnn het steuncomité en legde nadruk op de zo noodzakelijke
dariteit in deze zaak. Verdt/r vas zij van mening dat geen soldaat ïü<

m<m
Boli-

soldaat iti tgezonde



d.d.
1) 3XJLAÜH

mocht worden naar Libanon.

JDe identiteit van deze spreekster is op hot ogenblik niet nader te achter-h&2.e&«

•••••Ml (bekend) sprak als,voorzitter vgn het dagelijks bestuur TOK

Hij vond dat de WIK in zijn vakbondsreehten beknot werd.
Dat er intimidatiemathodes gehantaerd verden t.o.v. WIH-faestirarderB
Dat ar op de kazerne te Zuidlaren geen VYIft- faciliteiten verleend wordenEen gebrekkige voorlichting gegeven wordt
Hij wil vakbondsfaciliteiten in Libanon

Hij gaf verder te kennen dat indien de rechter ongunstig mocht beschikken in-
sak* het korte geding, de regering en de legerleiding moeten rekenen op harde jacties. f

Als besluit aerkte hij op dafde maten" opgeleid zijn om te vechten tegen j
de "Bossiscbe Boer", ze zijn niet opgeleid voor een vredesfunctle. i

1046-11-7411*



4.

5.

i wj-awNomAPWRT.) ,.,. 12_,_?9
WW

O&JNH

DOS8NH:

Het geheel had een rnatig en ordelijk verloop, da leus tijdens de optocht
vast* Geen man, geen kanon voor de Libanon.'
De algaheWleiüns tijdens de optocht had «•••• (bekend)
Aanvulling»

Gezien C.
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Nr

:;:: --. '-i ' ".i» 'Miligrsid-LAS

;-/\TVM: 21 febmari 1979

-O-O«O-O-0-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-C-O-O-O-O-0-C'-O-O~O-O-0-O-O-O-O-O-O-a-'O-<V-O-ö-

Dstur bericht
ïron

: 16 februari 1979

_', U> . 'v

Oadozirorp t &o*o&atrat&o T,V,D»K.

mm

Op t? i'obinutri 1975 v«rd Ao&x
«o

topolitto
r*n o«o

op 15^
XKB do dosficuitZAtXo dJlo al* dool

KiUttira* bij 4
uus^vmu^ voor fe*t

het P«loi* via Jvittitt* t«

sota

op 14 f«fer8»

d» d*aoa»tr«-

door onc«nr««r 10 p*rt>oa«a vord«n
Boor d* C*»e«jt«pollti»

•ri 1979 ««n v«r£unala^
Ia v«rbaad M t d»

ti« op 15 fctottori 1?79 olat door,
P«n ri«rtsl *otivi«t«n raa do V. V. B.H.

« •̂•••••••b b«i4»a bokead, v
D«B«D *oht«r $l«&ta op do pabliok* tribuno van do l

l v*& bet Pftleio var Ju*tlti«t VMT op 15 f*brvuuHL i
1979 werd **8£*raa&«n E* t h«t kort goeUng dat d« V«T,D,H. oa !

••9 had d «n «»«^*«pattn«n t«g«n d« Staat dar K*d«rl«adL*tt.
H«B»D» da V.V.D.^. «n d» dienstplichtig ooi diutt

dl» dit civlelo boroep **nt«k»nd«, &*d*t eî n boovaroa

do \tltsondlng doer do Jtini*.t«x.w*r«5 T«rvorp*n, tra

• a -



rentraal Archief Koninklijke Luchtmacht

'fc&I*8ïi vm ftês Mv«»at«is

&3i$t.sr(ï&E, «ti %éia« %«
> uij *s is

êiöt 'f«a ïi«astpiiëtïtiff«ft

«A

tt lift* *• «,§§



flchecodefs):

B2 hfd 2-1 2-2 2-3 83 hfd plv rapp krt doe ateh <td

MELDING/RAPPORT '}
geen 1) afwijkingen van On melding dtg;

a« Bezetting van de Martini toren en het bureau silitair© zaken vaa het gemeente-
huis te Groningen

b. 15-3-79 van ± 11.45 tot + 16.00 -uur ï '

de HAM, Vinem Geert geb te j^jjjjjjjj^ggj^ ^1/adresi '__
*~ straat SJa. Betr is ingeschreven aan de HIJG als student"

logie mj ••/.,. J,;5S
Hij is lid van de vereniging ̂ BHHHMFsn fungeert ala contactadres.
Hij was betrokken bij de bezetting van het Dep van Defensie op
22-11-78 . • 'l-**
Bpl-verhouding; betr had op 5 maart 1<?79 op ïnoeten komen voor eo te
Breda. " " ':..\*
Betr is pol/crim onbekend bij de gempol te Groningen»,;t;

') doorhalen wat niet van foepassmg is



c!as»:

Vervolgblad nr l bij MELDING/RAPPORT') dd 21-5-79 BKR : 57.02.03.

CBJNR :

DOSSNHr

opgelopen tot + 50 personen.
Het gemeentebestuur willigde het verzoek in. Uiteindelijk is van d^se tocht
door allerlei omstandigheden niets terecht gekomen, omstreeks 16*00 xnir
viel de groep, die zich "bij de Kartinitoren verzameld had, uiteen en loste
zich gedesillusioneerd op.
V.w.b. de activiteiten in'!V3!U"wordt een aanvullende "bijlage bijgevoegd .
zodra de informanten gedebriefed zijn.

Gezien het feit dat de gemeentepolitie en de Koiisar, in overleg R0t het
gemeezite'bestusr ran Grcïiin^en, geen merkbare aacdacht geschonken hebben
bezetting, werd het doel van "Ol-KRüIï" en met nsse van
bereikt, hetgeen leidde tot het "kappen" van de actie.

Het onderzoek, alsmede de obsevatie heeft plaatsgevonden in een saEenverkings-
verband tussen gemeentepolitie Konmar en Lamid, a.d.h. hiervan zi^ö afspraken
gemaakt die bewerkstelligen dat de verrichtingen en activiteiten van bedoelde
persoon en groeperingen op de voet gevolgd zullen vorden. l -

Gezien C.-plg lloord»

Gezien C.- 449 Cidet

') doorhalen wat niet van tospsssing

class:

1 Dèg-f!-?41194-424904*̂ 9



class:

ficheoode(s):

CIA: Köi. verz: 15-5-79.

PLG: zuid. ontv: 15-J-79, verz: 16-5-79.

Bronnen: Ev:

B-2.

fche
dagb
doss bijgevoegd

1-2 1-3

2-2 2-3

B4

B3

hfd

hfd

4-1

plv

ST-1

rapp

St-2

krt

*) doofhalen v/af niet van tospassing is

•>3T-pt.'Xfa

DET 449

ACTIE

PLV

doe

HFD

arch dd

MELDING/RAPPORT1)
geen ') afwijkingen van tfn melding dtg.

l.a. Bezetting van het Boro Militaire Zaken te
b. Nijoegon dd 15-3-79 te circa ll.00.nor.

2« Betrokken persoon s VHMBHV (brtcoril),
5. De oezetüug is ongeveer om ll.OO.tcor begonnen en is circa om 12.25

uur geëindigd. Ongeveer TOmsn hebben aaa de beaettingr meegedaan.
Xe ontruiming is op vrijwillige basis gebetsrd,nadat eerst door de
Bezetters een Perscoaaaonicrae is gegeven.

4. Zie fotocopie als Mj-roegsel. (2elf gejoeld door 449 ,0I2>)»
5. Gaarne foto van ̂ BHMHMBlMien aanwezig.

0-Plg znidi



c '^ /y a • • •* f/,

SS? c -
.Mis HOOPS B*Y,5.

Si*

90.944.i.3/Coaf 3UXBH* 22 BWiWt*

-O-O-0»O-O-O-O-0~O-OrO~O-O-O

Datum boricht
JBron

Gndemoraen actie •'«tT«r»é^44S^ îWlci
: - • , :'L-.i-;-vïl.-iKV:a-S'.'SïÖS" '

Op donderdag ll^^aaart 1979| werd van ongeveer 11.00 uur tot on-
g^veer 15.00 uur lie^lnfreau Militaire Zaken van de Gemeente secre-
tarie in het Stadhuis te Groningen bezet gehouden door leden en
sympathisanten van de werkgroep ONKRUIT van de" tan'dèl^k*
VERENIGING DIENSTWEIGERAARS.
Tevens werd de Groninger Kartinitoren bezet; van één der tranzen
werd een spandoek ontplooid met de tslrst "J-ÜLITAIBÏSME NEE1».
Onder de bezetters van het bureau Militaire Zaken bevonden zich
de Groninger PSP-raadslid 4HHIBMP@n de z.g. totaalweigeraar
4HHHHP beiden nader te noemen. __^______
Nadat het bureau Militaire Zaken was bezet, belde 4MMHHMP
de brigade Koninklijke marechaussee te Groning-en op. He deelde
mede dat hy een "totaalvfeigera&r" was. Eij had, zo vertelde h$»
een oproeping gekregen om op 5 maart 1979 op te komen voor 1e
oefening. Hieraan had hy echter geen gevolg.-gegeven;'"ën bij de
aanvang van de bezetting had h$ de oproeping overhandigd aart het
hoofd van het bureau Militaire Zaken. ;



(2)

Vervolgens deelde hu mede dat hy door de marechaussee "gearresteerd*
wilde worden osidat hij op 5 maart 1979 niet wae opgekomen.
Inmiddels was er in het Stadhuis te Groningen overleg gevoerd tussen
de locc—burgemeester van de gemeen te "Groningen, het hoofd van bureau
Militaire Zaken en de Groninger gemeentepolitie.
Besloten werd de bezetters niet te laten verwijderen maar de actie te
laten "doodbloeden" aangezien vermoed werd dat de bezetting alleen
was bedoeld om publiciteit te verkregen. Ey de aanvang van de bezet-
ting waren er reeds journalisten aanwezig-, o.a. van het Nieuwsblad
van het Noorden en de Vinschoter Courant.
Via de gemeentepolitie verzocht de loco-burgemeester aan de
Koninklijke marechaussee niet tot aanhouding van 4HHHHHB over te
gaan, tehzy op formele gronden de aanhouding moest worden uitgevoerd.
Aangezien de aanhouding van 4MH_HHBals nalatige ter opkomst
niet werd verzocht, werd ĥ j door de Koninklijke marechaussee niet
aangehouden.
Inmiddels had •••••l de brigade Koninklijke marechaussee te
Groningen meerdere nalen opgebeld en gevraagd wanneer hjj nu eindelyk
eens werd "gearresteerd". Ook een journalist van de Winsohoter
Courant belde op en vroeg wanneer tot aanhouding zou vorden overgegaan.
Aan beiden werd medegedeeld dat niet tot aanhouding zou worden over-
gegaan aangezien de aanhouding niet werd verzocht.
Tegen 15«00 uur werd de bezetting van het bureau Militaire Zaken op-
geheven en begonnen de bezetters aan een reeds geplande demonstra-
tieve optocht door Groningen. Voor deze optocht was reeds toestemming
verkregen van de gemeentepolitie. -
Voor de aanvang van de optocht, had de werkgroep 4ÊBM(P*ecnter aan
de gemeentepolitie toestemming gevraagd om de route zodanig te v$zigen
dat de stoet voor de brigade Koninklijke marechaussee langs zon trekken.
De gemeentepolitie gaf daarvoor toestemming. • - ~,
Van een demonstratieve optocht langs de brigade Koninklijke marechaussee
is het echter niet gekomen. De stoet volgde de oorspronkelijke route
en werd na aankomst op het Martinikerkhof ontbonden.
Aan de bezetting van het bureau Militaire Zaken naoen ongeveer 20 per-
sonen deel. De bezetting verliep rustig, het publiek ondervond geen
hinder. Ongeveer 50 personen naraen deel aan de demonstratieve optocht.
Van de zyde van het publiek werd geen belangstelling getoond.
JSy de aanvang van de bezetting van het bureau MlitaireJSakgnwerd,
een pamflet verspreid jferteEiatflBjy»rEfr1 waarin stond dat 4VIIIHBHHI
tydens de bezetting was aangehouden. Nadat de bezetters:fgehoord had-
den dat hjj niet zou worden aangehouden, werd overgegaan'"tot versprei-
ding van pamfletten met een andere tekst, een t̂ ceSt- -i*a&r$n-
hcudiru,- van tfHHBHHMP': i-^ t meer voor kwam. ' • '-..

geboren te
wonende te

geboren te
wonende te



(3)

Het op de pamfletten vermelde postbusnummer 700? staat op naam
van de Werkgroep (••frvan de Landelyke VEEENJGUSG KESSTVBtSER-
AARS, Vinschoterdiep 125 te Groningen.
Op het adres Vinschoterdiep 125 te Groningen voneas

geboren te
Zy komt politiek niet voor in de administratie vati de daarvoor
in aanmerking komende dienst te Groningen;

geboren te
Zy komt politiek niet voor in de administratie van- de daarvoor
in aanmerking komende dienst te Groningen. ; . *-';

> •-"""£'
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Har 90.944.k.5/C©af

AAHt HOORÖ B.Y.B.

HOOFB Sle Yaili£h«i(i-LlS /

BAÏüMt 22 Haart 197f

Datiua "bericht
Bron

> 20 oaavt 197$

Onderwerpt £«*ettin& Oldehove t«
Laeuvardea door aktie-
«roep «oïsmirrr».

BiJliMcént 1* (alleen bij 1« exeaplaar).

Op **"Mt"*'l*ifj|Ll!ï _JB"ftrlLZ!!Z3r *̂» on«»v««r 11.15
tot 13.00 uur, hebb«n 8 l»d«n van d«
de Oldshovo-toran te^Laauvardon b«»«t gehouden* In d«
loop ras da aorgen ha3"ï'»aiMï<i"Hie %ioh uitgaf voor stu-
dent van •••••••Ittit Groaingan eet dié VTV t* Leeuwar-
den gebeld «a d« afspraak geoaakt, d* tor«n t* IteklijBEaan*
Bij ds VTV vond man dit ni@t vr««Bdt daar h«t vaker ge-
bsurt, dat groepen de toren ^«klî ssn. .

Ha het bsklisisen van de tor«n, d9«ld« E«n de VW-
sedav®rk0r aada» dat het om aan bsstettingfltaktis ging» 114
word voor d® keus gesteld d* sleutel af t» g«vea of tij-
dens da aktia op da torea t@ blijven» Mij h«®ft daarop
do sloutel afgegeven.

Van bovenop d® Oldshov® riepea de Iweettera leasen,
spandoek sn®t ds takst "Solidais? sast ¥llls@

en Theo
Op h@i pleiü desld&ïi «nkale deajoustraatan paaf letten

tilt om h«t doel van da akti® ta verduldelljkea. Een fctc-
copi® vaa het pasflet vorèt als fcijlaipe bi3 'dit

Het doel van 4® ak



- 2 -

ÓB oagaveer 13.00 aar kwaaen d* feesrfcter» naar
buiten en zij liepen so hard slj konden ia r era ohi l leed
richtingen weg»

Ka de aktie ia de sleutel vsa d* Oldehov* veer in-
gele-rerd M j de TT? te Iseuvarden»

B« identiteit van ée bij de lüetie %9trokk»n per-
eonea is niet vastgsstïld kunnen «orden*



S T AAIT: HOOFD Sie Veiligheid-MS -
HOOFD 3.T.B. /

93.020.c/Conf DATUM: 22 maart 1979

-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-0-O-O-

Datum "bericht
Bron

: 15 maart 1979

O n d e r w a r p t Bezetting bureau militaire «aken van da gemeente

Bijïagë(n) J Tier.

Op 15 «aart 197$ osstreeks 11.00 ffay» höVbea 40 £ 50
s era en, deel uitmakende ras het Politiek Manatveiger

jtollektief te Hijsegen en Onkruit t« ftconingon mogtlijk
vergezeld van andere dicnstweigeraajpa» da afMiag mili-

taire saken van het geseentsltuis té Bi^e«ff«a baEet.

Ha aanfcoast van personeel van de geasentepolitie te
oast reeks 11.45 uur» hebben de Tje8«tters, us da

de pers haatten göinforseerd, vrijwillig de

opgeheven.

Er zijn door da politie te Hi^segèn tta a-osaiön vsa
boaettars geen arabtshandr-lingen verrioate

Het doei van d@ as t i e vérd uitsengesst aas ée

een driatal geseferirtea» ®@a f otooof i© Mervan wordt ala
"bijlage "bij dit rapport gaireegd.

Persoonsgegevens vaa d© baz0tter0 sijn alst
Ds besettsrs lisbMs ÊS&R iasafee gehad ia d*

Er verd geen seha.de üa
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«onen, deel ultaatond* v» hat

KoilckWcf te r ür̂ .cn en öakruit t» Croningsa
vcrb«eld van «dcro d

tairc aatcn r^a fcot gcraccRtelrala t«

van rorwmwi van ü*
a oaotrcete 11,45 <m*s

pe» tetfce»
opgeheven»

si<n deer do politie te
boaottcro geen naDtühanö

de a e a imd tHt«a,fi«w»
ce» drietal eeBchryten. »»

bij dit rapport

s do beMttor» cljn sist
o Uessttsro ïrövfc«
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ia ds va.3 U'iJK'Krjet -»,e .&ce.c0

uii^er;." toe. vsa 3re-.la e« l dy Irlp v«2i

'» Ia ds

VÏg£ %fS2a?OTi IQ
- ' ^

alj sc.ï vu^-^r

uuii uf^ichu

„jö^Ki' de ^üöi

"9*30% «aa

..i.fs sl$3» Daassaa

U4 Lsf versehî *3* el- ^s
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a*i cssi; voos iifi'1; la-'

^ictïj %T?iid.lli bi d

C.) 2S scrxt 1579 te ons-fcrcskc OS«CO tsïr

iea ai„ sdtts ^ar?. e-cai 2J,eïiSE;oll4S:s Isstïrisg io
21 j nió-i «ïsüas «nd-sr xcrsct ^c;tPlg« w£a? pesöoaasi

s tier t.'cni^klijrs :-!ssee'isïie2s« te ifl tiOSSSöS pi?ö
baal :,;;-o:jis,:-Jrt, 3iJ dit r^darEoeJ* *rs^ tialdelijfc/ dat de MJ
r,"^^., ,. .»; * ^ * JL7 i^~J .v .. i «.'V ̂ \ct i. scce SwtesfcLJ^ la.7.» c if
In — ». — '„ ,«„ ^ _ ^ , _\^.'t : A, "Ci-" v: r ..ilitalr .'t^aiscs^i
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~ RIC/Breda
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Datum rapport: 2-4-1979

Bo-üummer : 169.026

Evaluatie : B a

Betreft: Bergonstratie van groeis * Cnkru.it'.

erd veer deCp zcnda4ljS3-J3j-,,TSrd. vc
voor het aFrazkarzp irieuvre

Onderwassen kreej d
bezoek.van de trree

caserila» ' cooie n;
' .Behoud en. dcor a«

;
hvji arrestatie uit

oezoeK.
Tijdens dit "bezoek
een kleine demonstr
'v7e£ met het lecer'
dienstweigeraars'.

e^evaiiTen siwtende diens
™ onZerfecoKsn' leden van GnSir'.JS.t"
on de zaak te provoceren.
" f^1** ^*"**"> "** 0? O i—^" J3_ £>*** ^ ̂  g» •* ***!%_.'$* j_yt5^* yfc^ "» T*̂ .11™* **j5*^iar^ ^ ~ l

te lokker.. Cok de vrigndin van 'JBJllllpBpBfc d;
jing het 'ïiaop1" binnen voor eer.

hisl-ien de overije ledgn vac- lÉHMH zoals ^-~zt
atie net rode vlatj en spandoeken ast lausen als
, '"Jillem r.oet vrij' en,1'Solidariteit set de t<
De spandoeken trarden vaitg-ehoudan door:

|, dit sst de "bedoel
de pers t ê~~HaTenT~"C®BJfl Indsrdaad^niert het "u .ir. asncacht aan -de
deaonstratie rer/ijd). - ' - ' . " .

•fegen de verpachting' in konden de twee dienstweigsraars JHHMB ®"
'AHBHi het kanp ^eer ongehinderd verlaten.- -?öen achter toch aaar
esn bus van -ie Tvlarechatisse Ir^aa aanrijden, besloten -ie t'sree hun ev
tuèle arrestatie n^aar •uitte stellen. ISs.artce.st&pten sij in de ov
jarige Toilcsrragen van flH§ die hen varvGljens naar hst 0.3. in
Utrecht vervoerde 7?aar sij cp de trein si^n gestapt.

-c-o-o-

A 03

Rubricering: 1}

VERTROUWELIJK



i -

/* •'•' ' •« /" —
5 " - f f / •> 'f'^-'i'Ce,, >. u^ tóW/H «»/;»*,W —^—_—^^^_

<s£ -Oe €*»,»-s 1*0,4 ..., f f , „• , . . *'". "" ""* ~"^^^^
- ^^ ycfyitt*.^ c**fi,t. ^,- ,:,.,:^,^t /,y Ai,/ /„,4,,A, „ ,.

*Ar«««4(t «tea ^4 ^^/^^.v, ^,/ ,,,,c . / „ , / ,, / -' ' • 'IS-l.i
> - • • • • ' • • / - ' /•• - !V' *<:r,?i ^.«,«ï^ 1M>1S»J4. - —



"*v

: t** r-££?# ;>•

<^*»v *•*>•>•»#• £, G/ff "F "V

7
•/ •

J

/ ^ <>^yj(^ SMÏ̂  y»^ «?

-irfr/-*ry-f£ <**rï»yi e *&rtsfr3*) •>&
' 't ' " 'a i /"

-V'J.

"^ "̂̂  *?? 7
/ ^ y

r«+ïmvGftfvy -nj) /vr*yy Jr»f^y
A //

11i ~~ '"'"^"'tf v*??v 'ywriy o/M/t> •<»

.-fi-v ,̂ 7̂ ' ~r*JM^<d?%V éty f^fy "V



11

,__ • - - - - -- • --— v —~? -^r-.- - . - -

aan po «a p«dkad»r van betr. bl««k da* betri dit had •pgehangaa
Hij had di*rtJK/ofa»«» T&lgena zijn zeggen aan getroffe» in ean
krant Tan d« 7WM die U4 op de earate dâ em nadat hij in mil
di«»st va» gakcaasx ( rond 6 naar* 19f9 rapp.) gekregen had.
HIJ via* niet dat hij dit niet raooht •phangan, hij had dit ge-
heel ter goedartrow gedaan«

Bete. kom* bij het peüader niet negatief over,
• paffia» ai* Ttraoadslijk de Soldateatómt, past in

op*a geslagen foxmaa* HIE3? ia h»t blad ftflntig.
f« Advies i i*a> naar batr» dosn inatellaa «a e,*.a*

431 Oidet

') doorhalen wat nist van toapasslfig 18

clasa:

6C45MV-771936-728576--69
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verz: ''— '—-!-' J.
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INLB ontv

areh

B1 hfd

B2 hfd

/:"/ .
/ Ll f C/ ^&9t>

j :^ /
Îcha ' krt dos» bijgevoegd
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DOSSNR : , •

OST 451 «m» t 4-4-1979
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ACTiS «R { 4-4-1979
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EfdBl?
C.-449 Gidet

1-1 1-2 1-3 84 hM 4-1 ST-1 St-2 PLV KfO

2-1 S-2 2-3 BS hfd pCv rapp krt (ioc 8reh dd

')
geen ') afwijkingen van ttn matóing <!!§:

*. ".'.-" In •liolütnj ' i ' . •".
vr. •?,* de cïonT''^;" '-!•

er
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(2)

va/ rofvi h\'< v©i/?@rc5© üich t
l-.ten i eiiren voor de d:le'.v-tplicht en geen bf5r-oe;.' wenote te doe
op de Wet G^watsnsfoes'.ypren Militaire .5>l«net.« -•ie voor jsfin ut te

'setting s-ljn "open brief'•' ov^r dienstweigering ('bjjlsge l).
Hij voo^tle e-r nog- ajuri toe d,:.t )i).j zichaeif z-.-.r. -:lc politieke g$v
ne oud t h5j vse^nf. rujuore politieke cvwattingon gevvjigen zal «

set;.
IpraK voomanioiyk over het ontot an van de

>en de afsplitsing van de r.andelljke Vh^tjiJiciKC
AA.RÜ. Volgen;-. Vieuj stelt de Vit zich ten doel op te komen voor i
landen v n de dienstweigeraar^ binnen het eteleel ven de oilit
dienstplicht terwijl het anti-ïailitairimne d-aarbij op de jiohterg:
raakt. i)as.rnaRBt sprsk hij over de wsri^wyze en doelstellingen vi
•••••••••••(eis bpa^e II)*
Het forumlid ^pBB^ertelde eeri oppervlakkig verhaal over de BG
"/OOK ;c.ïEBGTPI.-J.cnTIGB3l. HIJ wees daarby op d© individualiötischa

van de dienatweigerftare» Door de»e opatellin^ verhi»d<
dat de peraooniyue problemen van de dionjrtv^igoraax sle al^

probleem wo:rdt^gegieh. JI^j una hgt daarom niet eens; met d© opva

de ïiOtlU 70', H .I)I>]ïïS?PLIGHÏ,rGÏ'3} mear reaiü-taat, n*l« het orgzuiiBi
van de soldaten op de kazernes o, fp?ond vson óe tegenstellingen
aioh voordoen tusoen hun belatig'-en dat van de legerleiding»
Ka de pauze werd er gelegenheid tot discussie gegeven, ïwee joi
uit Groningen varïcl?v:rclen dat ay*de geoeteiy^'e taoed
rtatiden gekregen caa aioli aan te B luiten by cie
7n juni/Juli 1979 Kouden a'ó aich evaneons ver-etteti tegen een (
voor de militaire dionsst.
liet i'orumlid fiANü wer<i tijden-- de cLisc-assie luidruchtig- toegeep:

niet eer»t: stet -ie KienBwvi^e van^lK en ds werkvijae ven t

f- .A^t. ; antwoordde dat hf; ;'^ ec*;lc? van c-n
Keix.roe>, dooh h1" v<xrv't •u-ü-'t sse te v:-fiiï\ic: f? f i>ot , ad<ien« ~.e
3.'/r liep d.a.-rrifl
ïot al o b worde» 'n-o;1. ' / e s r ö c l e n ?; .a

•:;:.-in;iLTT,ÏGE?iIGUN door

In die'iïct v;-.n o<3'̂ . snc iall a tieoho iiifi

~'oe t zo rïi rtifwittich- pr-Jj «
twoel n*ot f.tjveld. vor^e;; VÊT'rre^n» J'n de oers^te pla&i-ts üioet go]

voeren van ac. t ie s on dexonstratiea, C.'tes ^-j'potftte doel is» so z»
fllHHfllB^ ^e publiciteit. Z$a sevar.igenneaüïifi' sou alleen mo<
pl«at8 vinden tfMens.; een gr<3ta --..otle, 7e.rvolgf!n/;' «oiuk I:4i ever
verwachten &üties t\.y*>ns 5le_yli.eji?ghow o de. _y3,?.errb Lds_ "'wcnthfe

b:t' hes-, );.offiemer in juni/^uli 1979 vier tct
Oe voorzitter filoot de b'.j«0nV,orjBt te 2y>*y.} \rur.
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tocht door Breda (
32td te 3r-e-da ©sa d&sonstxatie've
ii:*a:@?.ats£} £%-*iOtxd€B door

öes a-;:rïtal le-dea (oag«vs©r 20 4 25 } VEÜ de tfctle»

groep 4km^en va;:i fis* Politiek MeïiStwsiger Xollekticjf ircï>»«»

dat si j si di oelddea bij de 'ïrip Yaïi Soudtlandtkasarac to !&ec!a,

Voor desa deBtca-ustsatieve tocht ci*«^ I-Jr©fia was eea •veï.»^s!Kjing

sanc'övsaagd en verkra{j3aa Haast flHHHH^wac es-a twooda aas







B*-*-t

tichecocïfjiS)

,/Vp
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B1 hfd 1-f 1-2 1-3 B4 hfa 4-t ST-1 it-2

B2 hfd 2-1 2-2 2-3 B3 f. f d piv tipü «i

Oi." i'hó öntv • » • » /

ACT.E v<Jr? • - •» ; - . 7'''

ÏNFO ,jl- "Jl, eas ,̂

PLV KFD

dut atch do

&SELDSNG/RAPPORT *)
geen !! afwijkingen van tfrs rosïet.ï'g d?5

Onderwerp: Optreden vage. "Onkruit" groep tijdens rijtoür van
TT" , , , Sft^* m ^ (SiKWiSï̂ KKBaKa " "

Hare r.ajesteit et e Aonl

i: 3a£rn,JO apz^ii ^ 13*20

Betrokken personen;

Voorval:
Tijdens de rijtonr op Jö april te «£ 15.20S >zar HK weï*«3 een
spandoek door twee gencessde personen opgehouden met daarop
de tekst s "Verklaar K=t le-̂ ei- de oorlog" en "Geen msn-vrcrco
cent voor het ailitaJ

Advies t

Persoon 2 vsra op 4 april -sG Cverveeht (stad utreoht) aan*
geL.jud.en door de GemPol i,,v.a«, het gooien van stiRlcöcnrieii
tijdens een voorlichtin;~s^cbt?uren v^or het Stïj?ocses Farle-
ment. " • *
Dese persoon v/ord's door vls^jr-oi. «^2'®"^'»' als ''Gjïj£±"aiar* c-a.;^
gezien.

Men onderzoek te doen insoGlien saas? peraooa '? te 2wollsc

fcUriÊ^ i><« C Ui :
'J doorhalen wat nieten toepassing \s

V 'S"
geen»



CIM*

CIA:

PLO.

Ü4»

ut. onttf:

7-5-'79.
M 7-5-'* 79.

Bronnen: Ew:

mm
aren he doss bijgevoegd

RNR

O8JNR

DOSSNR 12.16.00

DET

ACTIE

450 ontv 0.5.79

doe : 6.5.79

9*5.79
Sie Vb^

St

82

J——-"---
HH K-

w - -

f r-.-..&f.ACHT
htt

hfd

1-1

2-t

1-2

2-2

1-3 B4

B3

hfd

hfd

4-1

plv

ST-1

rapp

St-2

krt

PLV

doe

HFD

erch dd

T

geen') afwijkingen van tfn melding dtg: • .•

1. OMDEaWEBPt Demokratie 1979. •'

Vrijdag 2? en Zaterdag 28 april 1979. te Utrecht. •

2« BlggRcKKEMN OBGAHISACTES/PEfiSOKStti Tal van bekende en onbekende organisaties*

j
ii

politieke partijen, belangengroeperingen ens, .

Defensie waren op de eerste dag aanwezig vwb "D© desjoczatié

in het Leger", De A.VJŜ j., de PACOM , CVK, 9e WO£

andere groeperingen wellce zich tegen heé leger s

keren waren niet aanweeig. Als

voorzitter van de VVIK

Op zaterdag 29 april 1979 was er een informatie-BJarit in de ..

2.g. Bernbardhal. Ook op deze info-markt waren tal van

organisaties arjowezig o.a. het Hood Versets Front, de AVHH,

Zwaarden en KLoegijzers. Echter aede door het ontzettende

slechte weer waren er hooguit maar 50 bezoekers in een hal van

ettelijke honderden M2 vierkante meters»

Zie hierboven.

!Eav Defensie aijn er £een bijzondere aaken geconstateerd,

Ook het RVï houdt zich ép dit monent meer net de BJUF.̂  b«aig«

5. AAIQgirEILrKGElC;Geen. n

^ "̂  O73 i iji
') doorhalen wat nist van toepassing is

Vp

-

5. VOORVAL?

A, BESCHOUWING;

claas:

6Cé5-JV-771936-728676*-69



op jv/4 tt ;.-a>*Ê fcéi.ji,

Tijdens ao rijtsar op j-ü ap^Il var* ©i do i^olsigis ^GÏ?V' s

^aar jongsjjon ;;otaaeht een epa/idoéi; te satarsllaa ets OïKier aa,ncla€ht te
oreren* Door optrcêsa van do >:;eaesntspoliti0/332^n verfi Sislke Vj?i;;u@i
onmiddellijk vsr-hir/-e-rtï* Op hst ssas:óoe*j& tlat niet Isbesla,f,5©s-O3.eii is,
UG^.- de voiesnds takst aanj^traciïtï "Hte^a totale •3i«BstweIreras2> eii ns

sioh o iavae i i ^rsron s«n saaao
lijk In/jeac^en» ;Iiarop >^&2 ,iis tskst •yo
log» fïsea £i£ns gosa vrouus ïr^on aont ^00 5

>« g) Hat spandooi:: onaar pt-.Ja S22d &li;-l;33S «ygavc cc.{,c^cv3CTO

•••i
iCX""G^JL

y:ia ai erbi*

Hot spaatdosk oaa^ï- ^.tst v^z vaa





>•/ -;•=//"
ƒ .•

üehecodeisï1

CIA : Ü5

PLG: ÏÏtr»

vers: 16 Elïïi 1979*

ontv 10 ffiei 1975»

Bronnon:

S DO i, '-.<'_:

doe

vw i?;vH?9
!NFö:üieV«

J?TINLB ontv<5 *-

arch niche/j kft doss bijgevoegd

'B1 hfd 1-1 5 -2 1-3

B2 hfd 2-1 2-2 2-3

B4 hld 4- t

B3 hfd plv

ST-',

ra&p

St-

krl

PtV

tfoc

HFD

«rch cfa

MELDiNG/RAPPORT 1>
geen

l^-^wg^rp * 3.»0p-crso,eïi voT-T:»'

Hectlfo,cati_eïD8 tekst van het

ap~il "Js 4; Ï3»20 mir trerd ecu sT::

i-i&K lï-:-3) opgehouden raet -':... tslrst:

! ̂  e <.'.•! i rr.32'. vj'oc'ïi TSÖUW £tc-.-i"i G,?., 'ï voc

;-: v-v^ïield in rii Ï2»ï5*;>ïe09 ru-::j-i a



7 ' - M-/ . A£UL^ d/ g,

!) doorhalen xvst niet var, toepassing !&

ciass:

D3S-II-T411 G4-424S04°-33



.544*3?* 3/CJo:ar

Broa

ï Seaosstratis te ïi

' ••";•.'TT v. '-: T r- v---
,'-v."^ «!/•$ s #^"»

^% _-^, f. - '; _ t . ,A ,, . _ _ ^ ^ .^.^ a V - — ' '

dOttcixswï-M.tie fia^ts» -o o t- e».-v; >•> tal 10fisri»wa^fssSer 5 ^^yg-^
%oi. do -iktlöcrcöï; ''csJcruit' v;c.yw ie verb-ané t£ï üfi vocrgci,,

ovu^t'^-ï-taiikê, vu 2 ia ^enoc;.;;.: ;aget ^edetinetsu© cienetwoii..^,.

j aa srvE'.aii*; v&r, c.,^- ac^uue .
ÜÈr^sin var, de Aur.firac 'L

t Hiji: «osc ^sra^ïa;f; ,.i^s,
•j

deniii Vüv* hot torscaa •<r,;j
u act raat su tsarïw vti-r

Ie I<TÖ

..-„i, te aaö scs aaatal öGt:o£istrar.tc
Ui. c-«.iï?.t ÏK apdsae&t var* de eoc. .s.-r
i;Oi3Oiftfal ¥an $@ïKjeMê kases^ïs os
..,„4èasrd* Boos? ®sfc@I« össaBstraB-S?
» spui ttessss) , «g es raseB •?&", er
a.xakr&ig®!!» as«t3iseac on "bas sic

I c^ ê£ tcsöaiJgspcert vau do kas-j
cven s" K-aais üöt Iog:er Icrer9l''.'or;
r; j-'ssjgep^ri als t1 '1 jit de :'ato%

.;Ov ie aüi sairsii'' « ïoiü wes?c; se-'
iwdü veatalöï !' weg fsct do aülti;



or

ireor «lea* doa



'Mliy-.ieaoaeferatlG fe Assen,

C î uoscsdag ^^ta^, J.JItX, yoM e£- éts«? ClKiHÏÏ? gtosgaMossr-ïte fit>'
cïcsnstxatte pl^ïo" YCJOT hst Jrola b§5^rtag «a het gereohtsgebcat?
ta A&o.ga^
" ' i tsccn d© ©w-spïisatsiiRg iFar* d© ss»ge tc°

oades? tö aos-rsea» "9&n f«t Depot voer
nisclplise te Nle\jïftf3?cli!ls ?n?t iKde -vas !sei*sa?iag te Accaa»
'"aigevGsr JO pes?soasa ruMaeïj <i©«i scn da ¥ vsost ma?eade Ce^osjstEiatiï'
Itoor de do-2önsfea»t*i; «?asd de tcsegaaeedst̂  mn het hals %mn bcwsr

cttiï^QS ea belSrss* Ife lxsd<?olia
hst hui& vmö b^wu^in® bL^sï^so-

Iw^sl/tcouj^rtten, ;'ö C;>:-"iftJïtojrt vr-rs, l»at tssnepozrt — not serveer

öchtcr tf>iiéf on gaad -looT i^.agj^ot Isunsaa VPJEÏ Gscscsi'ïtepclitic te

P<ïrsoKSïis«tci dit; o?ï;;;.tv;is;lers sa Eiet opgasGXÏ'l; doar is iisr:oseti^



I;"r KS-- van da K^cie v&a ir.st publiés tjïJ-a toflftagstellii^;.; «oêï? <io
deaoBstratie» Ms voorbl^^snser» wart s sa fasO*t altgs^e-ikt (sis

Do

te
WGBO!ïd0 t®



CIA: Qu. vorz 29-5-79

PLO: N ontv 29-5-79 .-=«. idee:

""*"" '"

!NLB ontv 23

arch '

— U ^\b

fiche krt" doss bijgevoegd

81 h!d 1-1 1-2 1-3 B4 hld 4-1 ST-1 St-2

B2 hfd 2-1 2-2 2-3 83 hfsi niv rapp » r t

1.

2.

3.

OB.-'fS • , '"""

D ET - -•: - ontv ;

üoc : '• "i' - , - .. ƒ .
:- ^-.~5,y/

ACT i t ver/ - •"•• »,Ü^« J:

INFO: '?--::- Th'."' •

PLV KFD

MELDSNG/RAPPORT ')
geen ') afwijkingen van tfn rrrsja.-g dtg

a. Bemonatratie te Assen door do vereniginsj- rJC!JJSüï1!if

b^23o5U50 — -

In verband met de overbren^n^ vsn bstr van Kleuwsraltiis nacs:- Asoeiij voaü
te Assen een. demonstratie plaats georganiseerd

door ONKRUIT.
De voornamelijk jeugdige Onkruit-aaniiangess ̂  55 psssonen» voerden een
aantal spandoeken see met teksten soals:!!¥eg met hst leger",, "Krijgstuoht
Ontucht", "Geen man, geen -/rouw geen oent voor het leger" en "Weiger to
doden, weiger dienst51. 2r werd oofc een paaflst verspreid.
Sr werden geen personen herkend, de demonstratie werd te 15*00 uur
digd zonder dat er politie aan te pas gekomen is.

Gezien C.-plg- H: Socr het feit, dat het {jŝ eveaevaa dsze
pas op het allerlaatste inor.ent bekend werd, kon dss geen aktie genosen
worden. Saar de vei'plaatsiag *vrari betrokkene toch eerder bekend was 0x3
de instantie te Nieuversluis, ware te overwegen om een dergeli.lk geg
aan de betref f en G. ploegen door te £oven, cosiat sr tijdig ingespeeld
worden en er oen inventarisatie voi- de «Golnenioïs i;0i3aakt kan worden

Gezien C,-449 Gidet:





Vervolgblad nr •-* bij M6iöiMG/RA?PORT !

Cïw-?«? . ü C— r

TOSSKR:

-Jncnt volrens ei
.'oont voV'enu je

iioros;
Antecedenten; i o u-;,-7o .;*; .•Jïfef.? voor.

..- i^-' T^o *- - > • - f . » ,•

:o'tï", feod doei" r i ' jc "i.,}
eors :;rijsB ;;pel i^dstt.

1 DAS-ü-7411 !M-i24SO.i'-69



vervolgblad nr _ „ bijMSLDMGIRAPPORT1)

} eïoprl't3tG-rt v.'at niet van toepassing tr

atsss: . . -



Vervoïgbiad nr bij MSIDÏNÖ/.RAPPORT'}

cn z n
"«l Jücrd»

aö oncniiaei

') doorhalen wat niat van toepassing is

o'ass:

1D45-11-7411 <M-424S04*-63



Vervolgblad nr .••. bij

SCSSKR





,.. .J JUUJ: HOOFD Sic Veillgheid-LAS

Hr 09.569.x.12/Conf DATUM: 20 jahi 1979

Datvun bericht
Bron
Ondernomen aeti«

•O—O—O—O—O—O—O—O—O—O—O—O—O—O"pO-*O-^—O~O—O—O—O—O—O—O—O»O—O*ö»

: 15 juni 1979

: 451 CIO geïnformeerd

Gndwmopi AflUMtett* m» t»

op «ood«rd*cKn*d» 7 jool 1$79* VB» 18.45 t*t 1J.OO
4oo» ««•«<*•> 80 ^ 25 late «ai> d* Tn*ol«ia» «a»

Utelx8B (W3 > wt «*»!* bocttea «t «ynirtMl^D,
«•a d» I«UM •> JWB8WACST T «or «wl«iatatro«rrf «aoor *• parttealiw*
woning va

Bcvllc t*

rtlltatr»
•ma x«4oor dMHI vaïd

tot d» 1i « 2«
te tenarfcccti* word

B J* v-Tin"*""* eoBMKUnt wn 4» Cart
op Zoet*, la dM* V-narm» i» d«

W*•***» Vrw«k •!•

door dleutpllotitlc» nllitalrro
vca te mjaobool B.-BSEa r P

togn *»" _ l • ~ •̂ -̂ -.--̂ -̂J^ t̂̂ ggy ̂
~ W"-?~i§Srw5SB ;̂.-

Ttjf «as*. Toleena 4e dgacoatrunttn Is 4* Cos*-- ;;-; ^^^ ;*-i|tt:;;:
to Ser^m op 2ooc noc Ma \»ö de

w.^ax aca nog aan da oude
ait bato kont dat ooi na vióT uuc 'o mlilflivgr: tot ant^»c«r balT

'a avoula nu> dloo*t.aiobUt>i Kllitclr op de tumr soat blljvvo
en ta wsken over de cvdo en natbeld.

Yolgons dr TV.»' vordt d» ondo pjgeUoe »a»«utf«u «oear
een nieuwe, vuarln niet :juer cnrar ron kaïrerv xsht na Tl jf uur wordt



n. * ndöt ^ese clwuwa rc/seliner nog enkele vjaaim ion doren*
ging de WET oadcr leiding van WBBaMaV», hoofittitaiuuidey
«n de fYJT, tot dee» «tctle over. «Moe eea orUkel la feet teataat»
etewoUod ven 9 Jwi 1779, «elk nrtlKH els bijlage l WJ dit 8«p»
port zal worden geroesd.

De deuenetruatep belden «na bij da wcnlag ven aejoor
i bea «en potit1« net 250 hflndtefeeniifen v» di«aetpliehtl£B
i uit de Cort jfeyll/rTetazome te BoxgM op DODB tam t* Me-

Hfer weigerde eohte» oo de delegatU t» ontvangen*
De»rn» wexd door 4e deaeiMtvuitm voor de woalsg vu

> eea protaetlied e«woa«n op de wtje w ntMB
«P BMNfalng in". 3» tekat «n het lied vod afgnloea VM ••
d»t va* voonlea van de leus* "KMavaoht T nee*. 3n
dit ptaflet wordt •!> bUUae n evmeeoe htecbl 5

Toen het pxotewtlied ww tnaagm dajioneerdeB d*
«tantw hm erievenj*kJo»t. beeteaad* uit d* petitie aet «e ZS»
teltaoisjpw la de televtatm ven d» «oalOK van emjoor Mal
we dMiaede etttadlal* 8m oopi* «n deoe yeUtte («onde*

Bt eictie

«wedt ftl» UJlao* m tdjgevee*!, tnevi jl de
VM de 250 auHB wi |̂̂ r*fl« ̂ jhlt^i^flf^ uit 4e OHBt B^ÜAWBaloHMtta %•
Be«a*a op eet» aet »«•» headteheala» deaaaijds te* eeaetdUctat a&ja
«erteld osn 491 cn>.

AdhtoraT heeft aajoov •••iBieb earaelieead de* ttd
op 5 jool 1979 ia de iwtesm dcor «en dienetpllörtle» BMC mt)a
•dne ie gvrxaksd roor bot seval dat «r pxotOeaaB Kmdea i
W^oMft slA «dreo toen aiat vosot«kt, doefa tdj teen ,
vond dat eveatoale mrtlltjith-^g" op da kaaern» fcondon warden

TerroJ^sno werd n*Joor ̂ tj& °P woenodiff, 6 Jool 19T9»
'e Mtsode opgobald wr-arWLJ hea wexd «evraogi ai*r e«t eebew "öe TJe- ;
eex*. Vol̂ iöB ntkjoor VaW^v30 da* e*n toet au vla de spgmi» tilt -
Jwt talefoanboalc tljn buiaedxm vaat te stellen. i

; . r - ..-;,.._X.llet SroiomdreB/van de i _
- - - - . - : - - -.-^--r-i. --.----:-- :~'.--r.y^-::^^™

M». ,3.



9
 S



' r
RNR :

OBJ MR

DOSSNR 12.16.09.09

t.

1BSH CIOl A VWZ:

na V* DET 450

Ev:

ACTtE

««t» ; 140879
doe : 140*79

Wfï : 150879
INFO:

•

wc* krt OOM bUgavoHd

•f Md M 1-3 1-8 M Md 4-1 8T-1 81-Z

•l Md M 2-3 2* M Md pfr rappkfl

«.V
doe trtih

VV^X'^

hMr

•IwyUnfltn *»n tfin mthltnB cBa:

trefwoord : WIK handtokenin/renactia
ploata/tijdi Eipperdakazeren Haarlem

9 aneustus 1979
2 Betrokken, Peroonan

ï
v/

WTM

i redacteur? "1WI1OTIG"

(bekend:)

3 TOOHïai,

oleoht

1979 hebben genoemde personen aan 0-Hipperda
idtekeningen ovorhandiGd»die klachten .over

eten noesten ondersteunen
4 Besohowing t

Het feit tdat het hoofdbestuur V7Hh zich interseeexde voor
een plaatselijke actie,welke identiek was aan die gehottden
op het PIHDC moge wijzen in e <n veranderde taktiék v*w.b.
actie voeren.Geen grote noties ,m.iar kleine doelgerichte*
wnar eon aantal maten direct bij betrokken ia.

5 ADV1K5

advies

•«•
CHÏBT

">/e

') doorhaJBH wat (riet van toepassing U vervotgWadlen) jeon

das»

5C45-)V-771936-72(}576*-68



U,

89.'-169. fa. 1 ƒ
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iii bericht
Bron
Samengewerkt met

1979

Cldet Amsterdam

Bijlage : 1.

Of 09 M«Mt«« 1fT9 %• n .00 wa i»

•!•«**• «tal U «•

B*
M

i» «f«Mt«
TM 4«

Te«r A» aoxi» v«f«n 37 «oldatca
r 4 T»n buit»n 4« ta»«rn

Op h«t Bomn% van aAnbi»4itvg war«a «r 191 *old*t«a
ID d» Ic*»»ru4 a*nv«ftig.

!)• aotl* T«rli«p »««r b«h»«r*t, £r 4«ö«n «lok
bijmond«rh»4«n voer.





F W h*. M „ „ W Md *, ST., g«
M Ml M M M M M d p h ^ w

;'.'mró. <JtaS/8St teY HfA.Bl;

PIV HFD

r



C*: 12

PU». Lb ontv;
ve/r 25-9-79

m» ontv

«ren

'•i M
tt Md

*$
d*gb

kt dot* bljflavoagd

1 4 6 1 2 3 '
RNR :

OBJNR

OOSSNR

volgnr:

OET 451

ACTIE

ontv: 26-9-1979
doe :26-9-1979

verz : 26-9-1979
INFO: CLaS/SV tav. Hfd Bi

1-1 f-a 1-3

2-1 2-2 2-3

B* „„

B3 hfd
8T-1

f»pp
St-2

krt
PtV

doe

HFD

arch dd

«m

MEUJINQ/fOBOBÖBnC*)
') atwtyMrtQM van tfn meming dtg:

VTIM.VD en w BVD in "Werkgroop Dienstplicht/Bienatweigeren»
b. Kaaatrioht(jAC) en Haerlen(BIi'L6R)/

-U
*- i.
^ U j.

Uk .

1.

') doorhalen wat nfot van toepassing is vervolgblad(en)

bijlageöD ^

class:

6CéS-)V-77183e-728576*-69



-entraal Archief Koninklijke Luchtmacht

m l 12 dd 25-9-79 H«S :
onaerwerpi samenwerking' WüV/B en w LH) ia werkgroep osjm

Ui ene t pi i eh t/JJi en s tv e i t-^ren
OOSSNB -.

Bijgevoegd panTlet werd begin oepter.ber 1979 huis— aan huis verspreid te
Maastricht in do woonwijk Belfort en mogelijk nog iii andere wijken var.
I'saastricht.

4. Mia2MiSSiS:

Bs inhoud van dit pamflet bevestig"!; weer eens de inniger wordende sa'»en-
v/erkirig va« daz bekende personen in groeperingen met anti-jailitaristische
doelstelli;w;:en walke gedirigeerd worden vanuit het JAG»ïtecennes-<a?a£xt 33li'-tr»
en IvLfiAS.Tempöplein 19,Heerlen.

Tot Mart 1979 hield inej 0KMHHMWfevan "i)e werkgroep voor de vrade"
(bekend) ooi: spreekuren en voorlichting «vsr dLLanstweigeren in SLMH te
Heerlen,21 j heeft aich steeds ^edistantilFerd van *jiagda" acties/demonstra-
tie^ en mogelijk is zij uit iïLMAR gepest door 7snttmHMk

oudt thans haar voorlichting op haar hulsaares te BrunsstuB»

C-451 Cidetjplg' Lifflburif J

C-451 Cidets

SieVeis

i

') doorhalen wat niet van toepassing Is

«laas- Gon fidantiesl



v«z:

ontw: 1-10-79 vwz: 1-10-79

«K* omv

*» bQgwotgd

1 4 6 1 2 5

RNR

OflJNR :

DOSSNR:

volgor:

DET 451

ACTIE

«mv : 2-10-1979
„„, , 2-10-1979

v«z : 2-10-1979
INPO; eiaS/SV tav Hfd BI

'il Wd M 14

K Irfd M &ft
M Md 4-1

M hfd plv
8T-1 St-2

rtpp tot

PLV HFD

doo arofi öd

gwn i) aftvlJWnu«n van tfn melding dtg: |

t melding L2 dd 25-9-79»onderwerp:samenwerking WIW,VD en wBVD 'j
in "Werkgroep Dlenstpliöht/Dienatweigeren" |

1. QMDKfTrfESP: aanvullende personalia en gegevens pt 4 l

2. EEÏHOiCKBN PSRSQONt

Hnri

3. B2Z BEKaKQE

24-2-76 ingezonden stuk in Limburgs Dagblad in de rubriek "Discussie-
hoak" met anti-militairistifjche uitlatingen}

3~ll-76 idem in Limburgs Dagblad negatief over de dpi mi l keuring:;

21-1-77 sociaal rapport over betrokkene

50-8-77 betrokkene medewerker aan spreekuur en voorlichting dienst-
plicht/dienstweig-eren in jongerencentrum "Donkiesjot" te
Sittard;

20—12-77 ingezonden ötuk in Limburgs Dagblad pro "Stop ds W-Bom"

') doorhalen wat niet van toepassing te

class:

vervolgblad(en) l

bljlage(n) _



Persooa deaelfde als de in het pamflet

/̂ re t Yt* <*>&j

') doorhalen wat niet van toepassing Is

elass:

vervolgblattart: _



- A

Sastsaa» het TVMt aKU beatttnr T»n te Ipl. Oaaeadxaolit, i* door de la pont
2 gemaand* ««T •»*»<•", Ma taïi»f g*sakr«iron aan te C. Ipl., looik» bat

tBtti Mmwa £Uo»ttlj4. T.v«6» da TOllwlls» tekat ran d«
aan te. C» Ipl. uoge kortheiiUbali» wo»Un vexvasun naar btjge-
fotooojy,

das» tettf aal da Ucol .Wataet twtswrfenda p«7 f *••»»• «en gesprek
«n aij over te afloop Mwevan berlelrUa,

3atEBUo«D ailitalr ia niat gaslaaed nxnr «ijn oplaidiofir tot cbaaff» ea zal
•at all* waarBOhijnlijkbeid B»!»T. 12 oct» oreïgajilaatst «oxdaa naar totOC1

«zA oaaotoenran als' ««n onpssiierlg» jcageaan, 4ie g
' " : '• -?-—=: "-; - : ;? '-'dacon uit da tant proteart ta lokian, en vaaaBse niet go«d te Jaatèa l». .̂

Ba- BogBllJBiald teataat dat Taetr. la de «ja dat hij oog af Oa lSJ..:.o«die<4
7
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Cnecode(s)

ClP H» varz 29-10-7'̂

PLG: OV ontï. 29-10-79 *erz. 2J-I ')-"',•

Bronneit gv

U /
INIB ontv /// degb

arch jfcrte krt doss bijgevoegd

81 Ma 1-1 1-2 1-3 B4 hfd 4-1 ST-1 St-2

B2 hfd 2-1 2-2 2-3 B3 hfd plv rapp krt

HNR <o>gr>f

OBJ MR

DOSSNf< - 7 ; / ^ i
....... . — ••- ./***«» \i .; ;o j oniv •

' doe *% "' ft ..•,** ,) / o •/

ACTIE ve^Sèj-10-79^>/

INFO lïTTÏdet
Sierh

PLV HFO

doe arcti dd

MELDING/RAPPORT f)
geen ') afwijkingen van tfn melding dtg

l» Qndarvrerpt a. HY-demonstratie door WIK
b. Job. ^ostkazerne, Havelte, 24 okt 1979

2. Betrokken personen

3« Voorval Op 24 okt 1^79 werd tij,: on a do lunchpauze eeü jh l'} ui.iuten Lurende
flemonstratie {.rcnoudcsn door C!G WIK wor^'in door neot 2CX3 soldaten
werd deelj.';enoEer., De actie boatond tiit het uitdelen van pamfletten,
het oplaten va;: luchtballoniietóes en het "oepen van leuzen en had
tot doel aandacht te '."ragen voor het projlecrn van de IHV.
Vooi' de demonstratie vas /renj-i tocoteojuiii;; :^: vraayd of verkregen.
De demonntratie -.ras ?.,-ood voorbereid «j: i/ertl van binnen uit g

4» Conclusie; Ge -i on het i'eit, dat de dcr'.ons tralie Doleer siiet spontaan is or.t-
stsxu. ::vu'\ ;x>aii '..'.an voo.:-i_oroid \.'iai:.'O'.ii^:'.id van de pers, liet va;:
to '.ore;, ^erood tal: i1 v . - . ; de ballo.. -..?ri) .aoet '..'orce/i aaii^e^.ojaan
dat de V . Ui. ..- ot or/Jut ••".•.: i-a -el;' .> ; 'ro.^rosl'.toi-. heeft overtreden.
M t to ƒ,*?•'-• CF..JP.* cle rlo<:.or.'>trati^ '....-iVi .^ehouaonop een u.o >r de
1-T.7.C -/ar'üy-er. pl.-i-.t^ ...l, . . . - ' - L j üe . -.00 :''lr-oort \r^) de k?

'i doorhalen wat niet van tnepa&siig is
een -t- ;-v

cla.?s
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^H '-̂ ••Î V~-<»— ̂ •̂•̂ •••̂ •IM

F Cl«w: C^RS^/lIJi,

fichacodefs',

CIA 111/39 ^2:301075; y
PLG' 3 ontv ^>/ // ~)S verifA 1 f~)*i v*xl

Bronnen £y. ,/

INLB ontv //// d»8b

«reh flche krt doss bijgevoegd

BI hfd 1-1 1-2 1-3 64 hfd 4-1 ST-t St-2

B2 hfd 2-1 2-2 2-3 B3 hfd plv rapp krt

— : • / / / • • ' /•'' . * •

OBJ NW

DOSSNR _ f A ' '

— *•j ; -, p_1 1_7Q
DE T -Li-L ontv c ' ' 17

ACTIE verz • S~- // - .̂O

'NFO l ''l

ff' /

PLV HFO

doe arch dd

MELDING/RAPPORT 1)
geen ') afwijkingen van ttn meldinig dtg

Onderwerp.

a.. TVBK demonstratie op de Joh Post Kazerne .
t. Havelte, JPK, 24 oktober 1979 te 12.30 uur.

Betrokken Personen.

Voorval.

Zie de als bijlage bijgevoegde Melding VeiliftheidamrWtwyiriftlncident KL.

Deze actie was reeds medio september 1979 bekend, alleen de datum uit-
voering is door de WDK ir.et een week uitgesteld. Oorspronkelijk zou
deze actie hebben moeten plaatsvinden in de week van 15 - 19 oktober '79»
Als coördinators werden toen genoemd -voornoemde ̂•ÉB en een zekere

niet bekend.

Beschcruwing, enz nvt.

O 111 / 39

b doorhalen wat niet van toepassing is, varvolgbiad(en)

class.

6Cé5-)V-77193lj-72BS76*-69

oowr.icx.tic : -

:



Pc'
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MCUHNQ/fUPPOKT 1>
,. •••« '( *MfO>t*l> vtn On nwUIng dij:
öndarvBipj Ontvsnsst TiOH-postor.

?ersonanj

onderschrift «Zo zou

Vesszeld *•» ••» J., v^in
-l'"». Sarden

Volgens poststempel 'vas de sendins gepost Ja

: 3otr. vas tot nu toe in het onderdeel ni*t

•) OoortMlm mi nIM »«n toepautag !i

geen
clux

5CéS-IV-77t»3e-73e576'-e9





'WAA/6

i<: Vol'! i^hf-l ' j-!-': .

vtuni bericht

•on

Of Po«t*ro op Iee»rla£8kao0rs in de Hojelkazeme.

Op 30 november 1979 ward door personeel van da brigadg Koelix»
lelijke Karaohaussae te Utrecht, op voraoek y«a da
EoJ«lkaa9jraa t« Otraoht, van «en aantal legflringaka&era oen 12- tal
poters "Laten Haaggn" van da uur«n 7*rvijdörd.

ui ja op versoek van da brigadecommandant der Koninklijke
Mareohausaea te £d«t 5 nader te noeatn hoofdbe»toxir»l*den vaa da
TVm gehoord, in v«rb&nd net ov«rtr«din«,v«tt^aj^iS»iJf^^^^f'"*®
Wetboek van Militair Straf r c ca t, gaple«gd t« Sde» " :

Tijdana dit onderzoek werden in de kantoren van d* TVüH 132 'poi» tere
"Laten Hangftü" aang«txofföQ en inbeslagganömaa.
Da aftealdlng op da poe tors laat zien, hoe ««n soldaat *<m trapje
rarvijdert ondei- een meerdere, dia fcezig is da affiohea van ds auux
te aalan» Etfn en ander zou betrekking hebben op da vrijheid vaa 09»
niagauiting in de kazernes.
Da betrokkan/r hoofdbastuureleden «i jn genaaad »

Allen zijn ingedeeld n i j .1» :itv«/:sio PM C ts fltreoht en gal&gerd in

de Hojeikazerne te Utrocht.


