
Ministerie van Defensie 

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag 

De heer R. van Amersfoort 
Postbus 10591 
1001 EN Amsterdam 

Datum 	1.4 OKT, 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 Tijdschrift de Vrije Socialist (of vergelijkbare 
namen) vanaf 1945. 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. 

Militaire Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst 

Sectie Juridische Zaken 

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

www.defensie.n1 

Contactpersoon 
MIVD/SJZ 

Onze referentie 

DIS2016018204 

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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Militaire Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst 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 !even 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 
Veiligheidsdienst Beslissing 

Gelet op het voorgaande heb ik uw aanvraag opgevat als een verzoek om 
kennisneming van bij de MIVD eventueel aanwezige niet-actuele gegevens 
betreffende Tijdschrift de Vrije Socialist (of vergelijkbare namen) vanaf 1945. Naar 
aanleiding van uw verzoek heeft grondig archiefonderzoek plaatsgevonden naar 
dergelijke gegevens. Bij het onderzoek zijn documenten aangetroffen. 

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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r deze, 
E SEC T RIS-GENE 

.P. Geerts 

V 

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

Hoogachtend, 

DE 	ER 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 AA te Utrecht. 
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RAPPORT-MELDING 
Form 15348 

vaza.m-y 

CIA Lam 

Plg C: 	/ 
Pte: 

C.: 

Datum 	12 januar.i 1971 
Object 
Mut. 	Winsohoten 
onumem 	artikel soheelkrant 
Vii. incident : fainema 
Ekon 
Evaluatie 

Van eex kextaktadres nerd bijgeveegd artikel estranges, 
dat galaxy' versoheex in de schoelkrant " de sohakel" 'fan de 
L.T.S. to linschsten. 

De geixtervidwde eud-militair is seer eaarsohijnitjk dezelfde 
perseonlbfj wig under. inliohtingen kunnex warden verkregex nls 

Betrekkenes 

In het daarop volgend nummer versoheen eveneens bfteveegi 
oommentaar van can leerling. 
Het daarin gesteldet" Van hwes.dres 	 versohijneit 
n.l. regelmatig antimiliteristische folders on andere opruiende 
en some minder "nette" epistels", is inderdaad waar. 0.a. is dit 
gebleken te Veendam en Stadskanaal. 

w•sid. even CGS sie Vh= — 
o.a. dat voormelde bij U bekend is onder rar 

gestelde adres 
sta't -tan name van de U bekende 

Datum : 
Pang CIA: 

D. -N. 4,92480' 924420' 200 
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RAPPORT - MELDING 

Datum 	• 27 november 1970 
object 	• Technische school 
Huts 	• Ninschoten 
Ondetwerp : Beroepenvoorlichting 
Vh.incident: 4a/peen 
Ikon 
Evaluatie : 

r.t 4  
4' 

 
49 C1- DETACHEMENT 

CIA: Dam 

Paraaf P41 C-:„4--?7;127  
Ply—CT 

C-: 

1. Form 15348 

Op 10 noveu r 1970 vond omstreeks 14.00 uur in 
Winschoten een voorlichtingsles plaats aan de technische 
school in de Poststraat 4. Dee voorlichting werd gage-
ven door het K.L. team uit Haren. 

Gedurende deze voorlichting verschenen 4 Zt 5 jongelu, 
op de school en deelden bijgevoegde painfletten uit. 

Dater zij zich op het verzoek van de directeur in eer-
ste instantie niet wensten te verwOeren,waarschuwde 
deze de gemeente-politie te 'Jiinschoten. 

Toen de politic verscheen,bevond aich alleen de lei-
der van het groepje nog op de school,de overigen hadden 
zich inmiddels teruggetrokken. 

Bedoelde leider werd voor een nader verhoor meegero-
men en bleek te zijn: 

Betrokkene: 

- -Pi;q9frort 
fotocopie vn tv!ee 
,Tyfietten 

( zie rapport 	omtrent betrokkene) 
De namen van de overigen zijn (nog) niet bekend. 

-H3j. 	1i 	
a 

$.59 

Datum 

Paraaf CIA 

vervolg z.o.z. 
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ale  vikilitniaende. inUw Ihoi.,dentehrarOrae nr.29/197p. 

04-0:ent betrOl(Iteie 

alSrtede aver zi jit echigenote " word U op 26-9.-',1966 eon 
0,ii&-boden: .ondek 

Voi:krog-on aenvkiliende gegovens: 

4/1910. 	 ivra bo7;001:, 	:de : Kohih 

veryalson:, 

19-9-1969. boilopht upanbare CM' bijoenkoTaat. 

121969'..:ieedr op:..4448,-mat anti -4±1...161,1dh, k94t0'.tEar06 

iiitVO-demonstpatie  Amsteriaiii 
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'-,1];04tgeao-pe.v. 

oricioizoOk werd 	gi.'sts naar aenleiding  
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RAPPORT-MELDING 

Datum 	: 6 oktober 1970 
Object 	: drukkerijen 
Plaam 	Wineohoten en Blfjham 
CMtdervierp : BVD pamflet 
Vh.incident : k/neen 
Bron 
Evaluatie : 

` 19;:.......:12ETACHEMFNT 

Dam 

Paraaf Plg 
PIV C- : 

C- : 

Naar aanleiding van het pamflet van de witte BVD betreffende 
een artikel in de "Telegraaf" ward dzz in opdraoht van de Bilotti 
veiligheid een onderzoek ingesteld near de daarvoor in aanmerking 
komende drukkerijen to Winsohoten. 

Dit onderzoektdat in samenwerking met 
	

word 
gehouden,leverde ter plaatse geen concrete resultaten op. 

Met name staan geed bekend de drukkerijen vanes  

Van een 	 ward evenwel vernomenpdatle, 
oonaohtig 1st 

Betrokkenes  

N.D. 

Betrokkene heart in zijn woning ( boerderijtje) een drukkerij-, 
ondergebraoht en wordt,gezien zijn instelling6.mentaliteit en aktiviteil 
door meerdere feferenten ale de zeer wearsohtnlijke drukker van hot 
pamflet aangemerkt. De afetand van Ain woning tot het station to 
Wineohoten bedraagt ongeveer 4 5 km. 
Volgens verkregen inliohtingen zou hot etencil"Alles over dienetveige4 
ran" eveneens aldaar zijn gedrukt. 
Betrokkene wordt verder omsohreven alo een zeer louohe figuur.Zjjn 
werkzaamheden an in vele gevallen onnaspeurbaar. Zo ontvangt UU eat; 
iedertdie can zljn deur komt,zeer aohterdoohtig. Onbekenden en 
mensen komen er eenvoudig niet in en worden can de deur afcewimpeli, 
ZUss adres wordt diketls bezooht door personentdie in auto's met out 
buitenlands kenteken (voornamelfjk Duite) arriveren. Ook onderhoudt 
betrokkene kontakten met figuren uit de CPN en PSP wergild. 

Door 1111■11■11Rwordt betrokkene garden ale de arotir 
maar stills medewerker-organisator on stimulator van proteetacti*A 
tegen het plan Kikkert. 
BU een realisatio van dit plan most den ook met eon verhooee 
teit van betrokkene rekening worden gehouden. 

Tenslotte zou bovengenoemd adzes fungeren ale een kontaktadres 
voor aanstaande dienstweigeraars. 

Nadore bijzonderheden omtrent betrokkene en soort.type en groevJaJ 
van de drukkerij zullen onmiddelltik worden gemold. 

Datum 	: 6..1'/70 

Paraaf Cl 

50—IX4BB 502627 



RAPPORT-MELDING DFTACHEMENT 

"-- CIA: We 
Datum 	18 Augustus 1970 
Object 
Plasm 
Onderwerp 

Paraaft Pig. C-: 
C.: 

AnSTERDAM 
Modowerkere."Fassieffist" 

Vb. incident j•/peen 
Bron 
Evalnade 

.......•••••••••••■••■■■■■•■■■■■•■•••••■••■••■•■•01/1iii 

! 	. Als medo4orkore van de "Fancloffist", eon onregel+ i 
g% matig verschijnondo uitgavo van de "witte-DVD", weidon 

enoomie 

1....4.3=30110  

it 

La, 

C.-450 C.I. 
Nrt 

/0 .03 -6 3/9 

rumd Gant 

Detoclvmn't 

13.Grcreent...cluo 

21 AUG. 19IcP 

1)nount 	113-0.1970 
Pnraaf CIA: 

34t  l 64184 62195¢' 119 



AANTUENEIN Aan 

afdellng dlenstplIthazaken 

bureaurl geweirentsbOteare 
li*n wank waned IA hat tfltVIC404 46[1011 an 
nvmmilr 	Wet naworkinleig ea rannaleen 

Nemmmemom 

Ateobrlft bootom4.loor4 
deOhef GS, seotie 02b, 

MINISTERIE VAN DEFENSIE 

uw kenmerk 	 uw brief van on' nummer 

'a-Gravenhage, - - 
Z OKI. 1568 

eademnew'gewetensbeswaren-
tegen de mill- 
taire:dienst. 

Overeenkometig het geatelde in artikel 61  derde lid van de Wet gewItensbe-
zwaren militaire dienst, send ik u hierbij een afeohxift van mien Imsohikkingl  
waarbij uw beswaren tegen de vervulling van militaire dienst van woike card 

—ook, worden erkend ale ernstige gewetensbezwaren in de sin van artikel 2 van 
de wet. 	------- 

17 is, gelet op artikel 9, derde lid van de wet, met ingang van de datum van 
dose besohikking ontslagen uit de dienst ale gewoon dienstpliohtige. 

Ale erkende gewetensbezwaarde kunt u thane worden vorplioht tot het vervullen 
van gewone vervangende dienst. 

Weds in verband met de door u ale dienstpliohtige :coeds vervulde militaire 
dienst heb ik eohter aenleiding gevonden u rooralenog niet voor vervangvnde 
dienst op to roepen. lei moat ik u er op wijsen, dat sulks u niet ontheft van 
uw verpliohting om zodenige dienst to vervullen wanneer u daartoe in geral van 
oorlog, oorlogagevaar of andere buitengewone omstandigheden wordt opgeroepen. 

Met ingang van de datum van dese besohikking treedt u ale erkende gewetInrbo-
rwaarde, ingevolge artikel 27 van de wet, in het genot van groot verlof.. 
Uw verpliohtingen ale groot'.verlofgangex sijn vermeld op de aohtersijde 161,  doi0 
besohikking. 

DE MINISTER VAN ulnas E, 
voor de minister 

--BET;IOOPT VAN ME AYDELING 
1:aENSTPLICHTZAKEN, 
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MINISTERIE VAN DEFENSE 
DIRECTIE GEZAMENLIJKE MILITAIRE 
PERSONEELSDIENSTEN EN PENSIOENEN 
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19 , nr. 	 . 
srapport in duplo 
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exh, dd. 
Een sociaal vocrlic 
betr. 
lnr. 

aangeboden aan 

de chef generale staf, 

sectie C 2b. 
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DITAIVertitli'l VAN MFEESIE 

GataTELIJK KANTOOR DRENTILEARainG111 3001ALR DIENST 

BRUK 34 	 AriaN 

ZiallAM1031_,ILISZ2.11.r GSM? OV 
dedod i do d 

Mt:a...4W 

naau en voornaaa 

gab.datun in *plants 

burgerlijke otaat 

hninadroa 

beroep 

godadienat 

journatiotidrukker 

Nod. Hervorod 

Dit rapport wordt in 7-voad uitgebraoht naar annleiding van kantbrief 

Afdeling!SoolaloZaken dd. 27 fobruari 1960, nr.K.6400 zulka ter voor 
liohting an de aomoiasie gewatamobezwaren. 

betroKkenes (sae bayou) 
eahtgenotea 
kinds 

_____21L/MIDTVGjati, 

varier 
moeders 
betroKk 
broer a 
boor 
broer 
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QN44\ 	 . bled 2 

ariaZ100. 

Grootvador 	 was vroogor binnenaohipper on vestigde eich later to 
echtpaar had yip' zoom en vier doohters. Van de zoom is 

S4n in silitairo dienat geese at en d* anderon hebben zioh vrijgoloot of 
haddentrooderdionst. Het gezinft0 Ned.liervorud an bezwaren tem de mil. 
dienat had men riot. Grootmooder is overleden in 1951, dooh grootvader woont 
no in Muaselkanaal. 

(3110,M01.11)1iW VAH 111.1:17g114LIM. 

Grootvsder 	woonde met sijn gesin to 	 g hij werkto 2 t3 jasr 
ale sad bij de pleataolijka aardappelmeelfahriok. Ds grootouders waren /led. 
Uervozid, dooh alleen grootmooder tesocht of en toe de kerk. 
Zij hidden Mn doohter on twee zoom, wearven Un in miledienst is gewoost on de 
ander word afgekourd. 
Do grootoudere zijn beide overladen. 

	

fw- ,.sVl,N lirmt 	FIE( 	. 

h'aw'ker 	 was de 3e soon uit eon gezin met negon kinderen. Ha de lagere 
aohool to hebben doorlopen, ging hij ale leerling weaken hij eon amid. Later 
worktahij ala amid bij de aardappelmeelfabriek tea Torapolkanaal. Wet hij de 
3o soon was hoefde hij niet in militairo diennt. 
Op MINIM. trod hij in het huwelijk met zijn tegenwoordige eohtgenote. Sedert 
1955 is h&j ala maohine-bonkwerker werkzaltm bij de maohinofebrink 	to 

.111mbie■lo, do laatste tijd ochter alas mogazijntedionde. 

Moeder 14.U.Haoltiel hrwft na hot lager onderaijo oen twenjarige aursus naniou et 
haodwerken gevolgd on tweet verder thuic helpen, (=dot hoar moodor vaak ziok wa* 
2;i3 	dit doer tot haar huwolijk op 

De ouders behoren beide tot do Ded.Hervormde korh en zij zijn niet v66f do mD,., 
&Janet. Het is nu eennaal verplioht, dooh 213 zouten hen zooms goon toestreoliEC 
seven vrijwillig in mil.diennt to grin. 

LIMintriOP VAN BYL'HORKME:. 

'heals reeds vermeld iS betrokkonn op 	geboron 	 Iameont: 
Detreffende zijn geboorte on aerate lovenajaren warm goon hijnotiiao* 

haden to vermelden. 	was normaal genond, be sooht de Chr.lagere eohool to 
on, van 1951 tot 1955, de openbaro ULD-sohool eveneens to 

.1.0.15 Zander doubleron behmalde hij hat diploma A. Bowen not zijn oudero en 
Jorigere broers bezooht hij de Ded.Hervormde kork en ook in doze Jaren deden 114 
goen hijsonderhoden voor. 

De hoer 	leranr ann de openbare ULO-achool, 
MINIMON, vorklaarde, dat hij botrokkone heat gekend ale even normaal geode lotr-: 
ling, die niet opviel door bijzondore gedragingen 011 ook wel noosing noity n. 
voorlichtingedagen in de kazerne 	 botreffendo leger en luohtmodat. 
Do hoer 	kent ook wel de oudera van betrokkono ale runtige, natio 	laenli 
bij wie van beswaren tenon do ailitaire dienot moat iota is geblkkon. 

Via 



111111111.1!Fr9P 
« bled 3 - 

Van 	 w r.t etrokkone op Lot kantoor van de 
en in dot janr bezooht hij teveas 

e avo 	.o. 

Voljona   loonadainistratriee bij do 
hreft botrokkene bier owerkt van 

eerat op de ofd.arohief en later ook op de ed.00rreepondentie. 
Uit de benoheidon block verder, dot betrekhene eon flinko worker WO man vie one 
diverse opdraohten durfde toe to vertrouwen. Hij zou ontolag hebban geneaseu 
i.v.e. etudie. 

Dat betrekkone ontelag zou hebben gonomen i.v.m. voorgenomen studie, bleok eohter 
niet to kloppen, want hij Ong wet enkelenanndon workers O. het kantoor van do 

Volgene ziJn noeder was hi) to Amsterdam in pension bij kennieeen on ook hier be« 
zooht hij nog eel de Ned.Hervorndo kerk. 

Bezwaren teen do militeire dienot had betrokkeno op die leoftijd no niet on hij 
heeft danootvea rmeolzijn dienstplioht vervuld 
bij het 	 Hij word bovorderd tot 
dpl.eergeent. Gedurendo aijn dienettijd leorde hij miin tegenwoordige eohtecnote 
U.O.P.Vermeiren )(Armen. Li woonde tie 	was h.K. en werizte ale 

betrokhone wildo grasp; in die negovir bli•van en daarow bleef hij nog bijna 
jeer vrijwillig in ailitaire dienst, 	 . Do verstendhouding net zijn 
eenpagniesoonnandant woo eohter mindor good en daaroe Qi hi in 	werken 
op hot kantoor van de 
Voigens hem was hij deatijdo nog to Jong on oen gefundeord oordee1 te kunnen 
hebben over de militaire dienot. Hij had ook teen al wel bezwaren, doeh was nog 
niet voldoende overtuigd van de 3uietheid hiervan. 

Volgons zijn moodor heeft hij hot in allitaire dlenst moeilijk gehad, door de 
tegenstellino van de bijbelleeeen door de legerpredikant onerzijde on do opleidine 
tot etrijd en vernietiging andorzijde. 
Ult lijht oohter niet good to rijmen met het vrijwillig nadienen van betrokhene. 

De kantoorbetrehhingen voldeden botrokkene act al to beet. }ti vol 
nog oen tijdlang de 

In het begin von 1962 verandorde hij al weer van werkgeveri hij proboorde het 
teen bij do 	 doch ook dit woo van korte duur. Oa as 3 aaai*r 

nit work volde ad bete3r on in 
ij werken 

no la j in voiledio dienetverbandworken ale 

In 1964 word de 	 eohter overgenomen door do Emmer oouraM en venal 
die tiJd werkte betrokkeno ale 

De 
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J.00.170Hk°,,,, er heott gawk% 
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104014anlicat4lin4WPOr:r4•,o4ntn4oOkshotOffakdk„ 
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eel standpunt bobbin% ingononal. ware in ook do gods- 

4tPf 	00oh; 44,,k voilf4uP. 	J.09e, *got AO 
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Reit biota van betrohkeno en aijn eehtgenoto word op 	hoveatigd in do 
D.K.Rork on hot ttobtpaar ging WOnan in on  hnordari3't30  e 	 e op 
hot 	oordig adroit. 

take partij is betrokkeno niot as ngeoloten on hij sect blanoo to 
ntenitens,aniteArhediwednituvonehikinakisopid*Joniist; do landspolitiok worth 
tS44-49r-trAVU.fm,witimasskt. 	. 
Ook..**0 	 11 	iiijn eohtgonote goat nen iou kUntion 

. 
	nocmon 

 

nonoonforaiit Oh, hetgoon,welliaht no do voroorzaokt kon zijn door hot voreohil 
in losiitiailko-olitsdisetliodimircostsd a R.K. 	• 

Petr9 Igke 	 APw4:14041  de IniatFair.0 die ,t 	441s.go)onen.,.,,, 
door 	 jauiebristUe io voor hen do 'citrate' figuUrjaiiieit-4' 
waadoo i3'aef n- genetineboolisaing word g000nfrontoerdt in nilitaire41- 
dionat gaan is strijdig mot do leer van Jeans. 
Zije getaoton goon hem in, dot hij order goen voorwaarde eon mons nag dodon on 
zOker niot op bowel Vall do ovorheid. Hammen uitgennda sect hij nlot o'er to 
kun non soadoon aan de dienotplieht. wel$tehij beaohouwt alo eon onrololijko 
van de overhoids Botrokkene Deport hierbij eohtor do be otaande Dionstpliohtsot. 
4& alts hij boweort. dat do overhoid hear bovowtheden in dit govol oversohat. De: 
aanierwaarop dose plioht ten uitvoor word* gebraeht vindt bi3, vision de loefti 
on do ontwikkcling van de "eleohtottore Wenool nit do bozo. 
Verder zest hi4t  dat de overhead hen botaaarlijk kun later handelon tegen Rijn 
pardon in, in welk voeband hij denkt aande hnidigv nituntio in ea krijguatobtr 
die vorbondon in in eel Nave, wanrIn varsobillOndo partners zioh noar zijvi menu* 
natnrolijko wotan to ondorooheiden van oorloguisiodadigero. althams to notation 
issir,bus. oodramntroont 
40s9kkopo.4000,40;ssobeld bet bee-eta to kunnen dienen door to Napoli, tkor 
nieiand 	44. 6don -of to vorwondon en to proboren doze bonding uit to (Irage.2. 
Dectelneempletopp000ding, ondervijo en voorliohting, no hij etrot 	ziA 
seilitairo dionatti4d,diep over doze ganotonozoak zi:n goon nodankon, hote“-tn 
ertoe heoft gaild.'dat hij nu niot andoro aogt to kunnon den weicoran am tow 
oproep to voldoon on nsijnatedonena to dole % daartoor to wordiam opgoloid of $44 
de eon of ender* vorm mayworking to verlenon ikon dit 000rt praktifton". 
notrokkou* is vogotariDet hotgoon ook al inhondt dat hij goon tnkel levond voioetil 
wil (baton) doio. 
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Radio Actief vervangt 
Radio Atoom Alarm 
BORGER — De illegale :en-
der Radio Atoom Alarm van 
de antl-atoombeweging Is 
ter :iele. Een van de drijven-
de Jusehten twitter de,,zen- 

reso

iftiailksokog al Oen, 
erwribrertrou wen' 

nnen aan een nleuw 
avontuur. 1iiJ heeft een nleu-
we 'negate under: Radio M-
lle, die sal opkomen voor 
een leen:tar Drenthe en Gro- 
ningen. 

De steer In de anti•atoombe•
wegtng was verpest door het 
somaaheultureel werk, aldus 

Er werd eIndeloos 
vergaderd en nlets gedaan. 

Met de zender Radio Adler 
soil men het verzet tegen mis-
standen stimuleren. 
De nleuwe under kan van 
start gaan dank zU een gift 
van duizend gulden uit een 
geheim fonds van bevritmde,, 

TArnStanunso.sollevaerti# Lla 
. De-weerste.V112tildlinr kin 

men komende woensdag ho-
ren. Ze zal in het teken staan 
van de terreur van de op 
bouwwerker in de heder. 
daagse samenlev ing. 
Daarin wordt nen de kank ge 
steld hoe de opbouwwerkers 
elk verzet in de htenn smarm 
door tales to wihen hegelei-
den. aldus de hee 

•+••••11116 

». + art-, 3 
-a 

V 
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•• 
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Radio Actief vervangt 
Radio Atoom Alarm 
BORGER — De illegale sen• 
der Radio Atoom Alarm van 
de antl-atoombeweging Is 
ter stele. Eta van de d divert- 
de aehten aehter de run- 

mi('Reni 
IrOUWilr 

egonnen aan een nieuw 
avontuur. Hij heeR een :dew 
we illegal. lender: Radio Ac-
tief, die sal opkomen voor 
een leelbaar Drenthe en Gro-
ningen. 

De steer In de anti.atoombe-
wegIng was verpest door het 
sociaal-eultureel werk. aldus 

NINNougu Er werd elndeloos 
vergaderd en Meta gedaan. 

Met de zender Radio Actiet 
wit men het verzet tegen mis-
standen stimuleren. 
De nleuwe tender kan van 

• start gaan dank. zU een gift 
van duizend gulden ult een 
geheim fonds van bevriende„ 

,IAnDeedevoiewItitgendliirkan 
iatardaniso.aotleveertkraQ 

men komende woensdag ho-
ren. Ze zal In het teken staan 
van de terreur van de op 
bouwwerker in de heden-
daagse sarnenleving. 
Daarin wordtaan de kaak ge-
steld hoe de opbouwwerkers 
elk verzet in de kiem smoren 
door alles to wIllen be vie!• 
den, aldus de beer 
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Datum : 31640.. 

Paraaf CIA: 

10 • II • 1286 - 016303 

449 ci-DETACHEMENT 

■1111116. 

RAPPORT-MELDING 
	 I. Form 1S348 

CIA 

Paraat: Plg p: 
Ply C.: 

■■■••■■•1 

Datum 	 31 ekteber t972. 
Object 

Plaits 	: 	Borger 
Onderwcrp : 	Rood Velkefrent 
Vh. incident :it ham 
ikon 
Eyaluatie 	: 

1...••■••■•••••11 

Naar aanleiding van een pamfletverspreiding door eon 
greep werkende jengeren te Berger, ward near de terefted Veins• 
front" te Borger een slider sInderzOek ingeSteld. 

Het "front" bleek uit sleohts 64n man te bestaans 
Betrokkene 

N.D. 
Volgene de 	 moetO aan het geheel een plaateeltiko 
waarde warden toegekend. 
Betrokkene is anarohistieoh ingeateld en neemt dikwas deal atn 
demenstrsties en betogingen van allerloi (linkee) ward. 
TOdolVk weet hid zits's din enige aanbang to versohaffentdeoh meestal 
an daze kentakten van karts duur. 
Moms 	 is betrekkene eon figuurldie singeta 
fell van zioh doet herein als het ministerie van defensie in Emmen 
zal warden gevestigd. 

/h-sze 	 L "a 	l UII  
-C9•S 	. L'7:7/ 

• Ai.4. 	'CA) 	
11 1 	01 

krA/6 	 , 

f‘  

440  Cided 

lark - 2 N 6 J. 19/2  
vervolg z.o.z. 
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1. VERIFICATIE BEVOLKINGSRECISTER 

NAAM 

VOORNAMEN 

::GEBOORTEDATUM 

GEBOORTEPLAATS 

NATiONALITEIT 

:20DSDIENST 

BEROEP 

:, WOONPLAATS 

ACRES' 

-•...,-YORIGE.VVOONPLAATS 

ONG,ILIWD/GEHUWD 

15C-N•3239.,038361F 

...,11.=e7=r..'C, 	 •Cr"gr 

. 	• ' 

L. Form. 14554 

logy' I DETACHEMENT 
440  Chief 	C ONFI DENT I EEL 
- 2,:ibiZitefa?2 	WERKBLAD 

mNR 21C/ (7 .7 
• 	DATUM 

met "" • 
GEMEENTE: 

UIT TE VOEREN DOOR: 

BlIZONDERNEDEN: 	... 	... . 

. 	 frzt-t•rd 

A019 

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLS 
(Gem. Pol., R.Po!., Post C.. Gr,C,. Dtstr.Reelt., Hb., Bedrilfspol ) 

... 	............ • . 	1 

cc.ecat.‹.4ii e 
ar,, 	viz: 	ry 

„ 	4rrece "'Ace —awes 	 irroce.-sreno.4k_.  ,t.t/ 

,• 	 " , 	throe Wet' 	tke enann"- p  
Ge toot(  	r is 

REEDS BEKENDE GEGEVENS: PARAAF: 

 

_ 	 .i  . _ 	 • • 
4 , .. 4 ......... 

ettei„,-,4 	 r) 	41.01/10 	O'Ve) -  
fee r) 	 . 	.... 	.... 
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PERSONALIA (en eventuelEi  4eihoudind tot de dienetplicht) 

VADER 

.14C)E1:3 Eft 	• 
• , 	- 

ECHTGENOTE 

SCNOONVADth 

SCHOONMOEDER 

BROEFISIZUSTEAS/KINDEFIthrZWAGERSISCHOoNZUSTERS/INWONENDEN 
• 

... 

• 
• • • •. • • • 

^ 	• 1 •• 

• .. 
• • 

-- . ..-. 	 . . 	. 	 . 	. 	. 	 • 7'.." --' ''',: 
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AKTIEPROGAMMA 	WERKtAIDE aotZtRtiv 
Er is verschil tussen 	en de Vakbe400ing. 

Baste mensen, 

Zoals 	wellicht al waet doe- middel 	de per t; of akties  win he t 'cod Voiksfrent Nederland, w4'dott et in het 

bedrijf van de kapitalist Schram rIrre L.eslissinpn geno,en. 

Of nog juister er wurdt o”tzettend gelanlo,lurd not Werkende Jongew. 
- Wij vinden dat vowr het bedrijf '.f Scrra- oalele aktiep,Aten van kre;.ht moeten worden: 

1. Een werktijd van 13 uuc pe: dae is h,t 

Vtjf weken vakentie -,roc.-  toF e, ,%s-,t 18 iv-igen. Vier weker ,ccr jon-ae we,koe,,ers heven 19 jaar. 

3. Jorge werknemert, dienen hetzelide tea-. to frijnen. 

- 4. Werknemers die eon ki.11;1;ssen, studied_ 320 sf 
	

deelnemen, dienen hie:tee betaald 

yerlof to krijgen, zondEf verliet, var. verlof12gtti. 

.5. Extra uitkeringen, zoals vakantie-ditkeringen en wirstuitkering 	voc.' elle we,1nem'S op dezelfde 
basis to worden berekend; voor win.Atuitkeri;lo geldt dat iemand, die nog geer,  jaar in hat bedrijf 
werkzaam is oak uitkering krijgt (prmentsgewtjs). 

Afschaffing stemplicht. 

Voor het bedrijf van 	geldt dat het produktieproces MOT eon greet deel draaiende wordt gehouden 
door de coedkope arbeidskracht die jeugthgen leverer. 

.;. Op deze manier vervullen ze dJs een voor het bedrijf bizondo nottige en vooral aantrekkelijko fuektie, 
en deze jongo mensen dienen derhalve den ook het loon van eon volwasseno to krijgen... 

B. 	al zich in de tookomst streng moeten houdon aan de rejoin, opgesteld door do Werkende Jongeren 
en Yekbond, z. niet, den volgt besretverklaany. 

9. 	zal zich ook net als alle andere wsrkgevers moeten houden aan do m.aximum proeftijd van 2-maaeden.. 

metal kunnen we de conclusie trekken dat dergelijke toestanden zoals we nu meemaken bij het bedrijf, 

Van Schram zo snel mogelijk verwijderd moeten warder 'uit onze maats:+appij, willen we met recht kunnen 
Zeggendat we in eon eorlijke wcreld leven, met gelijke kansen voor iedereen. 

ODE MEE, DENK MEE, DISCUSSIEER MET JE OUDEkS EN OMGEKEERD, PRAAT EROVER MET (MEN EN KENNISSEN, MAAR 

BOVENAL 	 KOM IN AKTIE !I!!! 

Mocht U nog neer van dit soort toestioden weernemen, neldt het ens. 

Wericende Jongeren R.V.N. 

A CH TERZO.Dr: PAS Po TO 
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it 18110. 2e dmtx MINISTERIE VAN DEFENSIE 
LANDMACHT INLICHTINGEN DIENST (CI) 
cl: 

clo(o): 14 
PLO : N 
mET :449 

verz: 15dec88 

ontv: 

doe: 

verz: 15dec88 
ontv: 15dec88 

ACtIE 

INFO 

Eval: Bronnen: 

niet dienstplichtig, 
Nederlandse nationali-

drukker, sedert 
huidig adres: 

geboren te 
teit, van beroep 
woonachtig te 

kela gehuwd met: 
b.echtgenote: 

G EGEV 
Algemeen: 

ENS VERKREGEN VANAIIII111111111111111 
* is vermoedelijk drukker van de "Vrije Socialist"; 
* heeft pamfletten voor de "Vietnambeweging" gedrukt; 
* 1981: woonde vergadering van het Noordelijk Gewest Vrije 
Socialisten bij; 

* 1985: deelnemer demonstratie tegen het munitiecovis! 
Veenhuizen; 

* 1988: zie MR 3795 d.d. 5 december 1988. 

B ESCHOUWING/conclusi e: 
Betrokkene is kennelijk een "sluimerende activist resp. lid %an de "Be-
weging"". Gezien het feit dat hij zich in 1985 en 1988 uit ter2;e:-. defen-
sie/defensie-objecten verdient hij onze aandacht. 

daze M/R beast  twee bladen 

voignr: 

verz: 

/04t..it 

CI MELDING/RAMAT 
Been 9 alwiildngen van tln melding dtg: 

ANA 

08.1 NR : 

DOSSNR :3,c,),33i61?  
\ 

lichecode(s) 

1. 	P: 
Aanvulling MR 3795 fA.d. 5 december 1988. 

2.BETROK14"/PERS0NE N: 
(referte bijlage twee van MR 3795 onder punt 13) 
a.betrokkene: 

.5 
;t:)°rhalen wet nlet van toepassing Is vtmmubwom een. 

en • :, 

cl: 

8C a 6 -.I .860832 

te Winschoten, Neder- 
landse nationaliteit, zonder beroen. sedert 

c. d o c h t e r 



It 16111 

cl. 

CI MELDING/MEMORY (vervolgblad)') een RNR 

OBJEKIIIR 

ROSSIEFINR: 

C-plg Noord: 

2 
aP at(g- 6/e6 

5.ADVIE S: 
De onder punt 2 en onder punt 4 (onderstreepte ge eelte)(1ndien 
gewenst) registreren. 

Paraaf CIOO: 

ply C-449 CIDet: 

,) dooihalen wat nlet van toepassing  Is 	 vetvoIgbladen: geen 

ci. 

26 B 5 • • 821650 - 224416FR - 2364 



RNR 
	 voIgnn 

OBJ NR 

INFO 	: 
	

Vert: 

5. ADVIE S: 
Ter kennisgeving aannemen. 

C-ploeg Noord: 

610c,  

y1,14-C-449 CIDet: 

Paraaf CIO0: 

MINISTERIE VAN DETENSIE 
LANDMACHT INLICHTINGEN DIENST CI) 
ci: 

d se t10,2e dnrk 

fich(mcde(s) 

clon: 14 
	

vets: 16dec88 

PLG : N 	Only: 16dec88 
	

16dec88 

list : 449 
	

onto. 

Om, 

CI MELDING/RAPPORT 9 
geen 9 afwilkingen van lin melding dtg: 

Brannen: 	 Evat 

1. ONDERWER P.  
Aanvullende melding op MR 3795 d.d. 5 december 1988. 

2.BETROKKEN PERSONEN ETC .. 
Zie MR 3795 d.d. 5 december 1988. 

3.AANVULLING: 
c.lder punt 3.a. V 0 ORVALis gerapporteerd: 

"Van de zijde van III 
werd vernomen dat de actievoerders de beschikking hadden over 

scann'rs en CRYPTO mogelijkheden. Dzz is niet in te schatten wat met 
scanner en/of CRYPTO wordt bedoeld (merk apparatuur, systeem etc.)" 

On duidelijkheid te verkrijgen is over deze zaak nogmaals contact met 
opgenomen. 

Hierbij bleek dat de uitlating "CRYPTO" berustte op een misverstand: de 
actievoerders waren slechts in het bezit van een scanner en dus niet in 
het bezit van enige crypto-apparatuuri 

4.BESCH0UWING/C0NCLUSI E: 
N.v.t. 

1) doorhalen wat niet van toepassing Is 

cl: 

vervotgblad(en) 	geen 

bijlage(n) 	 geen 

deze MIR bevat 6.6X) 	 bladen 

6C a 5- I • 850832 
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