
Ministerie van Defensie 

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag 

De heer R. van Amersfoort 
Postbus 10591 
	

Militaire Inlichtingen- en 

1001 EN Amsterdam 
	 Veiligheidsdienst 

Sectie Juridische Zaken 

Datum 
	2 0 SEP 2016 

Betreft 	Verzoek om inzage in dossier op basis van de Wet op de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002) 

Geachte heer Van Amersfoort, 

Met de brief van 10 september 2015 heeft u verzocht om kennisneming van 
eventueel bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (verder: MIVD) 
aanwezige gegevens betreffende Kerk en Vrede (of vergelijkbare namen) in de 
jaren 40, 50, 60, 70, 80 en 90 van de vorige eeuw en deze eeuw. Dit betreft een 
aanvraag als bedoeld in artikel 51 van de Wet op de inlichtingen en 
veiligheidsdiensten 2002 (verder: Wiv 2002). Met betrekking tot uw verzoek deel 
ik u het volgende mee. 

Gelet op het onderstaande heb ik ten aanzien van uw verzoek het volgende 
besloten: 

voorzover het een verzoek tot kennisneming van actuele gegevens betreft, 
wijs ik uw aanvraag af; en 
voorzover het een verzoek tot kennisneming van niet-actuele gegevens betreft, 
wijs ik uw aanvraag toe. 

Wettelijk kader 

Op uw verzoek is de Wiv 2002 van toepassing. Ingevolge artikel 45 Wiv 2002 zijn 
de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet bescherming persoonsgegevens in 
het geval van verzoeken tot kennisneming van door of ten behoeve van de MIVD 
verwerkte gegevens niet van toepassing. 

Weigeringsgronden en beperkingen 

Bij de beoordeling van verzoeken om kennisneming van bij de MIVD aanwezige 
gegevens staat voorop dat deze dienst zijn wettelijke taak uitsluitend binnen een 
zekere mate van geheimhouding effectief kan uitvoeren. 

Van Alkemadelaan 786 
MPC 58 C 
Postbus 20701 
2500 ES Den Haag 

www.defensie.n1 

Contactpersoon 
MIVD/SJZ 

Onze referentie 

DIS2016016757 

Bij beantwoording datum, 
onze referentie en betreft 
vermelden. 
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Militaire Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst In de Wiv 2002 is vastgelegd dat een aanvraag als bedoeld in artikel 51 Wiv 2002 

wordt afgewezen: 
- voor zover verstrekking van de gegevens waarop de aanvraag betrekking 

heeft 
o (a) de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
o (b) de nationale veiligheid zou kunnen schaden; 
o (c) bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke 

personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn 
medegedeeld. (artikel 55, eerste lid, Wiv 2002) 

- voor zover het belang van verstrekking van de gegevens waarop de 
aanvraag betrekking heeft niet opweegt tegen de volgende belangen: 

o (a) de betrekkingen van Nederland met andere landen en met 
internationale organisaties; 

o (b) de economische of financiele belangen van de staat, de andere 
publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen; 

o (c) de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
o (d) inspectie, controle en toezicht door of vanwege 

bestuursorganen; 
o (e) de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
o (f) het belang, dat de persoon of organisatie waarop de gegevens 

betrekking hebben erbij heeft om als eerste kennis to kunnen 
nemen van de gegevens; 

o (g) het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling 
van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel derden. (artikel 55, tweede lid, Wiv 2002) 

Voorts is in de Wiv 2002 bij een aanvraag als bedoeld in artikel 51 Wiv 2002 
vastgesteld dat: 

- in het geval dat de aanvraag betrekking heeft op gegevens vervat in 
documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, er geen gegevens 
worden verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen; 

- over persoonlijke beleidsopvattingen met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering gegevens kunnen worden verstrekt in niet 
tot de personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen 
heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, 
kunnen de gegevens in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt; 

- met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd 
samengestelde adviescommissie het verstrekken van gegevens over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen kan plaatsvinden, indien het 
voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat 
aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun 
werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 
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Nationale Veiligheid 

Een van de in artikel 55 Wiv 2002 genoemde weigeringsgronden is dat de 
verstrekking van de gevraagde gegevens de nationale veiligheid niet mag schaden 
(artikel 55, eerste lid, onder b, Wiv 2002). De MIVD moet zijn bronnen, zijn 
werkwijze (modus operandi) en zijn actuele kennisniveau geheim kunnen houden. 
Het betreft hier kritische ondergrenzen. Worden deze overschreden dan gaat dit 
ten koste van het goed functioneren van de MIVD en daarmee ten koste van de 
nationale veiligheid, ter bescherming waarvan de MIVD in het leven is geroepen. In 
dat geval moet ingevolge artikel 55, eerste lid, onder b, Wiv 2002 het verstrekken 
van informatie worden geweigerd, omdat dit de veiligheid van de staat zou kunnen 
schaden. Het betreft hier een absolute weigeringsgrond. 

Het belang van geheimhouding van bronnen, in het bijzonder menselijke bronnen, 
en werkwijze van de MIVD spreekt voor zich. Op grond van artikel 15 Wiv 2002 
dient het hoofd van de MIVD namelijk zorg te dragen voor geheimhouding van 
bronnen, waaruit gegevens afkomstig zijn. Voor een dienst als de MIVD is deze 
geheimhouding van fundamenteel belang nu de MIVD voor een groot deel van zijn 
informatie afhankelijk is van menselijke bronnen. Indien zou blijken dat niet 
zorgvuldig wordt omgegaan met (informatie van) bronnen, dan zou dit de 
effectieve taakuitvoering van de MIVD sterk bemoeilijken of frustreren. Tevens 
moeten menselijke bronnen geheim gehouden worden met het oog op met name 
hun veiligheid. 

De werkwijze van de MIVD moet geheim gehouden worden om te vermijden dat 
personen en organisaties die de aandacht van de dienst behoeven, door kennis van 
die werkwijze zich aan die aandacht weten te onttrekken. 

Bij het actueel kennisniveau gaat het om bij de MIVD aanwezige kennis over 
actuele bedreigingen van de veiligheid van de staat. Wetenschap hieromtrent kan 
worden gebruikt om dreigende aantastingen van de staatsveiligheid verborgen te 
houden. Voor de vraag of een gegeven nog actueel is, is het niet van belang of er 
sprake is van maatschappelijke actualiteit. Een bepaald fenomeen of een bepaalde 
groepering kan als zodanig weliswaar niet meer in de publieke belangstelling 
staan, maar nog wel degelijk een bedreiging vormen voor de democratische 
rechtsorde dan wel de veiligheid of andere gewichtige belangen van de staat. 

Daarnaast staat artikel 55, eerste lid, onder b, Wiv 2002 niet toe om stukken vrij 
te geven waarop de rubricering is vermeld. De wijze van rubricering geeft mogelijk 
inzicht in de werkwijze van de dienst (welke soort gegevens wordt op welke wijze 
gerubriceerd). Indien werkwijzen van de dienst inzichtelijk worden, gaat dit ten 
koste van het goed functioneren van de dienst en daarmee ten koste van de 
nationale veiligheid. 

Overige weigeringsgronden 

Ten aanzien van de relatieve weigeringsgronden genoemd in artikel 55, tweede lid, 
Wiv 2002, wordt opgemerkt dat deze gronden een reden kunnen zijn niet tot 
verstrekking van informatie over te gaan. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn 
indien het betreffende gegeven verwijst naar (identificeerbare) personen. 
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Militaire Inlichtingen- en 

Beslissing 
	

Veiligheidsdienst 

Gelet op het voorgaande heb ik uw aanvraag opgevat als een verzoek om 
kennisneming van bij de MIVD eventueel aanwezige niet-actuele gegevens 
betreffende Kerk en Vrede (of vergelijkbare namen) in de jaren 40, 50, 60, 70, 80 
en 90 van de vorige eeuw en deze eeuw. Naar aanleiding van uw verzoek heeft 
grondig archiefonderzoek plaatsgevonden naar dergelijke gegevens. Bij het 
onderzoek zijn documenten aangetroffen over Kerk en Vrede. 

De documenten mag ik evenwel gedeeltelijk niet ter inzage geven, omdat daardoor 
actuele werkwijzen en bronnen van de dienst openbaar zouden kunnen worden. 
Hierdoor kan het goed functioneren van de MIVD en daardoor de nationale 
veiligheid, ten behoeve waarvan deze dienst werkzaam is, worden geschaad. 

Het openbaar maken van persoonsgegevens van derden in het kader van 
verzoeken om kennisneming is in beginsel niet toegestaan. De eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen dient in dit geval zwaarder te 
wegen dan uw belang bij kennisname van deze gegevens. In de documenten zijn 
daarom de namen van personen, niet zijnde (zeer) bekend veronderstelde 
personen van wie de namen (op een andere wijze) eenvoudig zouden kunnen 
worden achterhaald, verwijderd. 

Teneinde te voorkomen dat de gegevens in het geheel niet kunnen worden 
vrijgegeven, worden de gegevens aan u verstrekt in de vorm van bewerkte 
fotokopieen. Ook eventuele rubriceringen zijn verwijderd. 

De voornoemde documenten treft u bijgaand aan. 

Met betrekking tot de aangelegenheden die voor de MIVD nog wel actueel zijn, doe 
ik uitdrukkelijk geen mededeling, ook niet ten aanzien van de vraag of dergelijke 
gegevens wel of niet aanwezig zijn. Op de website van de MIVD 
(www.defensie.nl/mivd) vindt u het meest recente jaarverslag van de MIVD waarin 
u kunt lezen met welke actuele zaken de MIVD zich zoal bezighoudt. 
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or deze 
DE SE ARIS-GENE 

.P. Geerts 

Militaire Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geInformeerd. 

Hoogachtend, 

DE 	TER VAN DEFENSIE, 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken. Het 

bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten de naam en het adres van de indiener, de 

dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (of een kopie 

daarvan) en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de 

Minister van Defensie t.a.v. de Commissie Advisering Bezwaarschriften Defensie, DienstenCentrum 

Juridische Dienstverlening, Postbus 90004, 3509 M te Utrecht. 
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, 	• 	.. 
(trientueel:i 'datum onbeken•(P321) :  

. 	• 	• , 	 • 	 • 	• 

• 

8) Directs reacties (LOVO) - 	 _ 

	

- --1':9)....Bliiiitieri4000*ati: 	 • 	' 	: 	 : 

	

•••• 	. •-.. 	; 	. 	 • 	„. 	, 	:, • 	. 

	

'van 	 in 10) 	_ 
: 	• 	• • • • . . .Woenadrecht 	•... 	 • 	• 	• • • 	. • 	 •;" 	•••. .• 	• 	• • 	 • • 

11 AattVite4eg..101110.  qe0411therl'..19134 	eeL 1486 ussr de s partijert 00 40 

:•. • 
• ,, 

• :Ad 1 	 :.yen-:heti". CDA en 1KV en Pax Clieieti'-'oeet:. het ::Nederlendee • 	: 

Hat 1KV heeft in

...• 	 • 	..:•. 

-.1983:4E4e nalen 400341* veer! iii01 dergliijke .'Cortfeientie 
•gedaan. De; imitate meal in -.een-. voi.ient:',1640bij woord■tOtrdere van he.t. CDA !.: .; :-• 
oi) .:.decerieiegebied:-  .lieitegehOpoiligere::.vejt de liredelbeweitiht elhaer "Iregeh 
zouden ainnen. steilen, voorsfgegaan door wee  beeahel.eriptr.1:: 9Verr..4■::Pict.10.!■.: 

• metrieh Nan: .de:. Aetensiehote'... :... • 	 •. 	:." 	 !. • 
• De ,.keilielijke.:■iredeeheeegingein.  hechtenjan :zcish:',nCleirehiehtier..teneinde.•.*In.. 

egenstellingn zizwol dieOleii.h.en.. 
is. 1KV on:L... pax Christi 41104-':: de :. hoop nog niet . otigiiyak. ctati zo -:cont:001intia. 
nog' steeds 	 : • 	- 	• 	.. 	• 	• 	• • 

. 	. 	. 	......„   
..:...... 	 •.„.. 	..• 	 , 

ad 	Contacten ime4 r pailienenteriire. 	: • 	: S: 	 , 
Hat hat I/dor:44 hand -d0t.;, 	del: kegler*. eaanden: over het •hele.. , . 	. • 	. 	• 	, 	 . 	,. •   
in :Ectipt.ezie: :ht kleinere bijeehiconleten;.:...in het -openbser.- of in bealoten .kring, 

:ge1reekl:::ifiet...:CDA4erleseentarielin'.• 
index* pae.tij eri • over de de ...pieeteing.'.Van' de.. niinnie:kini:hveEiene!..:.: 

Met is te .-.hoPen • dat • deze:•iteepreklcen:::eiinisegeee 
u.tt : de kerkèlijke vredesbewegingen, mur 00k door by dc Raad van Keiken 
b.e3ttitii4e00 ..yan arzOodeilijkit ,Iterken,-::verytagenwociedigere....ifah.•:'ziteetechaiipe 

hrgehinet'iee:: 	:-.;: 	• •• 	,••••• • :- 	..1 ....:•: 	, 
L. 	 . 	 ,...... 	 . ..„ 

.task weggelegd cm ten dienstevan daze 
;:..gesoretc.keri. teii: 000000.  :z0 :004-sosehijk in te gun op do concrete politick. 

en tilde re. 	 40 pohitici sen antwoord op i/Ai4010: 0-44 gen 	 ... 

Dc 	
• 

aktiecoñter'entie wordt op 4 februari a.s. door het::  KO geotga.41,000e4;i. 
de ::::!piteti4el.ijhe:':::platforos 

Zij 
'alsede' 

IandelijkCiiitieiteek 	heiideri.:tonds4es-behadde;:*:-.,yak::40";-datenai.a=0,...: .  

'.n44C-Pat.10000,. 

• bet:-  peilleeentairt. dettat. 	JUni .(044) • , • 	• • 	• 	• 

• ' • • . 	. 	• 	. 	• • 	 • 



• 
• Ad:A. KerkWattes 

• . 	. 	 • 	...• 	•.. 	._ 	• 	.. 
IKV. Pax'. Christi .en-: Nerk.."en. Vrede-...organiseren gedurende-. 	trader 	, 
bepalen periode 	 VoOrattaandttan-  de kaiierdebatteni3n. 'me): • en.  

kerkiiiiken.",.: in..keriten 	provinCIAte.40ordoedint...., 	; ; • 	.;: • • 	• 
Doze:  kericlekes sijn .bedoeld om . de : sterkt..betroidtentieid . van de :kerliert 

:.NederIend 	prObleMatiek.. 	-ikernbeitipeniiietOt 
btingall 	• :;• 	• 	 „ 	' • 	 • 	; 	 . 	. 

00; kerktitike: 	iinten.,Proberen .zOVeel :MOgelijk: laden . Van de:, plititteliike 
chriatelijktl geieeenichap ..: betrekken. bij:.!allerhande-gelegentiedons: en • at tiyir:; 
teiteri...Gebedsi.; 'en.:bezinningsbijeenkOMSten,  politiek... aiondgetied 	.:•• • 

dieenstiet 	 Vieringeti,.'.zangbijeeratoetten : ens .•-. • • • 	. 
ZOiiden"..vinnit :des. 'kerkWaket. bOodedhtppen itunneti'.  warden:.  gatormuleerdri-:.:::.:.  

•-•vOor 	,ltndelijkt :kerken, WOO het. Perlement-i. alien . ..getiiigend.'. Van' de '.. 
grOte:- SetrOtdienheid . Van •• kerkelijie Neclerliaid:: bij de belitigrijke•:.beslimainglim: .......„        
w.aarvOor s reger.ing. en parlement staali   • 	 . 	• • : 	. 

---Ad 5 ••••Aktieigiek-  van 6 : the 12 'mei:. (Voorlopige :datum,: georgenlaeird door het  . 
Komitee= ,Kriiiaraketten Nee: • 

• • 	• Het gnat bier :am • de: beltngrijkat,t manitestatie-  Van' . de: Nederlandle:.:vredet.' : 
• beteging-in-- de: breeedate; sin van het tioord Votir. de.::.parleMentsiirt. heti/sting . 

Do belangrijkste • *ten •-•An: het..voorstel voor. eon aktieweek 
:Her gat on eon ; landeli k gecoordineerdei attar. Platteelijk. . - regiontal` 
ultgevotrde:: aktivitelt.•  .baarmet most • voelbaar 	-,zichtb.aars 	worden 

• dat 	vredeabeweging overal-: in:Nederland, . tot in do klainite .'dorPen 
en: gehuchten gettorteld: is . 	lathier kurniew. de . pleateelijke gemee*,..• 

• i3charipen • en.  Ale.' ladle': politick stericer onder de': indenk•gebraCht 
Van. de-  krtcht 'van .de • yredesbeweging.- Die --kracht ken • bovendien nog beter 

to vPrezi. getOorid.:wOrdeni...ondat...• he • 'Oliatselijk/regionale--• karaktee's 
van, zaatiliiteiten: 	.. veer.  Mensiep: 	ker maakt.  nee : 	&onus .  
in'.irergelijking met ..landelijko.-desionatratieS: in Den Haag of Amsterdam. 
Tijden.s. 	bijeenkoesten • in de -•- aktieweek is eon. seer.- grote" reekt, amtiViteit.en 

• tentOOnstellitigen ,:.corieert , theater, 	• 
film, poeSie., 	vieringen 	Van -- iettere...aCtiviteit wOrdt ise/diz;g 

• -gtentakt; aan:::-1politiek..Den • Haag!, door 	:Van -.0rievien ,...telegraXespn: en 
t..elefOOntjea .,en.-dede/gaties 	• 	• ••• 	•• 	• • 	• ...•• 

deze•:-.'actiVitefteii . • het belangrijk dat 	betekenis 	in.:de 
plaatselijke en" landelijkti • rs. :geed dUidelijk • Wordt gettikt. :-.Vercler:r.: • : 
• : het atzenlijk Oat: landel e en. liatteli 	litict:itOrden nit hod 
OM deel-  - to . nemen

t 	
tens otter. enen e. :Act v te 	.0 t.;.  te... open,  op:  eee: :..... 

::•teistbeee:.:reeeliasit4:.:7.dat op :de [61Otdag. Van de'. week gepreaenteert• kan worden, 	••• 
.op eon  van...de regionals manifestationl; die .din.ge.  olganiaaerd,:VOrden: . 	. 
De: •.aktieweek '•kent- eeri:•.!laridelijlie • 'opening! den:-  Olden Op!. elite dag..vaui:. 
do. week,  .aktiviteitenf binnen.:, het kader-; .van ten ..Sepaalde maataChappelljlte 

komt er een ciag: Van .da..kerken.,-..: geteenteraden en ,PrOvincieile • 
....staten van: !le V.ronfen , 	het . bedrijrs3evezt,'.,van. :het. :.OnderiiijatverFiiiiig,...:-  

geiOndhel.daseOtor -. .'en-'ambtetiaren ..,65+..• en WitkeringegeriChtigden s' • yak,  
kOnat. ensclUtuur . 	 • . • 	 • 	-'•••• 
Het lijkt 	goedt.-.zialt-  OM:--iridi.en.. CaOgelijk Op.:.  de 	eon 
sector aari ''.hod is, in een :gebOUS:'.-clet• : bij . die :Seater .1 hoor b-C:: '.betreffende:,--  

:.:••••aCtiviteiten.:.ste.  .itten. . 	 -• 	• 	• 
In 4edeir•geval ZoU.:;.geprobeerd JeOeten WOrden ;Om,-  in ,4e-...'actieWeek:::: in. minsti ens 

• .!•.- -,een gebOuW.:. 'in. tie ; Wijk: of in het doict ::een .:d0OrlOpender- 	'te r  

	

De slotdag Van dtiWeek,:: .Xaterdtg 12 mei, souden.::.li,...een.':groOt aantal 	' 
maistle'xiaiiireStatiet'fgeorginiseerd;t0eten Worded'wear_  

•".00.`reanitaten•:.-bijeengebracht... kunnen..worden.::.:Van "het°. plaatael 	ge 
. '14-=:-da 	 • • - 

,irife"-:: 1510011.0g 	 . 

:,centriel- toe° • • 
,• 



• • 	 • 

; • 

• ••••-..,- 	. 

dat zich by. in het.: CongreaAontrwA in Den Haag .ntapeelt en •vaar vanuit' 
.10ot. hsle land de ree4tItail Van. do plaatseli1ke lactlea lainnen :'WOrden"' 
gotoOnd • 'door 'de :.betroisisinen- eel!' • 	•••••• • 	• • . 	. • 	. 

• . 	• 	. 	•: • : 	•• 	. 	„.. • 	: 	. : - •.,.. 	 .• 	•... 	• 	,•.••• r.•"-: 	: 
:dileikbonden..door: de Vredesbewegingest .,.aanigedrAngon.: warden •':•••• 

• as AO .1.  kOn • 441.. -in navolgjng van do Dulttet  Daeit$1.- in golgische 

	

',en -oerkOnderinvikint-.uit-  to rdeOeti iv.e;;• de•.kandsniapenlng.- 	• 	• • . 	. 	• .• 	. . • 	; 	• 	. 	,•. 	.• •• 	• 	• 	• 	. 	• 	• 	• 	• .. 	• . 
Eenc:eerate-  :talk die;  tljdona ::allo ,plattsellike bijeertaist.eti • ditat to• 

:warden vervuld, is 	Iiiit'..'aanonitollon-• van l'eon' del tie 	eon Santa/ 	-% • 
:••• vekett:_later ' .1,j4egui be% lunidebat saroierAs is Inben• Naas: on van -; zich to•-  
• laten boron. • 	. 	• •'•••• 	-. • • •:. :;:•:. 

Eon.: tweedy. :task • 	tec-bediseestieren Welke verve 	ties • • bij eon : eventuelo 
tioollaaing .as to plaata90,- ••do vredeSbs%.eging nog: ter bia h kkIng stufl.•: • - . : 

::Een•...derde-toki4 ken • warden, ala net•.: UN besluit 014.-  bet. . volltalietitiOniiiiiiit  : 
• to late* dOOrgaiin;- -as to beOproken non de-.eigoin,,- sector door in : do kosends .•••• – 

:Woken 	ellidsille -.bijdrage'  kart. 	 • • ..„ 	. ..• 

•.• 	• 	: 	; 
 

Hot UN za]. hiirover ion ::ultsOrOali • saiotini-  dean. 

Ad 7•••-.-Delogatitieranari. Dan . Haat on- •••plaiitioolljko.vjaiAlj.Amaten: .10 .•- -  
' 	, 

Olt en vOrdt..VOorbereld ;.t.ljdonS do aktlaelak. 	• 

	

214 ,:Or:ilieerioOnieuli.- het:, 	 bra**. 	oat; zich 

	

plaat..So/i.jkl-in,:liet:-.-  belie.- land' :neett. lienanifeistee$ 	Ae 14110001c 

	

-• ..• • 	• ;•_:• 	•• 	•:,• 	 . •• 	. .• 	• 	. .•• -.•••... 	_ 	. •• 
Op do dig in jun"-  dot '-•-do beOlistinde • 'Oteolaing -.gehOUdoit-WOrait:  kuimon de.„,  
plaatselijke ocietie#:i ou$siteii inriAnten waar hot ileiatt.--glizailien.i.ijk;00 

	

-..;'t.exeitio.te:...gOVAlitd, 1cat.:100rden.: • •••: 	••••••••.-- 	: 	, 	c:••:•••••••&.•••-• 	" • •-• : • •• • 	. : 	- 	• 	. • 	, 	• 1 	• , 	 • 	• 	• 	.• 	•• 	 • • 
. • - 	.„ , 	• , 	 , 

eriddijnii:•do:•.Oirleilentaire•-• 	 ..• . : .. . 

'Oen besluit on to Olant504:•-Ftele, viektenAl 

. 	. • 	... • 	,• • 	•.,. 	• • 	,•,•••• 	.„•.• 
; 	, 	. 	• 	. 	• 

• 	A.V.igertilsoe:.•tijd:,•geledenvordi hot:.idea gelanAeorCirakeen.00aale .. -.;.4 • 

	

: 	• •• • •  • .•.. •:.. •...b.5luit  . .tot pleitaing:. •van. • 	- • •.: 	••,. •,,, 	• : •• • 	• 	I • •-•• 

V. 
vOor•;:hot-;:aaiikAndligen::714 eon period, ; Van ;natloosle: 

tiAt,:Olaatieni- zwarte...;.thittono,,::or.  40:- get 
ka3.ijke buttons Set rouwrand zouden 4Annen,•:aangeVen: hAeVelen.zich getrOften::, 

..,-:•":vbelinsAciAr. 7de voorZetting van bet beleid en do aanslag op OA:vredeabãvei• 

Net 'aligeii.Van'di actie 	 ■,..hangt sterleaF• van de 4e.)cerneiddle;! 
. 	 • 

• -,•krijgen:•dat vale andel*, 

tot
. deelnemero he •Var 	en 	 Orincitie0001. 
•

.  

 plaatsing, inderdaad iasài.le2hOevipeilledin nénsen zich do volinde;di 
CantraliK 	dis —••-•• 

ie- en• • • ortiatie!, 	e••'; tC• waken  in dé 	. . 	„.. 

mnianacio.:cgeledenbegonneniiit::-hAV.:-.iiit0410i01.agilt.do 
eon, 	 -::ij • lie,die p 

	

do buw van do 	400'P*7?  
itmet and • 

• • 	' 	• 	. 	 • • • 



xtrid4:3.6%-iegint de Veretodi,:tete .tieg 'de 
	 , .. 

diret W• 1 en „IrNirknpilieink.::ti; benede001-!ek-:. riiet 'e  p.:,..ebt..047zil. • 	 t-..ezien• h3: beleid `van hat': 	iri3f_ 
• 0414.4426;.e.lijKiliden "1:4-en• 	tenta0k 
1 .,-.---,•15e•-•!-iitide0e;4etii.4-6e.:zo..zden•.dietien. 	 Otiegetiee-i•eamett 

Ici•-Xeit.itt-14,- .00,0 
• te': 	*Vet 	ichrijiterlY Op de'. :de tasi9. 

• " 	• Oe::ttieede: 	 vazi -40:,ieLeeett_tebestkir in- Van: de !:lieenteiPe*tje. .:• 

meer 
-• 	• 

- Ad , 10 ::::....V.0).:49p:LOpil . ,bij :dd. - haste:: te .i:Oene4i.eCht: .; 
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annsiegeven.-- gien....i.e;.10 ,..e.e .tien *ail*: in:.: tledet.I.and '.detuonateaties ';00. :de ;,:te- .. ; ' • :::Igengeicegen -.t6.t . 4 - . -si...  

• ',I:-s. 
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to .wi  eticr  att ,: : 4 0  t etv  ese :iotiden '10eti n-,blijire9.:aen.•300.010..de' BendeOpiblie4.460i-.pen •trete tieirdeiteid f?len ie.,.bi 6
'  
1
: 
4cing..egel-0e:geeteing: Van do perehina1; isi hetbet derkeiiike:Ceent tire

•-• 

;tiosf:ilteic : ilaiecer. - voor,-he ..ibegin:.raii::.da.:plasteing:•binnen en '•bniten quits-:. litii4,., grate _ -*iidititc:tti.inioi.t.,,„ nicit!..1:1-1..;:ge . :Ali Orlaas 4 . piliat.3' -.:Aoor',iuni:1044,::-: ....■iii0beiatit-,.eil. geihtiaoz 0 liei-aliter..- en ....eok ;:doOr: de --. deelnemera -.aen:4420,:!deincin ,  -.: •**.at-.40e-4. :-T: -:.'-' :.... . .. 	. 	' .-. 
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seen afwi.lkingen van telmelding 050291. 

CAGO-demonstratie. 
: Arnhem,Ede. 
: 050291 vanaf + 10.30 uur tot + 15.00 uur. 

vtg stond gepark voor 

b. 

3.Voorval: Op genoemde datum werd bij MELCHEMIE omstreeks 11.30 een personen-
bus waargenomen met + 50 persn welke een demo voor het gebouw 
hielden, met als onderwerp: Geen bloed voor oorlog. 
Na vertrek werd gestopt bij het Centrum voor Koerden te Arnhem 
aankomst + 12.30 uur. 
Vermoedelijk is hier de lunch gebruikt. Vanaf dit Centrum werd 
+ 13.30 uur vertrokken naar de Krijgsraad te Arnhem, aankomst 
13.50 uur waar tot 14.10 werd verbieven. 
Er bleven hier + 20 persn achter ivm de zitting van totaalweige-
raar1■11■(einde zitting + 16.00 uur: eis : 1 jaar - 
uitspraak over 14 dagen) 
Hierna vervolgde het gezelschap hun reis naar lokatie Ede-West 
waarvoor de poort uitgestegen werd en een korte demonstratie 
werd gehouden, van 14.50 uur tot 15.00 uur. 
Hierna vertrok het gezelschap via de A 12 in de richting Utrecht. 

   

1.0nderwerp  
PLaats 
Tijd 

2.Betr Pers Pers: a. IIIIIII1Vw -bus kent; 
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4.Concl: 
	

Nvt. 

5.Advies: 
	

Verwerken. 

Aanwezig waren: Een team van de NOS, Omroep Gelderland, 
de lokale,pers van de Arnhemse rant. 
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AAN ALLE SOLDATEN  

Vandaag, 5 februari, komt de 'Desertie-storm op Wielen' hier langs om 
te protesteren tegen de Golfoorlog en jullie op te roepen te deserteren. 
Ondanks alle propagandataal op radio en tv zijn er honderdduizenden 
doden en gewonden in Irak door de konstante bombardementen. Dit zijn 
Iraakse burgers die niets te maken hebben met machtsspelletjes om 
olie en geld. 
Zonder soldaten kunnen diegenen die oorlog willen voeren dat niet. 
Zij zitten altijd veilig thuis. 
De eerste dode en gewonde Amerikaanse soldaten komen binnenkort thuis... 
Laat je niet gebruiken als goedkoop kanonnenviees en deserteer vandaag 
nog!. 
Ga in ieder geval niet near de Golf! 
Laat de hoge heren de oorlog zelf maar uitvechten! 
Hulp kan je krijgen bij de onderstaande organisaties. 

TO ALL SOLDIERS  

Today, february the 5th, the 'Desertie-storm on Wheels' is here to 
protest against the war in the Gulf and we summon you to desert. In 
spite of all propaganda on radio and tv there are hundredthousands of 
deaths in Iraq caused by the constant bombardments. Those people are 
Iraqi civilians who have nothing to do with powergames of oil and 
money. Without soldiers the persons who want to make war can't do that. 
They are always home, safe. 
Soon, the first dead and wounded soldiers will cane home... 
Don't let them use you as cheap cannonfodder and desert today! 
Don't go to the Gulf! 
Let the decisionmakers in Washington fighr their own war! 
You can get help at the next organisations. 

-Vereniging Dienstweigeraars 
Postbus 4802 
Amsterdam 020-680999 

-Anti Militaristies Buro 
Pontanusstraat 22-24 
Nijmegen 080-231708 

-AMOK.  
Esdoornstraat 14 
Utrecht 030-442122 

-Kerk en Vrede 
Utrechtseweg 159 
Amersfoort 033-10445 

-Humanisties Vredesberaad 
Postbus 114 
Utrecht 030-318145 

They'll be back 
by Christmas 

' STOP . 
• ..THINK . 

ACT 
THE TEARA;tST /REMO 101.4. REALITY ?KUM • 
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