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GEMEENTEPOLITIE 's-GRAVENHAGE 

INLICHTINGENDIENST 

ACD 1570162' 
nummer : ----612-4...;-- __ - _ 
datum : _?_5_~~r>t~n~~~~I~-~4b1. , L ·· IT I .," 1 

dat u• '' J UI\ I. ; ., ,:; ' 

Evaluatie: e.w. 

Betreft Demonstratie 

Dacum en rijdarip: 

(Venamel)plaau en 
evt. route 

Evt. unbicden van 
petitie a<&n : 

Vergunning: 

Bekend geworden gegevens 
omtrent de aanvrager van de ' 
vergunning. 

De vergunning werd 
aangevraagd namens: 

Door de aanvrager 
OPFifVCR doel VaR 
de CICmonstratie: 

Gea<:hat aantal deelnemers 
en aard van de deelnemers: 

Tebten voorkomende op 
mecpvoerde spandoelten e.d. 

Co 

b. 

Aan; Het Hoofd van de 
---- Binnenland•• Veiligheidadienat, 

t.a.v. Hoofd BOP, 

•s-Gravenh•g•• 

Dat u• bericht: n.v.t. 

Haags Chili Komitee, (bekend). 

Zaterdag, 12 september 1981, 15.00 uur-1?.00 

's-Gravenhase: Verzamelplaats Carneriepletn. Vla de 
Burr;m. Patijnl. naar het Rassaupl. 1b (consulaat 
El Salvador), vervolgens naar de Javastr. 11, 
( :unb. Chili) en de Javastr. 20 (amb. Argentinië) 
tl-t ·1rna via de Alexanderstr., Plein 1813, Parkstr 
c· n L. Voorhout naar perc. 102 Amerikaanse amb •• 
0 Afs<:hrift van deze petitie gaat als bijlage hierbij. 

e werd s<:hriftelijk door de Burgemeester van 's-Gravenhage verleend. 

0 werd ter plaatse door de politie verleend. 

Na<&m: 

geb.datum en plaats: 

beroep: 

adres: 

tel: 
Het Haags Chili Komitee. 

Het herdenken van de val van de regering Allende 
in 19?3 en te proteateren tesen de dictatuur ~ 
generaal Pinochet. 

Naar schatting 60 pereonen (Chilenen), waaronder 
een 10-tal punkers. 

Vrijlating alle politieke gevangenen. 
Tegen het fascisme. 
VS handen af van Lat-Amerika. 
Internationale Solidariteit, 
Steun het vers•t in Bl S.lv•cJqr, · 

I.K.B.. . , 
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Geuite leuzen, spreek
koren e.d. 

Inhoud van evt. ver
spreide paalletten 

Bekend aeworden deel
ne .. ra, leiders, apre
kera e.d • 

Kentekens van voertu1-
aen die tijdens de de
aonstratie werden ge
bruikt ot in aebruik 
bij deelneaera en de 
resp. tenaaaatelling 

• Verloop van de deaon
atratie zie blz. 3. 

Publieke belanastellina 
zie blz. 3. 
B1jzoDderbeden 

0 alleen de aaneekruis
te zi~d• ia van 
toepassine 

- 2-

Eon he rh•wld: 
"WPf': met de Junta"; 
"l' iuochct moordenaar"; 
"Lw• t de gevanp;enen vrij". 

• 0 
zie bijlace 
zie onder bijzonderbeden 

I zie bla. 3 
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De mercedes 
deud dienst als geluidswagen voor een nhi

-l-e-cn __ s_e_b~3nd die stond opgesteld voor de Aaerikaanae 
ambassade aan het Lange Voorbout. 

Tijdens de demonstratie werd t.z.v. het z.g. 
,aangehouden de beleende punlterj.. 

verloop vän di l ... itratiea ~tUit •èi);qÖJh 
- ---, "_ , : • -· --- -- --_ 

Publieke beleusatel11-.a CJerüê. 
Op vrijdag, 11 september 1981, wei'Cl er door bet 

Haags Chili lomitee een krans gelep bij de Chileense 
muurtekening aan de Vaillantlaan, boek Parallelweg, 
(De Put) • Dit ter herdenking van de val van de 
Allende acht jaar geleden • 
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Stlunk..-t voor de runifettaaie Win het ...... Chlilr..._ 
GpZ ..... 12 ........... . 

Prijs ft. 1,·· 
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Don :toot:, 12 ae;,>"toubor 1901 

Mil cte Ai-•~~~our .,~ C'.dll . 
ÜUC)OI' to er oou ji.lo.l' Yonrl)ij o1ndo tio i •111 t.,1ro jwt't..;~ in Chili in ooi'to;:,t-o,. 

197J aan l!o : .ooht 1:.\IQi.l on no;, otootlu i JL"loton \In knnot<.t"torou, l!ut in CbiU 

uit~Jultin, : oa out1ol'\~ruklt11~ v...::.n hot ""~"'' ''toto t:ool Yr>.n <.:o bovolltiu;: "nvoruir. . 

•!ort! t~oor ;aat. 

Do ok· ,~ol:iooho xnli tiok ll1u in Chili , -:ovou~ ;IOJ'I.~t vol, :ono Jo ,Vrinoi_lJOD van 

llo Prio.~i;.:.n~tuotrino la oon zij.:!,; .. 'Orioht n~· lc ox~..ort va.n Cb1loo&Auo cronl~

otvfton oa 1;:\nllh>U\I .. •ro;.:\lkton .:1lo 1-::.-. .. •or, oo.l:.>otor 011 truit. Doao ;nlitiok 

Z">r;;t orvrvlr, L:..-.t ulloon \10 z~!.ldtou u·ovull! lol'•rl:un V\lll ~~0 ;roto l'lftl!<.ll'llOoJOrO 

on lall~ai-:.:ont:.l'oa, V•."\D t.-..utk.Ju un huitonl,,n'lura. :lot nvorc-roto '-~ool vnu ,:o Lo

v nlklll.i · ,;ol"\!t oo:.tor otef)(!u ar .. K:r t!ool't!..;,1i llo o~!'"r1iola-n.-,•:1o :_iJ'f>to \IOI't'-lnoc

hoitt on 14oor 1•:\.:0 l~>non 't'oroiut on eolta _;oou ruiuto loot 't'onr \to IlOoot 

plli4iro oooió.\lo vnorsioniD<:Oih 

Bovoat!ion \lill't\t oll-..o vnrw van ~r~toat to. vn dorDo uitbuit~: ven bot v nl!: 

.. ~nor t!o Jwlta Lo,~at\morc.! ; lOt intiill,l.ttic, llartclin:;cn on I.I"UI".~• Do junte 

l.J.Q.t sulfo ,,.,o, ~~at c~e Cll.ilcouao ; ;ohui; 10 ~uon;:~t, 1!0 Clfi, so111~or ::.rrootntio

lloVoln;.\ . :onoon aJ'I'u;Jtoort. D~'\rllûOCt \ l'll'l\t hot V• Jll;: on~lordrul:t I!OI"lr <lo ~;(.) · 

!•orl:in. ; van (:e vuJ~1 lO!ll:ovrjJ1oil~ on hot ver~ • ·~: o ~ · ~:v . . u oot<' .-~J li tid;o ,", ,. .. 

~oor 1.~0 couuuur on ltY>r ·. ~o oénzij~i.)loic~ V•ln hot "n,: .JJ"\tjjJ. 

; fij tl ·~on \!aaro11 ll~•lliiJU\1 oon . ~rin,;onll Lor •o~J op U, uij 1:0 ro; :orin(. Val\ U~t lnn•~ 

GOD to llri~;on o~: 

- horatol van tlu douor..rutie 

- 't'rfjl.ltiuc vw1 alle ~litioko :;u•~~~.:onon 

- horotel 't'an 'te vok'Lo~tovrtjloi~ 
- Gfoohaffil~ : VQil 4!o oonouur 

i'nona oioon \tija 

o~.IGl<!orin. ; .JVnr hot lot v..w allo Yor;Jiot.:m 

onvoor.tBar\!.:rl\J: rooht Oi! torU< :t'..o.>ur v~or nllo Chil.::mon 1:'10 noo.r hot bulton

lOllil at_)\ ~;ovluoht of vorll-oWDOU o l l ;.M>liti.,J:o ro•loncm. 
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z .. l• u ... ...,.. te , atJn • 1•t•• 1t "_. tn El lel...., ,..... .... , .. ,.. so.oao 
....... u .... 
011 huldl91 etwtel..SlltalN JuMe la veren..,.daUJir.,... el"" ... 1d wt ln dit 

land ltl-ewtnA. 
au ......... tJ ............ en alUtelN ....... ., .. .._ ......... Staten lcM da 
junta aleh ,....,.......,.. 

Dta junta andawvlndt .....,UJka -r enlte eteun van • bfto1k1ftl "*"U lalv..._.. 

Olln MMo, 12 .......... 1111 

HeegaU S.l.,..._kealt• 

IMklean !120 

Oen ..... 
, 

........... k..ttM 

.,.,. Kl,.._QIINltMt 1NO . .,... ..... 
Nalgl Chlll k..Stae 

IUdardtjlcatrMt 121 ........ 



OJ I leJMubel' \lordt or 1n hot L.:~t1Jnu...Auol'ika oenti'W.I ou 1'7 \1111" eea YN"IEDoP'•t~ 
o'\olltllc coopond uot uork Ttlll Tier ~OJIG .. Cb11eoue eo'JtJ4en.-
h u.-n1nc uoi'U'i verrioht llool' 4• vell.H)Jrowle Uuc.• eob.v'etiol' VIA 
Yelle Heeborce ·· 
De o»~•t (;U<:t n~ "A ooU>1~enoo11Gotlet ia ouu. 
Dlt houdt aiob bea1(; aet bet aoui~a Ya ••netau~. 
tlot oolleo'iiot lJooohiln aiet ovel' ~~ uoeet HaYowliee ~~ 
aoala lobl-1~tbo.oh1Ael ea atu.ollnaobt. .. ae ' •• 
locl~• 111 be'i uoei11.1k •• vAt c,-J~Gten opl~ .. te IIINlrn• f~ 

OJ U leJ'Cbelt b.ezocleu.a \113 ue Twl vaa lle l'l(.;el'lD(; I.Ue.le1aet ... --~ 
. bi~ lle UWII'DobWoi'U(: au 111 tGI"olle~ ...... YaU\•'~••• 

t134• JAuu> 45· 
~ nni'Oèt or oea bu(GftBAJJi.lta. DoUOIIAM •.-Ja:. .. . '.' W 11 

• 
laaQit AaPeN&a voor ~ t.'I'Ote laaflell• ~atta • . • · 
De J&"l~ u n.la. i>,ow•o QGD bot ... ,.tutaot .... ...., Olt.üllcllal'-
llWN\ll~ti'QAt 125, tela6]8508, · 

OJ 11 hP'eubu' oraoaiaoroa v1~ eon lleaouti'Atlo dio ft~ oa l5 .. •••• bd 
Y:reUeo);lQlola, (OQI'noct.oplob)~ llo aubuaa4M Yaa .AI'CiatS.aU,Il 
8a.lTodoJ"10b111 on lle V .s. 
VooS" \lo Auerik.lanoo Gtlbaeoade .Ji.Ul hot Lalt(."' Voorhout uo5t •• CADi
teatAtio (;OhoudoAe-
Jiot thoua 1oaV .s. ll~en o:r Taa L\1'\ijao~nerllme 

llr zullon o~or..oro ,,~trollen nauou hot voi'SOt la Chili oa Sl S~lva&lore 
Vordor zal Paul v.~l. lfurat,(SolillGZ'id~)ouo Nellerlaa4M \,eti'Oklc.IA
heill ; 1ot hot vorzot to, ·en ·~o autoritillro ro~erlll(;oa la Lati._..rika 
TGI"\IOONOile 

• 
\i13 hopon do~ or veel 1.10naen bli~k aullon cavea vu lala aollda.rlteit 
ten opdoh-.e TOA .!o volkeroll dio op hot O(, .. abUk Ja IIVi- otaaa oa 
voeb'\oa Yoor bwl. n1,1he1d on. o~l~iA • 

I 
a~ swaa «111L1DIIflt• 

.:o' , . 
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Chili Comita 
Postbus 72 
1620 AB HOORN. 

1735427 

CHILI - KOLLEKTEWEEK VAN 4 TOT 8 juni. 

In de week van 4 tot 8 juni zal het Chili Comita Hoorn een qrote 
huis aan huis kollekte organiseren. 
De opbrengst is bestemd voor het Mapuche-project waarvoor het 
comita in het lopende jaar 12.000 gulden bijeen wil brengen. 

De Mapuche-indianen vormen 1n Chili met ongeveer 10\ van de 
bevolk1ng een zeer bedre1qde culturele minderhe1d. Zij hebben een 
e1gen inheemse cultuur al eeuwen weten te verdedigen en ze leven 
van gemeenschappeliJk bebouwde gronden. De fasc1st1sche d1ctatuur 
in Chili verb1edt hun eigen taal in het onderwijs en berooft hen 
van hun grond, zodat ze als bedelaars in de krottenwijken van de 
steden terecht komen. 

De eigen organ1sat1e van kleine boeren en anbachtsl1eden van de 
Mapuche heeft veel qeld nod1q om de eigen cultuur te verdedigen 
tegen de dlcta~~ur. Een van de manleren 1s de scholing en vorm1ng 
van de Mapuche 1n hun e1gen geschiedenis, d~e tot nu toe altljd 
verdraaid 1s en het I~d1aanse volk vernedert. Zoals het voor het 
nederla~dse volk van beldng is de e1gen dernocratlsche waarde te 
verded1gen door m1ddel van kenn1s van het h1stor1sche verzet 1n 
onze onafhankel~Jkhe1ds5tClJd lblJV. 1n de tachtlg jarig~ oorlog en 
in de Tweede Fe reldoor log l : zo is het ook voor de P.1apuche-organlsatie 
van levensbelan~ de e1gen geschieden1s te beschr1)ven en te gebrul
ken 1n de or~~n1sat1e van het verzet. 

Het Ch1l1 - Com1tê roent daarom alle 1nwoners van Hoorn op om de 
kollekte-week tot een succes te helpen maken! De organ1sat1e van 
Mapuche-indianen in ball1ngschap heeft z1ch enkele maanden geleden 
al zeer dankbaar getoond voor de eerste 1500 gulden d1e het com1tê 
hun vertegenwoord1qers kon overhandigen. Laten we er voor zorgen dat 4t ook de rest van het bedrag binnenkomt! 

Het Chill Com1tê Hoorn kan nog heel wat coleetanten gebruiken. 

Opgeven graag biJ: 

Johan Goessens lnen~1ngmeester> 

Botter 5, 

Tel. 02290 - 33483. 
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