
Militaire Inlichtingendienst
Afdaling Koninklijke Landmacht
Bureau BI

ex van 19 exn

Plaats: 's-Gravenhage
D tg : 130944Mrt90
Nr : B1/038/90/C

CINTSÜM nr 10

l Situatie/Verwachtingen

a. Spionage
(1) Huidige toestand: Geen bij;?;?

(2) Verwachtingen

b. Subversie
(1) Huidige toestand:

m",
5-.".«i i3SO

(2) Verwachtingen

Geen bijzonderheden

- In de regio Den Bosch hebben in de
afgelopen periode nog een aantal antimili
taristiRohe akties plaatsgevonden. Deze
werden «opleegd door leden van VAK-mobiel
ivm hè h in arrest houden van een aantal
van hun lotgenoten na een aktie op 2 maar
j.l.
De aktievoerders hielden zich vooral bezii
met het knippen in, het bekladden van en
het binnendringen op militaire objekten,
waarbij in het laatste geval banden werdei
lekgestoken en benzinetanks met zand
werden vervuild. Bij deze akties zijn geei
aanhoudingen verricht.
Op vrijdag 9 maart j.l. zijn de laatste
aangehouden aktievoerders op vrije voeten
gesteld PI n na nog een knipaktie op
zaterdagmorgen 10 maart heeft men de
(verlengde) aktieperiode beëindigd.

- Op 6 man r h j.l. in de vroege morgenuren
werd ontdokt dat er geknipt was in het
hekwerk van de JWF-kaz. te Assen en dat 01
het terrein een 20-tal vrtgn met leuzen
waren h r» k l nd . 'Daders van deze aktie zijn
onbekmid «obleven.

M.b.t. <\f> In het vorige Cintsum genoemde
vr«de0M<n't n l yr>n i n rnjn tot op hwlwn tiog g@@n
indicatJoa ontvangen over een op handen
zijnde aktie van burgerlijke ongehoorzaam-
heid conbra Defensie,

(D iïüjjii£e__i<2&a±ajid_: Geen bijzonderheden

(2) EarJigjCJLtljî sii : Geen bijzonderheden



d. Terrorisme.
(D Huidige toestand: Geen bijzonderheden

(2) Verwachtingen •' Geen bijzonderheden

2. Conclusies en aanbevelingen

a. Spionage

b. Subversie

_b. Sabotage

d. Terrorisme

Geen bijzonderheden

Hoewel er tot op heden geen indicaties
ontvangen zijn mbt een op handen zijnde
aktie van burgerlijke ongehoorzaamheid
contra Defensie is het wenselijk tijdens de
vastentijd (tot 14 april a.s.) extra
aandacht te blijven besteden aan verdachte
belangstelling.

Geen bijzonderheden

Geen bijzonderheden
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Achtereenvolgens
naar:

zie verzendlijst

Bijlagen :
analyse belang-
stelling anti-
militaristiBche
groepen

U hierbij aangeboden bijlage bij CINTSUM nr. Il
met verzoek voorgaande bijlage te vernietigen
cfra de voorschriften.
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ANALYSE VAN DE BELANGSTELLINGEN VAN ANTI-MILITARI5TISCHE GROEPEr
VOOR DE KRIJGSMACHT.

J- • WELKE ANTI-MILITARISTISCHE GROEPEN ZIJN ER OP DIT MOMENT;
a. Anti Mi l itaristies Onderzoeks kollektief (AMOK).
b. VAK-mobiel.
c. North Atlantic De-Fence Movement (NAD-FM).
d. GRAM/AAA/MARINEE.
e. Vereniging Dienstweigeraars (VD).

2. WAT 15 DE DOELSTELLING VAN ELKE GROEP EN TEGEN WELK DEEL VA
DE KRIJGSMACHT RICHT MEN ZICH;
a. AMOK (met vestigingen in Utrecht, Groningen (Noord),

Nijmegen en Amsterdam) wil door middel van dokumentatie,
analyse, discussie en lezingen bijdragen leveren aan de
ontwikkeling van een georganiseerde, brede en effektieve
anti-militaristische bpweging in Nederland. Daarbij
stellen 2ij de volg&ndf? terreinen centraal:
-oorlog en vrede
-repressie en in l icht < nijp-ndiensten
-derde wereld en impf»r 1 n l isme
-wapenproduktie en wapenhandel
-vrouwen en mi l itariaw
Men geeft het anti m i l l » n r isties tijdschrift uit,
AMOK (de doelstel!inq qppft het al aan) is niet daadwerkt
lijk aan het hek t.o vliulpn met akties tegen de krijgs
macht. Zij is een om.ior /opksgroep die haar informatie op
een aantal van de volgpmlr? manieren verkrijgt:
-het bestuderen van militaire vakbladen, dagbladen en
andere informatiebronnen waar iets over de krijgsmacht i
kan staan.

-het opvragen van gegevens bij bibliotheken (ook militai-
re), voorlichting (ook Defensie), bij buitenlandse
organisatie die zich met hetzelfde bezighouden.

-het tonen van specifieke belangstelling voor nieuwe
wapensystemen tijdens open dagen.

-het plegen van (verdachte) belangstelling voor interes-
sante objekten.

-het ontvangen van "gevoelig" materiaal van "bevriende"
medewerkers van Defensie (ook dienstplichtigen) cq
militaire zakenafde lingen van gemeenten.

-in het verleden werd nok nog materiaal ontvangen van
anti-mil itaristischè groepen die inbraken in Defensie-
objek ten.

b. VAK-mobiel voerde in ppr-ste instantie alleen aktie tegen
de kernbewapening via de oprichting van een Vredes Aktie
Kamp (VAK) bij vlgb. Wnnn^drecht in zomer '83. Na INF-
accoord (dec. '87) is mr>n landelijk aktie gaan voeren en
werd het aktiedoel uitqnbrpjd tot hot voeren van akLies
tegen het militarisme in het algemeen. Dit gebeurt door
het op een tamelijk ope?n wijze aankondigen van akties in
een dan met name genor-mdp plaats cq gebied met vermelding
van de periode. Door hnb open karakter van hun akties is
er theoretisch een lage drempel voor deelname aan deze
akties door beginnend?? al< t ievoerder s/sters. Echter, door
de dreiging van art, l-1W WvStr, is deze drempel haast
onoverkomelijk geworden.
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De meest getrouwe dr?f» l immers aan deze akties voelen zie
ten volle verantwnor ilr» l l j l< voor hun daden en laten zich
bij ontdekking g e w i l l i g arresteren of geven zich zelfs
na hun daad gepleegd t* hebben.
Hun akties richtten zich voornamelijk op het vernielen
hekwerk, het kladden van leuzen, het onklaar maken van
militaire voertuigen en onder invloed van NAD-FM sympat
santen in de groep het aangeven van alternatieven voor
militaire terrein ( bv. het planten van bloemen). De akt
wordt ondersteund door het verspreiden van pamfletten
waarin hun beweegredenen zijn uiteengezet. De op de
publiciteit gerichte akties (o.a. ook de verklaringen d:
in de rechtzaken bij veroordelingen ter tafel worden
gebracht) krijgen echter minder belangstelling van de
pers dan waarop zij waarschijnlijk gehoopt hadden. De
opzet van de groep is niet gericht op het zoeken naar
geheime documenten, maar men zal zich voordat men zich
richt tegen een bepaald aspekt van de krijgsmacht (zoals
bv de levering van militair materieel aan Turkije) van 1
voeren wel (laten) informeren over het aktiedoel.
(Hiervoor kan men o.a. gebruik maken van de informatie c
hierover zal zijn verzameld bij het vredesburo Eindhoven
en AMOK).

Het NAD—FM voert aktap«\t een religieuze achtergron
In eerste instantie gericht tegen de kernbewapening werd
na het IMF-accoord (dec.'87) ook het oog gericht op ande
aktiviteiten waarbij de krijgsmacht betrokken is. De
akties van de groep richtten zich vooral op de volgende
gebieden:
-l . de levering van militair materieel aan Turkije.
—2. de armoede in de wereld tegenover de uitgave voor

Defensie.
-3. aandacht voor de verschrikkingen van kernbewapening.
De akties van de groep worden niet openlijk aangekondigd
en kan kwa invulling variëren van het houden van een
ludieke aktie tot het beschadigen van kostbaar materieel
De groepsleden voelen zich volledig verantwoordelijk voo
hun daden en gaan arrestatie niet uit de weg, dit wordt
soms zelfs gezocht.
De akties zijn niet gericht op het verkrijgen van geheimi
informatie maar men zal zich van tevoren wel (laten)
informeren over het aktiedoel.

GRAM/MAR I NEE/AAA zijn namen die gebruikt worden door een
aantal anti-mi l itari s ten uit de regio Amsterdam en
Haar lem.
GRAM is de onderzoekspoot die overgebleven is uit het
uüiiifcjMwerk ings= vyc banu ' I «i het oorlog op het IJ" die in 19E
akties voerde tegen hot bezoek van NAVO-marineschepen aar
Amsterdam. De namen AAA en MAR I NEE worden gebruikt bij
akties vanuit de groop. liet doel van de drie groepen is c
informatie in te winnf?f!, te publiceren en aktie te voeren
tegen de ai< t i vi tei tor > van de NAVO in hun gebied en
speciaal over het hr'.'iip-l' van NAVO —marineschepen aan vnl.
Amsterdam (hoewel oiil' i<\> kleinschalige wijze aktie is
gevoerd bij bezoek v,in i«nn NAVO — schip aan oa. Rotterdam e
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Antwerpen). Ook hebben in dit kader aktiviteiten op de
luchthaven Schiphol en de 2-jaarlijkse oefeningen
Wintex/Cimex en Reforgc?r in dit gebied hun bel angstel l ini
Zij voeren zowel open aangekondigde als heimelijke aktiec
waarbij de kans dat mr>n op zoek is naar geheime documenti
aanwezig is. Vanuit dp Haarlemse groep is in het verledet
belangstelling getoonej voor Ascon-masten. In hoeverre mer
er wat mee van plan is onduidelijk gebleven.

De vereniging Dienstweiqpraars heeft in haar doel s tel linc
weliswaar vermeld staan dat zij zich ten doel stelt het
militarisme te bestrijden door aktief deel te nemen in de
anti—mi l itaristische beweging maar tot op heden is daar
weinig van te merken gpweest.


