BASEDOCUMENT M.B.T. ORGANISATIES (BCIDOC/O)
OMSCHRIJVING : ONKRUIT (geen actiegroep, maar groep acties)
DATUM AANVULLING/WIJZIGING: 310703

DOOR: CIB3t

, ALGEMEEN
a. Andere namen
b. Datum oprichting
c. Ideologie
:
d. Hoofdvestiging
Adres
Postbus
Telefoon
Fax
Giro
E-mail

:

Internet
e. Overige vestigingen
f. Ledental/jaar

t.n.v. O n km it te Utrecht (steungroep)
i een kraak-internetcafé aan de
(bijgehouden door steungroep)

2. HISTORISCHE ACHTERGROND
: Oorspronkelijk voortgekomen uit de totaalweigeraarsbeweging, is Onkruit in de jaren tachtig uitgegroeid tot een begrip. Met de val van de muur eind
tachtiger jaren kwam er een einde aan door Onkruit geclaimde acties.
In 1997 werd door activisten van de milieu-actiegroep Groen Front! uit Utrecht een anti-nucleaire
en anti-militaristische actiegroep opgericht met als naam "Onkruid Vergaat Niet". In 1998 werd de
naam gewijzigd in "Onkruit Vergaat Niet!" (de "O" ingebed in een vijfpuntige zwarte ster - het
anarchistenteken), waarbij de verwijzing wordt gemaakt naar het Onkruit verleden. Net als Groen
Front! (de Nederlandse afdeling van Earth First!) gaat het hier enkel om de naam. Het staat
activisten vrij om onder de naam "Onkruit Vergaat Niet! "directe geweldloze actie te voeren tegen
het militaire apparaat en de nucleaire industrie.
In 1999 vond voor het eerst weer een (directe) actie plaats, die geclaimd werd door "Onkruit".
Tijdens een onaangekondigde burgerinspectie op de Vb Volkel op 27 november heeft de
actiegroep documenten ontvreemd, waaruit de aanwezigheid van kernwapens op deze Vb kon
worden afgelezen. De documenten werden op internet geplaatst.
In december 2000 reageert "Onkruit Vergaat Niet" (OVN) op een artikel in het blad "Ravage" over
een door "Onkruit" opgeëiste actie. In het artikel wordt (tussen haakjes) nog even duidelijk
gemaakt, dat "Onkruit" vooral niet verward moet worden met "Onkruit Vergaat Niet" . OVN is
verbaast over deze vorm van distantiëring. Het gaat er alleen maar om dat het een naam is die
door iedereen kan worden gebruikt zolang het maar om een geweldloze directe actie gaat.
De naam "Vergaat Niet" is enkel achter "Onkruit" gezet om het feit dat "Onkruit" een tijd stil is
geweest en ermee duidelijk gemaakt wordt, dat het antimilitarisme nog steeds bestaat.
In juni 2003 is er sprake van een "Onkruit-steungroep". Deze steungroep houdt een website bij
^B0HHMHVfiBHHMPen geeft daarop uitleg over het organiseren en uitvoeren van acties.
Daarnaast is men bezig met een lijst van doelwitten en heeft een archief gecreëerd voor verslagen
van "Onkruif'acties. In diverse linkse media kondigt een landelijke informatietour aan in de
periode van 12 juni t/m 26 juni. Op de avonden zal gesproken worden over het belang van directe

actie, de geschiedenis van "Onkruit', hoe basisgroepen functioneren, de militaire objecten in de
regio's etc.

3. DOELSTELLING :
Onkruit is geen actiegroep, maar een groep acties. De naam is vrij te
gebruiken voor iedere directe anti-militaristische actie. Directe actie houdt in dat de actie direct
resultaat heeft, ongeacht eventuele bijkomstigheden zoals media-aandacht.
4. LEIDINGGEVENDE PERSONEN/ EVT. CIP-nr_
5. ORGANISATIE EN STRUCTUUR
6. RELATIES/VERBINDINGEN
7. RISICO-INSCHATTING
8. CHRONOLOGIE ACTIVITEITEN, VERWIJZINGEN EN OVERIGE DETAILS.
21 maart 2005/Persverklaring Onkruit (
'
In het kader van de internationale actiedag tegen DSEi, een van de grodtsTe wapenbeurzen ter wereld, is
de afgelopen nacht het Nederlandse hoofdkantoor van Reed met leuzen opgefleurd en de sloten
dichtgelijmd. DSEi wordt om de 2 jaar georganiseerd door Spearhead, een dochteronderneming van
Reed. In het persbericht wordt opgeroepen actie te ondernemen tegen de ITEC, een militaire beurs die
van 26 tot 28 april wordt gehouden in de RAI te Amsterdam en van 13-15 september deel te nemen aan
grootscheepse protesten tegen DSEi in Londen.
28 januari 2005/I _
__
Aankondiging van acties tegen International Training and Education Conference (ITEC), die van 26 t/m 28
april 2005 in de RAI te Amsterdam wordt gehouden. Voor dinsdag 26 april ojrHS.OO u. staat een
manifestatie gepland. Voor informatie kan men kontakt opnemen
~
14 januari 2005/blad<
Onder de kop "Vredesbeweging moet in het Offensief' is er door de Onkruit steungroe):
flfHHMM^en
stuk geschreven voor een debat in Nijmegen op 23 januari a.s. over de voortgang van
liet Platform tegen de Nieuwe Oorlog. In het stuk wordt aangegeven dat Nederland nog altijd stikt van
de militaire terreinen, vaak slecht bewaakt, en van bedrijven die zich met militair gerelateerde
productie bezighouden, ledereen kan in zijn eigen omgeving dan ook aan de slag met
antimilitaristisch activisme: van picketlines bij bedrijven en het aanspreken van werknemers tot
allerlei vormen van sabotage.
December 2004/ zie website
Nieuwsbrief nr. 3 is uit. In deze nieuwsbrief oa. aankondiging van activiteiten in 2005.
8 september 2004/zie website
De Onkruit steungroep roept op tot axie tegen de defensietop in Noordwijk (16-17 september).
Augustus 2004/ zie website
Nieuwsbrief nr. 2 is uit. In deze nieuwsbrief staat o.a. aangekondigd, dat er een brochure is gemaakt
onder de titel "Sloop de JSF". De brochure is voor 3 euro te verkrijgen.
April 2004/Persverklaring Onkruit) _
______
^
_
In de nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 april hebben een aantal Onkruit-activisten een legervoertuig
op de schietbaan van de Kolonel Palm-kazerne in Bussum buiten gebruik gesteld. De schietbaan wordt
ondermeer gebruikt door de Defensie Schietsport Vereniging, waar militairen hun schietvaardigheid
kunnen "aanscherpen". Ook in Irak werd een legervoertuig beschadigd. Wij zijn blij dat de irakezen een
handje helpen bij de strijd tegen de krijgsmacht.

(de laatste zin heeft de nodige reacties opgeleverd)
Juli 2003/Persverklaring Onkruit!
Onkruit heeft afgelopen zondagnachf(27 juli) een vermakelijke nacnTgehad op de Vb Soesterberg. Ter
gelegenheid van het feestje zijn ter plekke enkele decoraties aangebracht. Onder het motto "militarisme
stinktr zijn er tevens enkele flessen boterzuur geleegd. In de verklaring wordt (nogmaals) aangegeven
dat Onkruit geen actiegroep is, maar een groep acties en dat iedereen deze naam kan gebruiken voor
een directe anti-militaristische actie.
Juli 20037 Persverklaring Onkruit <HHHHHHHJIHHHH|^DIS/2003014681/raPP- °23
Op 23 juli rond 06.30 u. hebben activisten van Onkruit een bus met Nederlandse mariniers, die van de
van Braam Houckgeestkazerne te Doorn onderweg waren naar Irak, onderweg kortstondig geblokkeerd.
(3 personen aan elkaar vastgeketend liggend op de weg. Verder nog een aantal personen er omheen met
spandoeken etc.)

In het dagblad Trouw van 24 juli geeft^HMHHP/an Onkruit aan, dat de blokkade is uitgevoerd met
13 personen en dat enkelen zich aan elkaar hadden geketend met beugelsloten om hun nek. De
actiegroep had niet ingeschat, dat de mariniers direct in actie zouden komen om hun weg te slepen. Ze
hadden ingeschat dat de blokkade een paar uur zou duren, omdat er normaliter een speciaal politieteam
moet komen om hun los te knippen.
Juli 2003/ diverse bronnen.
Op 11 juni kondigt de Onkruit steungroep op het net (aktie- en vredeslijst) aan informatieavonden te gaan
houden, waar zal worden gesproken over het belang van directe actie, de geschiedenis van Onkruit, hoe
basisgroepen functioneren, militaire objecten in de regio etc.
De volgende data + plaats en tijd worden genoemd:
Donderdag 12 juni: Zwolle, wijkcentrum de Enk, Enkstr. 67 aanvang 20.00 u|
Vrijdag 13 juni: Den Bosch, de Paap (kp), Papenhulst26 aanvang 20.00 u
Zaterdag 14 juni: Den Haag, Blauwe Aanslag (kp) .Buitenom 212-216 aanvangstijd niet genoemd
Woensdag 18 juni: Wageningen, Overkant (kraakcafé) Bevrijdingsstr. 38 aanvang 20.30 u.
Donderdag 19 juni: Hengelo, kraakpand Tuindorpstr. 4-8 aanvang: 20.00 u.
Maandag 23 juni: Rotterdam , KSA, Walenburgerw. 55 aanvang 20.00 u.{~~
Dinsdag 24 juni: Groningen, TAK - Op Drift, 1e Drift Spilsluizen 2 aanvang 2U.UU ü|
Woensdag 25 juni: Utrecht, ACU Voorstr. 71 aanvang 20.00 u.
Donderdag 26 juni: Amsterdam, Molli (kp) v. Ostadestr. 55 hs aanvang 20.00 u.

Uit het voorgaande is duidelijk, da

tot de Onkruit-steungroep behoort.

***/20060Ó
Onder de kop "Onkruit" wordt verslag gedaan van de acties aan de vooravond van de open dagen op de
vb Twenthe (2006). Verwezen wordt naar de website (zie boven) en er kan ook gemaild worden naar
April 2003!

Op dit internetadres verscheen op 29 april een berichtje v a n H v a a r ' n nÜ het Plan voor een
Onkruit-infotour belicht in een brief. Met de brief zijn een aantal lokale platforms (tegen de nieuwe oorlog)
benaderd met de vraag of zij interesse hebben om in hun plaats een infoavond te krijgen.
In de brief wordt vermeld dat het initiatief (in het midden wordt gelaten of dit van het Landelijke Platform
tegen de Nieuwe Oorlog komt) is gestart om onder de naam "Onkruit" een landelijk netwerk op te bouwen
gebaseerd opjoj^f Ie basisgroepen Kontakt op te nemen met betrokkene viaMHMflHHflttHMfe of
telefonisch
April 20031 Persverklaring Onkruit i
Op 12 april heeft Onkruit een succesvolle blokkade opgeworpen tegen" een Amerikaans waper
i.h.k.v. Irak. 2 personen hadden zich vastgeketend aan de rails (beide personen (
een meisje) zijn NN gebleven. Daarnaast waren er op en naast het spoor sympathisanten die spandoeken
droegen. Voor de actie was via een verbinding het sein op rood gezet. Van de in totaal 7 aangehouden
3ersonen ziin 5 namen bekend geworden t.w.:l
November 2000/ Persverklaring Onkruit (ZJE
In een persverklaring wordt vermeld, dat de aktie op 17 november een protest is tegen de Amerikaanse
kernwapens in Volkel en vond plaats in het kader van de Klimaatconferentie in Den Haag. (de link wordt
duidelijk gelegd naar het milieu). Frappant detail is dat in de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11
november op de Vb Volkel de banden van een tiental brandstofwagens werden lekgestoken. Op de site
van het Vredes Aktie Kamp (VAK)4HBHHHHHHHHH^/vorc<1:ook verwezen naar de
Klimaatconferentie. Bij deze aktie zijngeenpereoner^iangenouden, maar op zaterdaglnovemberzijn
op het VAK twee vrouwen aangehoudenHfl|HHMHIHHHÜ, de
even weg.
17-11-2000/BCI/20001926«(

Om 04.40 u. werd door een externe patrouille ontdekt, dat op het mob.cplx. Erp 2 gaten in het hekwerk
waren geknipt. Bij nadere inspectie bleek een ruit van gebouw 387 te zijn vernield en aan de hand van de
situatie binnenmoet er betreding van het gebouw hebben plaatsgevonden. Om 08.10 u. werd ontdekt dat
de eerder ontdekte gaten, die provisorisch waren hersteld, weer open gemaakt waren. Bij nader
onderzoek bleek de zendmast (15 meter) omgevallen, omdat er een aantal tuidraden waren doorgeknipt.
Jan. 200C
Op 27 november 1999 om 03.50 u. werd bij de Kmar brigade Uden door de officier van wacht van de Vb
Volkel gemeld, dat er 4 gaten in het buitenhekwerk van de basis waren aangetroffen. 3 gaten tussen
hoofdpoort en Noordeinde, 1 gat t.h.v. halte Zeeland. Naspeuringen op het terrein hadden geen resultaat
opgeleverd. Om 05.30 u. werd telefonisch gemeld, dat er 1 gat was aangetroffen in het buitenhekwerk
t.h.v. de Tropo-site en 1 gat in het binnenhekwerk rondom de zogenoemde Tropo-site. Op dit terrein
werden geen bijzonderheden aangetroffen (ook niet bij gebouw 82). Om 06.40 u. meldt een US-militair,
dat een raam van gebouw 82 was stukgeslagen. Naspeuringen leverde op dat in dit gebouw was
ingebroken. Er waren 4 computers vernield en een archiefkast geforceerd. Een lijst met vermiste
software, hardware en documenten staat in dit rapport. De inbraak werd in het blad Ravage nr 297/298
van 17 december 1999 geclaimd door de actiegroep Onkruit, (in dit artikel wordt niet alleen melding
gedaan van de vernieling van 6 computers, maar ook dat de activisten van "Onkruit" (niet te verwarren
met "Onkruit Vergaat Niet") tussen 2 patrouilles het terrein is opgegaan en in het gebouw, waar de
communicatie plaatsvindt, ingebroken. Voor zover meegenomen kon worden aan documenten, floppy's
en cd-roms is dit ook meegenomen. De activisten hadden niet gedacht, dat het zo gemakkelijk was om in
te breken.
In een pruiiebak werd een in het engels gesteld briefje aangetroffen, gedateerd 27-11- met de navolgende
tekst: Als jullie dit vinden zijn jullie te laat, je kunt ons oproepen op het Alpha-kanaal. Ha, ha we hadden
jullie te pakken. Tijdstip van inbraak zou moeten liggen tussen 06.10 en 06.40 u.
29-11-1999/1

per post een persverklaring binnengekomen, waarin de "axiegroep Onkruit" (de letter "O"
is een combinatie van eeüvrouwenteken en een vredesteken) de diefstal van documenten van de
Vliegbasis Volkel opeist.<
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Afdeling Militaire Inlichtingendienst
Koninklijke Landmacht
Bureau Veiligheid
AANVULLENDE MELDING
Aan:

BCI

Onderwerp:

bezetting banenwinkel Utrecht

Zaaknummer:

010012730 /97001872

Stafbehandelaar:
Bijlagen;
Bijzonderheden:

de bezetting van de winkel heeft plaatsgevonden van 10.30 tot
12.55 u. door een groep van 15 personen. Op uitgedeelde
pamfletten (zie bijlage} werd de reden van de bezetting
aangegeven. Tevens staat daarop aangegeven onder welke
naam de actie werd gevoerd. De bezetters hebben zich niet
agressief gedragen en er is geen schade toegebracht. Er wordt
geen materiaal vermist.

Hoofd Sactte Analyse & Produktie

majoor

AMIDKL/Sectie Analyse & Pfoduktie/070-3166330

ft-

Datum: 10 juli 1997

1997-07-10

Geachte Voorbijganger,
Vandaag houden- w&i hot Banen Informatie Centrum (BIC) vaa. d*
Kontnkii]ko Landmacht bezet On» eii la definitieve sluiting van het
BIC. "WIJ vindan dat dit centrum onvolledige Informatie veTitrekt over
wat een 'baan1 bij de landmacht inhoud. WÜ| vinden dat d» Landmacht
via hot BIC menietf onder valse voorweatelea het leger inlokt Daarom
moeten de» openlijke propaganda- en reernteriagicentraxo mei
mogelijk sluiten. ':
•

•

D» BIC* zijn opgériehtwi de etatafBnt v«A d» dlwwtpUeiit Door d» efiohtffiftc. van
4e dtanttpticht Itwiden Jong»» siat m»r verplicht worde» in dtast te gun «n tno«»t h«f
tegw dw zioh t»ntn>kk«aik maken ia de trtotdunarlct. Mtovoor scheut h«t BIC wn thool
plwöe over hoe «enfaicetttvcbejob een boa in bet leger wti niet te; Voonl door voel geld
te Wodwi probwm Mjonjsmenttn te l9kk«n. Murw« h«tletetliu eiftenlQk tnhoad v«nei!«q
Welko informatie is volgen* ons onontbeerlijk willen metoen eert eerlijke
kw2e voor het leger maken?
•
;
"$ Kei legor voert óorloj, J», dit klinkt timp»), mter In hoovoir* wordt ervoor setorgd
d»tme\\tan die toUielteren ztch dit «eht nfcUeenn. Of vinden n hot wei prettig als
mensen er ta röllw, en dm tüet andws kunnen)
<$ Het leaetvoen alleen dur oorlof wear tutTOOPhet Nederland* bedrijfsleven mwtig
t». Wat de plettMllJke bevoiklni er BUI heeft, deet tt niet ftobt to». Of het legw
grijpt h om een 'oplowtag1 ven een pkatteJljk ken&Btt deer te dpikken.
MNtirgcbiaden In ntderloftd In bwltg. 2e zonen voor «laldjovwlut<taflka,
ttruliRgen) .eit piaesen de boel lekker om. MM? niet auoen b Nederland, Ia
Canada oe&nt ö« hwhtttwcbt ui joten in Swgvllegen, Dtt i» oen enonDfi bedreiging
r.End»w*^

Door hwrttdmsatsebspvia de Nivo »rgtli»t^ederüuitbe leger voer tot behoud
ven *6mvapeni. De uitspraak yw het Intemttlonail OorechIWwf la-!9«, wwrbi]
het dreigen met, of het gebruik" YM kemwepw* {• verboden,
<^ De cntwikk*Hng«ha«iMv« handel van v*p^
de tegensttnder blind nukan,
Kortom, defensie houdt u een hoop Informatie achter.
Waarom? Donken ze dat als u deze dingen wet, ze u
niet meer kunnen strikken voor h«t» 'Job1?
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Afdeling Militaire Inlichtingendienst
Koninklijke Landmacht
Bureau Veiligheid
MELDING
Aan:

BC!

Onderwerp:
P°ginfl

Zaaknummer:

banenwinkel

010013757

Stafbehandelaar:
Bijlagen:

-3-

Bijzonderheden:

zie bijlagen

sSS^?^^1^ Mas
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in
ïn Van het °UdeOnkrult' te «r «n wijziging
m orSJT
optreden*te*verwachten?
i*'»»'8

%AT^arU- X

cU.

Zie Cintsum nr. 29/97,
dd.08-12-97. Geen reden om
aan te nemen dat de
dreigingssituatie zal
veranderen!
Hoofd Sectie Analyse & Produktie

majoor

AMIDKL/S«ctie Analyse & Prxjduktie/070-3166330
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Datum: 26 februari 1998
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De aktlogroep ONKRUIT vergaat niet,'
Banen Informatie Centrum (BIC) vnn
irigangytn betJBIC hebben we^wgcrfoopito
oiud*t liet Nederlandse leger jnoemrkfaaji ooi
Want ontduikt dat or con akkoorf

da

'

"

RitijdindtGol
sleed,
fregat Abraham van der Hulst nog stéedi laat opttowtB '**•
'

i

Nog steeds kan di» >cl losfearsren boven Irak/TlewJufeewden dreigen dan slachtoffer te
worden ven Amerita'i oortogsaieht. Dat hiertU °°k de vedbasprcken c&onüchc on,
.btologifcho wap«jvj>orraden geraakt culten worden, met sllc jcvolfien v*n dion. -wordt op-.
do koop te» genenen. Vonchlltaid* Anbiicfie loudsn in het• gebied'',z4fc nii,,,.»>
ngenit«1llng tot <h vorije Oolftwrl6| nl«J meter bereid om facilneiien tór feetehfkhlnj te".
stellm aao d» Amw kaonte strijdkrachten.
!
. •
De afgtiopta «dit Mr It h«t Irtakia volk ai enorm {ptnfteu. TlonduJzwiden werden'
afslacht tilden» d|f Golfoorlog van 'W-'9l, en Aog v«len moer door raketaanvaUén op
iTMkié bevoiktnfeetfttra. In 1993, Bovendien ï<in er a( een rnUjoon raeneei» - de- meest;
ome en kwoubajt llsgen • waaronder 600.000 kinderen gs

'

•

•

Het ttorea van een-; narlnofregu door de Nederlandse rogeriag.
worden dab «en «ten nbetuiglng aan de bkwddorttiAe
Het i! niet meet dari logisch dai do volkeren ia di >
hst wetten hebben. Het Is .voor hen duidelijk d*i[ai* her
aankomt er'met twca maten gwnetert rworrft Op h«zol
bombardenicwen be Irtigt-wordt kan JiraB^oagej^ift
Voor out (n b« dudelljfc etc amtwi' J '---- ' '^^
regimo va» S. Hoesi eirt zi>' de. yo'
zal moeien «r>tk»n«n rtn« de 90
•

•

j •'*""•.< vSfr •-«•'=.»%
,.;'-.."jQ^ '°"*kr'.'

Nederlands marinefregat terugF '•""^
Stop de economische blokkade! ~^*'

Hantien af vut Irak}

95064,
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MINISTERIE VAN DEFENSIE - Militaire

Inlichtingendienst

MELDINGSFORMULIER

TREFWOORD
A. Anti Uranium Actie op 6-4-1998
op de vlb Gilze-Rijen.
B. Signalering bekend persoon en
knipactie op 6/7-4-1998 op de vlb
Gilze-Rijen.
C. Aanvullende informatie Paasmars.
2. GEGEVENS, MELDER
a. Rayon
b.
Code functionaris
c.
Datum
d.
Telefoonnummer

6, Zuid-Nederland
074
8 april 1998

3. INHOUD MELDING
a. Datum & tijd
b. Referte
c. Bron

Zie onder 1.
Niet van toepassing

d. Evaluatie

Bureau Inlichtingen en Veiligheid
vlb Gilze-Rijen.
B-2

e. Locatie

vlb Gilze-Rijen,

4, OMSCHRIJVING
ad A. Anti Uranium Actie op 6-4-1998 op de vlb Gilze-Rijen.
1} . Op 5 april 1998 om 06:55 uur kreeg de bewaking van de vlb GilzeRijen een alarmmelding binnen dat er actievoerders bij hangaar 342
(H-342) bezig waren. Leden van de bewakingsdienst zijn naar bedoelde
hangaar gegaan. Ter plaatse constateerden zij het volgende:
a) . dat er op twee plaatsen geknipt was (2 meter hoog) in het
basishek tegenover poort l en tussen poort 2 en 3 in het hek van
H-342;

b) . dat er 11 actievoerders, gekleed in witte overals, leuzen
("URANIUM DOODEIND", "VREDE OP AARDE", "GEEN VERARMD URANIUM"
en "MAAK HET LEGER LEGER") en tekens (het vrede- en het
stralingsteken) aan het schilderen waren op H-342 en op het
platform voor H-342.
c) . dat er een filmploeg aan de buitenzijde van het hekwerk het
geheel aan het opnemen was.
2). De elf actievoerders zijn om 07:00 uur door de leden van de
bewaking aangehouden. Vervolgens zijn de actievoerders overgedragen
aan de leden van de KMar, brigade Gilze-Rijen. Om omstreeks 09:30 uur
zijn zij overgebracht naar de brigade. Geen van de aangehouden
actievoerders heeft zijn/haar naam opgegeven.
3). De gaten zijn professories gerepareerd. De beschilderde oppervlakken zijn door tussenkomst van DGW&T schoongemaakt. De hoogte van
de schade is op dit moment nog niet bekend.
4) . Volgens 4MMHHHBW heeft ene meneer •HHBHHIH^' (mede
organisator van de Paasmars a.s. 13e april bij o. a. de vlb Gil ze Rijen) als "regisseur" opgetreden bij de, volgens eigen zeggen,
freelance filmploeg. De filmploeg vertelde dat het de bedoeling was
om de film aan SBS6 te verkopen. Later die ochtend (zondag 5 april
1998) zijn er leden van "De Stem", TV8 en het NOS-journaal op
reguliere wijze o. l.v. 4BBHHMMMRMMI °P de vliD geweest. De actie
is zondagavond om 20:00 uur uitgezonden in het nieuws op SBS6. In het
NQS_avondnieuws is er ook een reportage van de actie geweest, waarbij
_~"~ _^,- van ^e actiegroep "Onkruit, Vergaat
niet! ") commentaar"" leverde?"
5). Op 6 april 1998 omstreeks 09:30 uur is er geconstateerd dat
ongeveer 49 lampen van de aanvliegverlichting op kop 28 (locatie
GK22) besmeurd waren met verf. KMar heeft ook hier PV van bevindingen
opgemaakt.
ad B. Signalering bekend persoon en knipactie op 6/7-4-1998 op de vlb
Gilze-Rijen.
1) . Op 6 april 1998 omstreeks 17:00 uur kwam van de KMar, brigade
Gilze-Rijen de melding datÉHHHBHHHHftwas gesignaleerd rond de vlb
Gilze-Rijen. Een patrouil^^ieeft bedSelde persoon gesignaleerd op
de Langenbergseweg en vanaf daar een tijd lang begeleid {hoelang
precies is niet bekend). Geen verdere bijzonderheden.
2). Op 6 april 1998 omstreeks 20:15 uur kwam er een melding binnen
bij PVE Bewaking, dat een roodharige persoon met twee jongeren bij
het basishek zijn gezien. Aldaar is later een reflecterend voorwerp
gevonden (het is niet bekend wat voor een voorwerp).
3). Op 7 april 1998 omstreeks 07:55 uur is er geconstateerd dat
tussen de hoofdpoort en de Vijfijkenpoort op vijf verschillende
plaatsen de bovendr-aden van het basishek stuk waren geknipt. Geen
verdere bijzonderheden.

ad C. Aanvullende informatie over Paasmars.
1) . Burgemeester van Gilze en Rijen, dhr Aarts, heeft om een nieuw
gesprek gevraagd met de organisator van de Paasmars en o.a. personeel
.-.. van de vlb Gilze-Rijen. Aanleiding van het gesprek is het feit dat
,V de mede, organisator van de Paasmars voor Ontwapening en Vrede, dhr
.^IHflHHHMHHHHHl aanwezig was bij de actie van "Onkruit, Vergaat
L Niet!" afgelopen zondag 5 april op de vlb Gilze-Rijen,
^_
' was overigens bewust niet uitgenodigd, maar dhrf
Bij dTt gesprek was sgti^ffjfjtÊfk ook aanwezig.

2) .^HHHHPwas overigens "hoogst verbaasd" dat ^h
die actie aanwezig was. yolgenseigen zeggen was hij daarvan niet op
de hoogte. Volgens dhr £PMMI ziJn er momenteel twee stromingen
actief binnen de werkgroep Paasmars. Nadere mededelingen*'m.b.t. deze
stromingen heeft dhr •JHMMF volgens bron niet gedaan (-melder: bron
heeft daarom ook niet gevraagd) . Ondanks het feit dat de
informatieavonden, volgens dhr jjÊjjfffj^ matig bezocht zijn, worden
er nu ongeveer tweehonderd tot orienonaerd man verwacht. Er zullen
vijfentwintig vrijwilligers als "ordedienst" optreden. Aan de
hoofdpoort Wn de vlb Gilze-Rijen zullen foto's worden opgehangen en
er zullen kruizen bij het vliegtuig worden geplaatst. Alles zal
echter door hun na afloop van de manifestatie worden opgeruimd.
3) . Oj^verzoek van de voorlichtster van de gemeente Gilze-Rijen heeft
^nr ilMMMM^ net programma van de Paasmars aan de aanwezigen
verstrekt {Zie bijlage 3) .
4). Melder heeft het rayon hoofd in kennis gesteld van het e.e.a.,
die vervolgens HOT/CI heeft ingelicht. .Bureau Inlichtingen en
Veiligheid van de vlb Gilze-Rijen heeft de cdt vlb ingelicht en HPVE
Bewaking alsmede het Bureau Fysieke Beveiliging van AMID/Klu.
BIJLAGE(N):
1. Foto's van de geschilderde leuzen en tekens en de vernielingen aan
het hekwerk.
2. Een krantenartikel uit het dagblad "De Stem", d. d. 6-4-1998 m. b. t.
de actie.
3. Een krantenartikel uit het dagblad "De Stem", d. d. 7-4-1998 m. b. t.
het extra gesprek met de burgemeester van Gilze en Rijen.
4. Een krantenartikel uit het regionale blad Gilze en Rijen, d. d. l4-1998 m. b. t. de Paasmars.

5. Het programma van de Paasmars (13-4-1998), d. d. 29-3-1998.
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Actievoerders op Güze-Rijen

A Het kladwerk van de actievoerders.
Van onza verslaggeefster
GttZE-RIJEN - Elf actievoerders
van de ahti-militarisüsche actiegroep 'Onkruit, Vergaat
niet!' zijn gistermorgen opgepakt op de vliegbasis Gilze-Rijen. Ze hadden even daarvoor
een hangar en een platform
beklad om te waarschuwen
voor het gevaar van verarmd
uranium.

De actievoerders hadden zich gistermorgen rond zeven tiur toerang tot de vliegbasis verschaft
door gaten in het hekwerk te
knippen. Gewapend met witte
verf en een kwast voorzagen ze
daarna de hangar, waarin Apache-gevechtshelikopters staan,
van stralingstekens en de leus
'Uranium, doodeind". Op het platform werd de kreet 'Maak het leger leger' geschilderd.
Volgens majoor J. van de Beemt,

FOTO..ÉROENVERHÉLST

woordvoerder van de vliegbasis, voor het afvuren van uraniumbehebben de leden van de actie- vattende anti-tankgranaten,
groep maar kort hun gang kun- Volgens Van de Beemt valt niet te
nen, gaan voordat ze werden op- voorkomen dat onbevoegden de
gepakt door bewakingspersoneel. basis betreden.
De Onkruit-leden wilden met „Er ligt ongeveer achttien kilohun actie aandacht vragen voor meter hekwerk rond de basis en
de gevaren van verarmd ura- je kunt niet om de vijf meter een
nium. Ze hadden de luchtmacht- bewaker wegzetten. Maar neem
basis als doel uitgekozen, omdat van mij aan dat objecten en geer verarmd uranium zou zitten in bieden waar wij mensen uit de
de rotorbladen van Apache-heli- buurt willen houden, niet betrekopters, die zelf ook geschikt zijn den kunnen worden."

Naar aanleiding van actie op Gilze-Rijen

Burgemeester wil nieuw gesprek
met organisatie Paasmars
Van onze verslaggeefster
GILZE-RIJEN - De burgemeester en de leiding van de vliegbasis in Gilze en Rijen willen
een gesprek met de organisatoren van de 'Faasmars voor ontwapening en vrede', die 13
april wordt gehouden in Breda
en bij de hoofdpoort van de
luchtmachtbasis.
Aanleiding is het feit dat G. van
Alkemade van de Werkgroep
Paasmars zondag als toeschouwer aanwezig was bij de actie van
de anti-militaristische groep Onkruit op het terrein van de basis.
Argelopen zondag werden elf actievoerders van Onkruit, Vergaat
niet! opgepakt op de vliegbasis
Gilze-Rijen. Ze hadden een hangar en een platform beklad om te
waarschuwen voor het gevaar
van verarmd uranium. De elf
mannen en vrouwen werden direct overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee.
. Volgens majoor j. van de Beemt,
woordvoerder van de vliegbasis,
' bevond G. van Alkemade zich on-

der de aanwezigen. Met hem en
een andere afgevaardigde van de
werkgroep hadden de burgemeester van Gilze en Rijen en de
leiding van de vliegbasis onlangs
een gesprek, waarin afspraken
werden gemaakt over het houden van een vredelievende Paasmars op 13 april. De mars staat
dit jaar in het teken van Apachegevechtshelikopters en het gebruik van verarmd uranium.
„Afgesproken is dat die mars
vreedzaam zou verlopen en dat
er geen enkele schade zal worden
toegebracht aan wie of wat dan
ook," zei Van de Beemt zondag.
„Nu blijkt dus datje met dit soort
mensen geen goede afspraken
kunt maken. Ik denk dat we hierover de komende dagen in gesprek zullen moeten met de organisatoren van de mars van 13
april. Al is de handhaving van de
openbare orde een zaak van de
burgemeester."
Burgemeester A. Aarts van Gilze
en Rijen reageerde zondagmiddag verbaasd op de aanwezigheid
van Van Alkemade bij de actie op
de vliegbasis. .Merkwaardig. Ik

had onlangs inderdaad een gesprek met twee organisatoren
van die mars. Ik zal met hen in
contact treden, want we hebben
afspraken dat de acties op 13
april ordentelijk zullen verlopen
en ik ga ervanuit dat men zich
daaraan houdt,"
De actievoerders van 'Onkruit'
hadden zich zondagmorgen rond
zeven uur toegang tot de vliegbasis verschaft door gaten in het
hekwerk te knippen. Gewapend
met verf en een kwast voorzagen
ze daarna de hangar, waarin Apache gevechtshelikopters staan,
van stralingstekens en de leus
'Uranium, doodeind'. Op het platform werd de kreet 'Maak het leger leger' geschilderd.
De Onkruit-leden wilden met
hun actie aandacht vragen voor
de gevaren van verarmd uranium. Ze hadden de luchtmachtbasis als doel uitgekozen omdat
deze stof verwerkt zou zitten in
de rotorbladen van Apache-helikopters, gevechtshelihopters die
ook zelf geschikt zijn voor het afvuren van antitankgranaten die
uranium bevatten.

13 april 1998
Paasmars voor ontwapening en vrede
Elk jaar op tweede paasdag wordt in
Nederland de grote paasmars voor
ontwapening en vrede georganiseerd.
Deze demonstratie is altijd in de buurt
van een grote luchtmachtbasis of
kazerne, Het is een manifestatie voor
mensen die op een vredelievende
manier willen aangeven dat oorlogen altijd voorkomen kunnen worden.
Een voorwaarde voor het bereiken
van duurzame vrede is ontwapening.
Daarom is de centrale eis bij elke
paasmars ontwapening.
Hel Nederlandse leger houdt zich nu
nog steeds voor een groot gedeelte
bezig met oorlogsvoorbereiding, terwijl dit volgens ons 'vredesvoorbereiding' zou moeten zijn.
Dit jaar wordt de paasmars gehouden bij vliegbasis Gilze-Rijen. Eén
van de hoofdredenen om de paasmars
hier te houden is het feit dat de Apaches hier gestationeerd zijn.
Zoals gezegd zijn de paasmars-demonstranten voor vrede en tegen
oorlog. De Apaches zijn duidelijk
gevechtsmachines, doelbewust voor
oorlogen gebouwd. Ze kunnen bewapend worden met raketten die bij
ontbranding radio-actieve straling

verspreiden. Ook de rotorbladen van
de helikopters zelf zijn bepantserd
met verarmd uranium, en dus radioactief.
Wat ons, demonstranten op de
paasmars, voor ogen staat is een
menswaardige, vreedzame toekomst
voor huidige en komende generaties,
overal ter wereld. De nieuwe 21ste
eeuw mag geen herhaling worden van
de barbaarse bijna afgelopen eeuw,
met twee wereldoorlogen, Auschwitz,
Hiroshima, Vietnam, Bosnië, Rwanda en Moruroa. Daarom werken wij
samen met of ondersteunen de vele
personen en groepen die de oorzaken
van geweld en oorlog proberen aan
te pakken: winstbejag, uitbuiting,
onderdrukking, vreemdelingenhaat
er. nationalisme. Maar ook de middelen voor oorlogsvoering, de enorme en groeiende voorraden wapens,
vergroten oorlogsgevaar. Angst voor
de bewapening van 'de vijand' kan
reden zijn voor een oorlog.
Een ander belangrijk argument om
bewapening af te wijzen zijn de honderden miljarden die eer jaarlijks aan
worden gespendeerd, die beter uitgegeven kunnen worden aan sociale
voorzieningen, gezondheidszorg,

milieuzorg en onderwijs.
Informatie-avond in
'de Boodschap'
Over deze onderwerpen, maar vooral ook over het radio-actieve vcrarrtiJ
uranium zal op donderdag 2 april Onh
19.30 uur in 'de Boodschap' in Rijen
een informatie-avond worden gehouden, waarin wij onze bedoeling Uitleggen. Iedereen is hierop welkom/
Er zal ook gelegenheid zijn tot vffr
gen stellen.
'
De Paasmars

De Paasmars '98 op 13 april zal om
10.00 uur beginnen bij de H. F"
kerk in Breda waarna men op de.i
of met de trein naar Rijen gaaL
11.00 uur begint men ook in Tilburg.
Om 12.00 uur zullen de beide groepen samenkomen in Rijen op he*<
dion om dan in een grote optf
naar de vliegbasis te gaan, waar
manifestatie gehouden wordt. De dag
zal afgesloten worden in Tilburg.
ROMBOUT3
INSTALLA'
- GASSERV1CE
- CENTRALE

ïertgroep Psssmrs. Postbus 10580. 2501HH Den Haag
tel. 070-3658533/013-5369759/040-2444707
29-3-98
PROGRAMMA VAN DE PAASMARS (13-4-98)
BREDA

10.00
10.15

H.Hart(kraak)kerk, Baronielaan 22
Karl Derksen (Dominicaan en theoloog)-,
"De Noodzaak van Vredesactie"
10.30 Wandeling naar KMA
11.15 KMA,-Kasteelplein
11.15 Marie-Jose, Godding (Werkgroep Paasmars):
"Het Einde van de Koninklijke Militaire Academie"
Plaatsing reconstructiebord
11.30 Wandeling naar station
11.50 Trein Böreda - Gilze-Rijen
GILZE-RIJEN
12.00 Station Gilze-Rijen
12.00 Aankomst Paasmarsers vanuit Breda en fietsdemo uit Tilburg (vertrokken om 11.15
van station Tilburg)
12.10 Wandeling naar hoofdpoort vliegbasis (15 min.)
12.25 Hoofdpoort vliegbasis
Foto-tentoonstelling aan het hek: "De onmenselijke gevolgen van uraniummunitie
van onder andere Apache-neli's"
12.40 Karl Derksen: "Gedenk de slachtoffers van uranium"
12.50 Agnes Kbelemij zingt
13.05 Gerard van Alkemade (Werkgroep Paasmars):
"Gilze-Rijen Natuurpark, stop de Apaches"
13.15 Koor
13.X Aanbieding petitie aan basiscommandant kolonel R.J.Arns
13.45 Fietsers vertrekken naar station Tilburg
14.00 Wandeling naar station Gilze-#ijen
14.27 Trein Gilze-Rijen - Tilburg
TILBURG

14.30 Station Tilburg
(om 14.40:) lopen naar "De Heuvel" (15 min.)
14.30 "De Heuvel"
Muziekband; info-kramenmarkt
15.10 Gerard van Alkemade: "Het Gevaar van Gilze-Rijen"
15.20 Agnes Kbelemij zingt
15.35 Yvonne Timmermans (Werkgr. Paasmars: Groen Front):
"Voor Milieu en Vrede"
15.45 Hans Krikke (journalist):
"Bewapening en Armoede"
15.55 Koor
16.10 Parvin, Iraans vluchtelinge (PRIE; Vrouwen tegen Uitzetting):
"Vluchten voor geweld"
16.20 Open Jongerenpodium
16.30 Afsluiting
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Onderwerp/reden onderzoek

Steunverlening tijdens 750-jarig bestaan van Den Haag
i.v.m. Operatie Oranje.
Betrokkene personen
3.

Voorval/resultaat ondarsoafc

In verband met de viering van het 750 jarig bestaan van
de gemeente Den Haag heeft het Ministerie van Defensie de
gemeente een Airshow/Dag van de Krijgsmacht aangeboden
onder de naam: "OPERATIE ORANJE SCHBVBNINGEN".
Het geheel heeft plaatsgevonden op 4, 5, 6 en 7 juni 1998
op de boulevard, het strand, de kustlijn en de in lucht
ter hoogte van Scheveningen.
Alle vier de krijgsmachtdelen hebben personeel en middelen ingezet om het geheel luister bij te zetten.
Op zaterdag 6 juni 1998 waren er 1000 (duizend) militairen extra in het bewakingsgebied van de brigade Koninklijke Marechaussee Den Haag.
Op 22 oktober 1997 waren de eerste protesten tegen deze
show bekend. Het HAAGS VRBDBS PLATFORM heeft dan ook vanaf dat moment regelmatig van zich laten horen richting de
Haagse Gemeenteraad.
In de maanden april en mei 1998 waren er diversen publikaties
van de actiegroep ONKRUIT VERGAAT NIET (OVN) en
het HAAGS VREDES PLATFORM welke opriepen tot actie tegen
deze megashow.
INTERNET.)

mar

T_____„^ _.
een uP-date m.b.t het Haagse Vredes
Platform me t ""hun aangekondigde acties vanuit het pand de
"Blauwe Aanslag" Het Buitenom 214, richting het tentenkamp te Scheveningen en de aangekondigde demonstraties
ter hoogte van de kazerne op de kruising van Alkema.de1aan/Waalsdorperweg richting Scheveningen, de Scheve ningseweg en Prof Telderweg/Johan de Wittlaan.

vers^"TnaTèrï""geTracht de aandacht op zich te vestigen door
demonstraties van de mariniers op het strand te verstoren.
Bij de eerste actie is een actievoerder door mariniers
aangehouden en overgedragen aan de politie. De actiegroep
heeft zich daarna tijdelijk opgesplitst in kleine groepjes van twee en drie personen. Ook deze groepjes hebben
diverse acties gevoerd waarbij in totaal 9 personen door
de politie zijn aangehouden. Eén van de aangehouden actievoerders had tegen een militair voertuig geürineerd,
Hij gaf op te zijn crenaamdrJBBMMBBU^Bt^aeboren op

~"
.._
jiavraag

bi
f te wonen.
sonen weigerden hun personalia bekend te stellen.
De overiae^jt ^nersonen ziin genaamd:

Rond het middaguur hebben de overgebleven actievoerders
(ongeveer 10 personen) zich gegroepeerd in hun tentenkamp
op het strand ter hoogte van het Zwarte Pad.
Omstreeks 13.00 uur hebben de actievoerders (inmiddels
geschminkt en verkleed in o.a. delen van militaire kleding) zich met hun eigen cameraploeg onder het publiek
gemengd. Bij enkele static-shows hebben zij een act opgevoerd. De overige leden liepen met een spandoek met de
tekst: "BLAUWE HELMEN LEGE KOFPEN".
Op dit tijdstip waren er verscheidene VIPS aanwezig op
het gehele terrein. Eén van deze VIPS was de Minister van
Defensie. Hij liep vlak voor de groep. Confrontatie tussen de Minister es, de actiegroep is enkele malen voorko-

Iri de namiddag heeft de actiegroep plaatsgenomen op het
strand ter hoogte van de geplande demonstratie van de
mariniers

van
inniers kwam OW in actie. OVN-1 ie
__
wilde met steun van haar collega's door^ë tf~pübllëKo~sr"Se
landing opnieuw te verstoren. Toen zij door de afzetting
wilde breken werd zij onmiddellijk door de politie/KMar
gearresteerd en weggebracht naai^jie^ool^iebureau. De
overige leden van OVN schermdeijflHHHHHHHHlv tijdens
haar actie af zodat het publiek niel™on in'frijpen. Deze
actievoerders jzijn niet aangehouden. Na de arrestatie van
WÊtÊÊjÊjÊjjjjiJiJBÊ
miste de groep leiding en trokken zij
^Tc^^erug^^re^personen van deze groep zijn naar het
politiebureau Nieuwe Parklaan gegaan en verbleven in de
van

ZONDAG 07 JUNI 1998: Mini vlootdag Scheveningen.
Omstreeks 11.00 uur bemerkten rapporteurs dat vijf leden
van actiegroep OVN, o.a-ijÉHIHHMIHHHHFen4HHBl
JHjjÊj zich verschanst haTKUrröp het dak van de vü&fslagT Zij bekladden de dakrand met de teksten: "IS HET
HIER OORLOG?*, "LEEG LEGER LEEGST", "ONTWAPEN" en "ONKRUIT VERGAAT NIET".
Naast deze teksten werden ook het teken: "BAN DE BOM" op
de dakrand geverfd. Na ongeveer een uur is deze groep
door de politie, met behulp van brandweer, van het dak
verwijderd en aangehouden.
.

_

_

jjHriA^^^^M^^^iQöndMiM|||i|j^Ujwuj|gaU£^

T^MBfÉfrn iiia

De vijfaangehou'
je,

te zijn genaamd
wonende te
wonende te
wonende te
wonende te
wonende

Aan de hand van foto's, genomen op zaterdag 6 juni 1998
van de aangehouden personen, bleek datfltaHBB|^H^ook al
op deze dag was aangehouden. Zij wenstecoen^gWn'personalia op te geven.
Mede gelet op het aantal actievoerders op 06 juni (ongeveer 20 personen) misten rapporteurs de rest van de groep
OVN.
Rond 13.00 uur signaleerden rapporteurs diverse kleine
groepen actievoerders en hebben de commandant van het
Marine Bewakings Korps (MBK) gewaarschuwd voor mogelijke
acties aan boord van schepen.
Actievoerders zijn aan boord geweest van Hr. Ms. van Nes,
Bloramendal, Nautilus en het schip van de Belgische marine, Lobelia. Bij bezoeken aan de Nederlandse schepen
moesten zij hun bagage afgeven en konden zodoende weinig
uitrichtten. Ook werden zij voortdurend begeleid door één
of meerdere mariniers. Dit was echter niet het geval bij
de Lobelia. De actievoerders groepeerden zich aan boord
van de Lobelia en verschansten zich op de voorsteven van
dit schip. De politie werd gewaarschuwd. Actievoerders
zijn aan boord gebleven tot na aankomst van de politie.
Hierna hebben zij vrijwillig het schip verj^iten en hebben
jzich weer in
Voor zovei. rapporteurs weten neJDDen de cteWevoerders geen
schade aangericht aan militaire eigendommen. De teksten
op het dak van de visafslag zijn na aanhouding van de
actievoerders direct door de brandweer verwijderd.
Van commandant MBK hebben rapporteurs vernomen dat enkele
actievoerders in de avond van 06 juni aan boord geweest
zijn van Hr. Ms. van Nes. Tijdens dit bezoek hebben zij
de loop van het boordwapen met niet-watervaste stiften
beklad. De tekst is niet meer bekend en is direct door
het personeel verwijderd.

Onkruit vergaat niet
Je bent vandaag getuige van weet een Onkruit actie. Onkruit bestaat uit een groep mensen, die het heil van
legermachten niet inzien. We storen ons aan de reclamecampagnes voor defensie die snel, flitsend en met
een hoog veronica-gehalte nog het meest weg hebben van eert slechte aflevering van: 'tour of duty'. Er
warden leuzen gebruikt afs: *of sta je liever bij de bushalte*?", om jongeren te Merven voor een baan bij het
leger.
Wil defensie jongeren bij het lager die zoeken naar spanningen sensatie, jongeren die zich aangesproken
voelen door holle frasen*? Waarom geeft defensie geen duidelijke objectieve informatie, waardoor (e zelf een

keuze kunt maken?
Ook vandaag faat defensie, hier in £cheveningen zien hoe jong, snel en wild ze zijn en hoeveel lol je kunt
hebben bij het leger.
Wij zijn hier om een ander geluid te laten horen. Het leger: De landmacht, luchtmacht en marine zijn niet
stoer. Het is een plek waar mensen die graag commando's opvolgen het beste passen. Zeif nadenken is nief
de bedoeling.
Het leger bezit tanks, F 16'c, marineschepen en andere technische verttuftigheden, die speciaal zijn
ontworpen om op een zo efficiënt mogelijke wijze mensen om te brengen. Mensen die 'een job scoren' worden
getraind om met deze machines te kunnen werken.
Wat doet het Nederlandse leger eigenlijk? Mee, het staat niet bij de bushalte te wachten en het heeft heel
wat PK'e. Het worden er zelfs steeds meer, met de aankoop van steeds nieuwe apache helicopters en
amfibische voertuigen. Het Nederlandse leger Is een vradesfegeri Dat klinkt mar: een ««feeleger.
Het achterliggende idee is de kleuterklas: twee kinderen slaan elkaar, je trekt ze uit elkaar, laat ze elkaar een
handje geven. Het eerste half uur blijven ze een beetje tegen elkaar mokken, maar daarna kunnen ze best wei
weer vriendjes worden.
Helaas werkt de grote mensenwereld niet zo. Als de VN vredesmacht, waar ook het Nederlandse leger toe
behoort, ergens ingrijpt, is het vaak niet zo duidelijk hoe ze de strijdende partijen uit elkaar moeten houden.
Wie vecht met wie en wie heeft er gelijk? Dit zijn vaak ingewikkelde kwesties met een lange geschiedenis.
Ook kent de VN als organisatie een aantal bezwaren. Zo zorgt het internationale karakter van de legermacht
voor de nodige communicatie problemen tussen de verschillende bataljons, wat In crisis situaties totaal uit de
hand kan lopen (en ook is gelopen). En er spelen bij de beslissing om f n té grijpen altijd politieke motieven
mee van landen die in de veiligheidsraad zitten.
Waar de VN wel voor kan zorgen is dat er een staakt het vuren komt. Helaas wordt deze tijdelijke rust meestal
door beide zijden gebruikt om zich te bewapenen, waarna het vechten gewoon verder gaat. Zoals bijvoorbeeld in
voormalig Joegoslavië is gebeurdAlle landen die bij de VN zijn aangesloten produceren en exporteren wapens. Vaak aan landen waar de VN,
zij zelf dus, ingrijpt om een einde aan het vechten te maken.
De eerste stap naar vrede is dat alle landen, dus ook Nederland, stoppen met het produceren en verhandelen
van wapens. Zolang het land dat de grootste vinger in de pap heeft in de VN ook de grootste wapen producent
en leverancier Is, zuilen wij niet in een vredesleger gaan geloven.

Onkruit vergaat niet & een vrecfesleger bestaat niert

van nee
s-~x~-

Forwarded Message Follows

ONKRUIT, Vergaat Niet!
De antimilitaristische aktiegroep Onkruit, Vergaat Niet! wil oproepen
voor een breder verzet tegen het militarisme. Zeker nu, in een tijd
waar het militarisme alles uit de kast haalt om zichzelf te promoten.
Ze laten werkelijk niets onbenut om de jongeren te werven voor dit
'bedrijf'. Precies, ze beschrijven zichzelf als een bedrijf dat een
'produkt' moet leveren. En, zoals ze zelf zeggen, ondervinden ze veel
hinder op de arbeidsmarkt, wat vervolgens weer de reden is dat ze
zoveel moeite hebben om jongeren te werven. Dus gooien ze er maar een
smak geld tegenaan om op uiterst irritante opdringerige wijze alsnog
deze mensen te strikken voor hun moordbanen.
Zo proberen ze o.a. op dit moment jongeren lekker te maken door ze
gratis hun rijbewijs te laten halen als ze bij de landmacht gaan
werken. Ook vindt er elk jaar een grote jongerenbeurs in de Jaarbeurs
te Utrecht plaats die voor meer de helft bestaat uit promotie/werving
voor de landmacht en marrechauasee.
Megafestatie Utrecht
Dit jaar loopt deze megafestatie van 11 t/m 19 Juli. Jongeren kunnen
hier veel spectaculaire dingen doen als stormbanen bestormen,
klimmen, abseilen, in tanks meerijden en zelfs ME'ertje spelen bij de
Harrechaussee. En natuurlijk is er uitgebreide informatie aanwezig
over hoe 'leuk, spectaculair, afwisselend en dankbaar' zo'n baan bij
het leger is, waarbij uiteraard geen woordje wordt gerept over
oorlogsvoering, geweld, wapenhandel, volkerenonderdrukking etc.
Krijgsmachtdag Scheveningen
Onkruit, Vergaat Niet f wil o.a. deze Megafestatie aangrijpen om
iedereen op te roepen tot aktie over te gaan. Maar een nog
belangrijkere datum voor aktie is eigenlijk 6 Juni, krijgsmachtdag in
Scheveningen. Officieel heet dit Operatie Oranje Scheveningen, een
gigantisch en walgelijk groot gebeuren, waarbij defensie werkelijk
alles wat het maar heeft aan oorlogstuig toont aan het publiek.
En ook hier zal weer uitgebreid aandacht worden besteedt aan werving.
Een aantal belangenorganisaties/aktiegroepen, waaronder ook onkruit,
Vergaat Niet! zich bij heeft aangseloten, gaan in elk geval een
strandaxiekamp op touw zetten, wat voornamelijk zal doelen als
uitvalsbasis voor diverse axies. Onkruit, Vergaat Niet! zal zich
beramen op akties, maar het is vooral ook de bedoeling dat mensen
vrij zijn hun eigen akties tot uitvoering te brengen.
De lokatie van het kamp zal in of bij Scheveningen op het strand
zijn. De exacte plek blijft nog geheim. Mensen die naar het kamp toe
willen kunnen zich op vrijdag 5 Juni om 12:00 uur verzamelen in De
Blauwe Aanslag in Den Haag en het is de bedoeling dat het kamp t/m
zondag 7 Juni blijft staan {mits het niet ontruimd wordt) . Voor
voedsel wordt gezorgd en men zal proberen een grote gezamelijke tent
neer te zetten. Des al niet te min is het aan te raden een eigen tent
mee te brengen.
Mensen die aktie willen ondernemen tegen de Megafestatie of op andere
wijze zich willen aansluiten bij ONKRUIT, Vergaat Niet! kunnen een
briefje schrijven naar postbus 85096, 3508 AB t-e Utrecht
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: blokkade actie te Utrecht

: l

Ingevolge artikel 22 van de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten,
deel ik U het volgende mede:
Op woensdag, 15 juli 1998 omstreeks 05,15 uur werd gemeld door de bewaking
van de Lt.Gen. Knoopkazerne aan de Mineurslaan te Utrecht dat een 15 tal
activisten zich hadden vastgeketend aan de hoofd- en zijpoort van genoemde

kazerne.
Door deze actie konden de poorten niet meer worden geopend.
Uit een gesprek met de actievoerders door een patrouille van de Kmar bleek
dat betrokkenen (actiegroep ONKRUIT, Vergaat Niet !) protesteerden tegen de
aanwezigheid van Defensie op de Megafestatie in de Jaarbeurs te Utrecht.

In een persbericht werd een en ander nader toegelicht. Dit persbericht is
als bijlage gevoegd.
De actiegroep was telefonische bereikbaar op het mobiele telfno 06 555
71727.
De pers was aanwezig met 3 Tv-ploegen en diverse fotografen.
In totaal hadden zich 6 personen aan de schuifpoorten vastgeketend, twee
daarvan
middels
kettingen
en
de
andere
vier
met
stalen
bromf ietsbeugelsloten .
Door personeel van de politie Utrecht zijn met een grote betonschaar de
kettingen doorgeknipt en omstreeks 12.45 uur zijn de twee actievoerders die
aan de zijpoort waren vastgeketend met de beugelsloten 'bevrijd' door met
een pneumatische knipschaar een spijl van de poort door te knippen en zo de
twee actievoerders omhoog te tillen en van de spijl af te schuiven.

Hierna zijn deze twee actievierders aangehouden en overgebracht naar het
politieburo.
Toen de ander twee welke vastgeketend zaten aan de hoofdpoort hoorden dat

hun maatjes waren aangehouden, hebben zij zich zelf losgemaakt.
Omstreeks 13.00 uur waren de poorten weer normaal in gebruik en hebben de
overige actievoerders zich in de stad verspreid.
De twee aangehouden actievoerders zal overtreding van art 426 bis Wv Sr ten

laste worden gelegd en één van hen gaf op te zijn:
geboren
wonende te'
_0ok waren de_b^e kende actievoerders
zig. Zij waren ook degene die steens" met
ÜHHHHMIBs^l^
de politie en Kmar
>
=//===

l/KRUl
T

PERSBERICHT
Utrecht, 15 juli 1998

ONKRUIT, Vergaat Niet!
blokkeert Provinciaal Militair Commando.
Vanaf 6 uur heden ochtend blokkeren aWievoerders van de anti militaristische aktiegroef
ONKRUIT,Vergaat Niet! de 2 toegangshekken van de Knoopkazerne aan de
Mineurslaan te Utrecht, waar het Provinciaal Militair Commando is gevestigd. De
aktievoerders protesteren met deze aktie tegen het grote militaire vertoon op de
Megafestatie'in de Jaarbeurs, gelegen tegenover de kazerne.
De aktievoerders zullen proberen met deze geweldloze blokkade de toegangen van de
kazerne de gehele dag geblokkeerd te houden.
ONKRUIT, Vergaat Niet! vindt het onaanvaardbaar dat defensie op dit soort grote
evenementen voor jongeren zo groot aanwezig is met hun oorlogsmateriaal;
ONKRUrr, Vergaat Niet! ziet dit als een verheerlijking van de oorlog, defensie brengt de
landmacht hier als een leuke interessante baan met perspectieven voor. jongeren.
De Megafestatie bestaat voor een zeer groot deel uit promotie en werving voor de
landmacht. Een komptete hal var, de Jaarbeurs is ingericht door de landmacht mei
stormbanen en stands waar de meest dodelijke wapens worden vertoond.
ONKRUIT, Vergaat Nietl vindt het onverantwoord dat mensen al op zo'n jonge leeftijc
met deze wapens worden geconfronteerd; wapens waarmee normaal gesproken mensen
worden vermoord en volkeren worden onderdrukt. Defensie werkt hierdoor mee aar
normvervaging onder jongeren, en dat in een tijd dat waarin we juist het zinloze geweld
willen terugdringen.
Daarnaast gelooft ONKRUIT, Vergaat Niet! niet in een vredesieger dat zich nog sleede
bezighoudt met wapenhandel, onder meer met landen die deze wapens tegen hun eigen
voik inzetten zoals Turkije en Indonesië
De 'laatste dagen zijn door ONKRUIT, Vergaat Niet!' meerdere akties gevoerd bij de
Megafestatie, nu is het Provinciaal Militair Commando aan de beurt. De medewerkers
van Defensie worden met deze aktie niet per definitie de toegang geweigerd, wel zullen
ze over de hekken heen moeten klimmen om hun werk te bereiken.
ONKRUIT VERGAAT NIET EN EEN VREDESLEGER BESTAAT NIET!!!
NJET VOOR PUBLICATIE:
Telefonisch \s bereiken op nummer
(in principe t/m 19 juli te bereiken
No Return Fax Available
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1. Onderwerp c.a, reden onderzoek : antimilitaristische acties tegen vlb Gilze-Rijen op 02 en
04 oktober 1998.
2. Betrokken personen

: zie onderstaand verslag

3. Voorval c.q. resultaat onderzoek :
a. MELDING. Op vrijdag 25 september 1998 werd op rayon Zuid-Nederland een
faxbericht ontvangen van de BDV/KMar Maastricht (zie bijlage A). Het bericht betrof
een te houden manifestatie bij de vlb Gilze-Rijen op 2 oktober 1998. Op genoemde
datum zal een inspectieteam van de groepering "Onkruit Vergaat Niet!" zich naar de
hoofdpoort van de vlb begeven om met toestemming van deze basis die te inspecteren
op radioactieve D.U. (Depleted Uranium)-munitie (verarmd uranium). Doel van de
manifestatie is om op ludieke en theatrale wijze de aandacht van de pers te krijgen,
waarbij de link wordt gelet naar de Bijlmerramp, die pp 4 oktober a, s. zal worden
herdacht. Er wordt verzameld om 12:00 uur bij het NS station Gilze-Rijen. Verder
zullen er in de rest van die week nog onaangekondigde acties plaatsvinden rondom het
onderwerp verarmd uranium.
b. VOORINFORMATIE. Bovenstaande informatie werd bevestigd door informatie die
op Internet stond gepubliceerd (zie bijlage B). Van het BIV vlb Gilze-Rijen werd de
brief van "Onkruit Vergaat Niet!" gericht aan de c-vlb ontvangen (zie bijlage C).
Hierin werd verwezen naar de petitie die men tijdens de Paasmars 98 aan de
commandant had aangeboden. Hierin werd o.a. gesteld dat er inspecties zullen worden
gehouden. De l"* inspectie kondigde zij middels deze brief aan. Omdat uraniumoxide
een groot gebied langdurig radioactief besmet, ziet "Onkruit Vergaat Niet!" D.U.munitie als een nieuwe vorm van kernwapens.
c. VOOROVERLEG. Op 30 september 1998 werd een meeting gehouden door
functionarissen van ME), RID, BD/KMar en BIV vlb Gilze-Rijen. Tijdens deze
meeting werden de volgende onderwerpen besproken: mogelijke link met c.q.
uitstraling van de gebeurtenissen op de vlb Volkel, de verwachting, de dreiging en een
actieplan werd vastgesteld. Op 2 oktober 1998 om 10:00 uur werd een last-mirmte
update gehouden op de KMar Brigade Gilze-Rijen.

2 OKTOBER 1998. Op vrijdag 2 oktober 1998 tussen 12:00 en 12:30 uur hebben een
vijftal actievoerders van "Onkruit Vergaat Niet!" en één freelance fotograaf en student
zich verzameld voor het NS stationsgebouw Gilze-Rijen. Zij hebben zich te voet
begeven naar de hoofdpoort van de vlb Gilze-Rijen. Zij waren daarbij gekleed in
zogenaamde "nette^pakken (zoals ook in de oproep vermeld stond). Onder het vijftal
bevond zich^HBHBJHBHMIiMHHfllfc geboren <
„^___=^_^___^_ ^ater werd nablThet NS station een
groene FSO
geboren op^tHHHj^Pl wonende i
gesignaleerd. Bij de hoofdpoort werd een"bevel tot inspectie" aangeboden (zie bijlage
D), die door majooi^HBMHMMIIIP ^ ^ voorlichting van de basis namens
de commandant in ontvangst is genomen, Ook werd enkele gele driehoekige plaatjes
met het kernenergieteken opgehangen en stickers geplakt. Hierna heeft de groep zich
verwijderd.

e. 4 OKTOBER 1998. Op zondag 4 oktober 1998 omstreeks 1)9:3j))uur ontving
rapporteur telefonisch bericht van de veiligheidsonderofficierUëaoo^^
4MMmMt> dat een negental personen op de vlb Gilze-Rijen waren aangehouden.
1). KM AR BRIGADE GILZE-RIJEN.

Soren o^^^Bl^^^^p wonende
> positief NN de man, die aanwezig was bij dëTcladactie bij de
banenwinkel in Brèïïa op 26 september 1998 (zie melding D98000..,) en de knipen kladactie op de vlb Gilze-Rijen in april 1998 (zie melding D98000244) en ook
positief NN de man, die aanwezig was bij de knip- en kladactie op de vlb GilzeRijen in april 1998 (zie melding D98000244).
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2). VLB GILZE-RIJEN. Aldaar heeft rapporteur het volgende relaas gekregen
van de dienstdoende wachtcommandant:
Om 08:14 uur zijn twee personen (één man en één vrouw) aangehouden, die bezig
waren met het aanbrengen van leuzen en tekens op shelter 610 (zie foto 1). Zij
hadden de vlb betreden via een gat dat in het hekwerk langs de Langebergseweg
was geknipt. Vervolgens is door het Initieel Reactie Team (MT) en de
hondensectie het terrein gezuiverd. Hierbij werd door hen gaten in het hekwerk bij
restaurant "Vliegveld" (zie foto 2) en in de poort van de zweefvliegclub (foto 3 en
6) geconstateerd. Ook werden tekens en teksten geconstateerd op de shelters 615.
617 (foto 5) en 618 als mede op gebouw 285 (een aggregaathuisje, zie foto 4).
Om 09:03 uur waren twee mannen en twee vrouwen op de vliegbasis (nabij het
Amerikaanse POL-complex). Nadat de personen waren aangehouden bleken zij bij
nadere inspectie gaten te hebben geknipt in het hek van het Amerikaanse
munitiecomplex (zie foto 7) en twee gaten in het hekwerk van het Amerikaanse

AFU-bult (zie foto 10) een tekst was aangebracht. In de directe omgeving daarvan
werden drie personen aangehouden.
Verder die dag (in het bijzijn van rapporte^^sJje^olgend^Bebeurd: om 12:45
\ '\x (zieuur
foto
11 en
09:40 uur
geconstateerd dat op de aangehouden
werd
door13).
eenOm
patrouille
een werd
vrouw^^BBUBBBBBfr
bij shelter 510. In eerste instantie wilde zij zich ontrekken aan haar aanhouding,
maar na sommatie van de aanwezig hondengeleider, heeft zij haar poging gestaakt.
Na nadere inspectie bleek dat shelter 510 voorzien was van een teken en tekst (zie
foto 9). Om 13:55 uur werd geconstateerd dat ook shelter 514 (zie foto 8) was
beklad. Om 14:00 uur werd door een patrouille een gat ontdekt in het hekwerk
jtiabij de Vijfeikenpoort (zie foto 12).1
NMHH9^e 6en°emde foto's zijn bijgevoegd in bijlage G
3). GEMEENTE RIJEN. In het begin van de middag van zondag 4 oktober 1998
zijn een vijftien nieuwe activisten op het NS-station Gilze-Rijen aangekomen. In
eerste instantie zijn zij richting de vlb gelopen, maar later zijn_zi) weer op de trein
gestapt richting Breda. Een aantal actievoerders,
^^^ondej^jjjffjjfjfjjjij^
nebben zich rond de basis en met name de hoofdpoort opgehouden. Zij waren m
het gezelschap van pers. Rond 18:00 uur was alleen nog pers aanwezig en heeft
rapporteur zich teruggetrokken.
4. Beschouwing
: de actievoerders die in de middag van 4 oktober 1998
met de trein op het NS station Gilze-Rijen aan zijn gekomen, bleken later zich verzameld te
hebben in het Kasteelpark te Breda, welke is gelegen direct naast de KMA. De KMA heeft
tijdens die verzameling het kleine poortje naast c.q. schuinonder de gouverneurswoning
gesloten.
Nadat de technische recherche van de KMarjte schade heeft onderzocht heeft het
schoonmaakbedrijf ^|^|£^p££0^pde met verf aangebrachte tekens en teksten
verwijderd. De met krijt aangebrachte tekens en teksten zijn door de brandweer van de vlb
Gilze-Rijen verwijderd. De gaten in het hekwerk zijn tijdelijk gedicht door de bewaking en
zullen t.z.tlÊtÊffffjjjif^worden
gerepareerd. Het totale schadebedrag is niet bekend.
^•••MHPIMi^^^^^^^^^^^^^^^^'
*•*
C
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^U|^^MM^^K^^^^_
De commandant van de KMar Brigade Gilze-Rijen heeft nadat ^mm^mjfHJp voor
de tweede keer werd aangehouden, geprobeerd om haar in verzekerde bewaring te laten
stellen. Hiermee ging de OvJ echter niet mee akkoord. Als reden gaf hij daarvoor aan dat het
toegestaan is voor zijn mening uit te komen en dat geringe schade wordt geaccepteerd. Over
het algemeen krijgt men een boete van fl. 250,= en daarvoor kan men iemand niet in
verzekering stellen. Hij stelde dat actievoerders die na 21:00 uur worden aangehouden wel in
verzekerde bewaring mogen worden gesteld. De brigadecommandant wil tevens proberen om
de aangehouden actievoerders verantwoordelijk te stellen voor de ontstane schade.
5. Conclusie c.q. aanbeveling
: deze actie kan worden gezien als een vervolgactie van
de Paasmars 98. De actie werd alleen georganiseerd door "Onkruit Vergaat Niet!". Van enige
verbinding met de acties gehouden op de vlb Volkel door o.a. Abolition 2000 en de
Ploegscharenbeweging is mij niets gebleken. Mogelijke uitstralingen en verbindingen (met
name voor wat betreft de vaste actievoerders) kan men echter nooit uitsluiten.

6. Noot rapporteur
: de samenwerking tussen de verschillende instanties
(ME), RED, BD/KMar en BIV vlb Gilze-Rijen) werd door een ieder als zeer geslaagd en
prettig ervaren. Bovendien werd de hoop uitgesproken dat deze vorm van samenwerking zich
in de toekomst zal continueren.
Indien rapporteur in het bezit is van de foto's van de aangehouden personen, die door de
KMar zijn gemaakt, zullen deze door mij worden nagezonden.
Üroeg een vijfpuntige groen/zwart speldje. fQgaf aan dat het
speldje stond voor Groen Anarchisme. Rapporteur weet niet welke organisatie daarmee
geassocieerd moet worden, maar is het mogelijk dat de organisatie DWARS hiermee in
verband staat?

Bijlage(n):
A - Melding van de manifestatie bij vlb Gilze-Rijen op 2 oktober 1998.
B - Voorinformatie van Internet.
C - Brief van "Onkruit Vergaat Niet!" aan de c-vlb Gilze-Rijen.
D - "Bevel tot inspectie" aangeboden door de actievoerders.
E - Krantenknipsel betreffende de actie op 2 oktober 1998.
F - Locatieoverzicht van de op 4 oktober 1998 aangebrachte schade.
G - Fotoreportage van de op 4 oktober 1988 aangebracht schade.

10 oktober 1998.
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Faxbericht
Koninklijke marechaussee

Olsuict Noorti Brabant\Limburg
Bureau Bijzondere Dlanst «n Veiligheid Maastricht

aan : MIC
t.a.v. :i
faxnr :

d£.tun : Z; o*pcaw

van :
betrert int

aantal pagina's: 4
(indusief voortilad)

B.. 1. 1.

o'KV.c-ba

•'^^^iS^V^V^'^-Vaïf^SSr

:-igsspi'2k op- 25 se ts.-nb^r 13:
roi-scact iss cp v liegbasis

'ndieri u niet aite pagina's heeft ontvangen oj indien de kwaiitett niet goed is.
wordt verzocht contact op te nemen met

Op 2 CKTOSSR zal een ONKR'JTT V.M. {Vergaat Niet)- IWSPECTIETS.AM zich
naar de hoofdpoort van vliegbasis Gilze Rijen begeven, «t» mei
toesteEBaüV-j var, de basis deae te inspecteren op radioaStti«ve
D. U, -3sur.it ie (vsrarud uraniijmj . Waarschijnlijk: zal de basis die
tcjestüKBttir.g niet •gr«v'3n, waardoor hot ONKRUIT VN-SNSPSCTxSTEAM gedwongen
wor-at op een onverwacht iRonwnfc teruw te keren en zelfstandig toegang te
verachaCfvr. -ot d« basis.
Op 2 oiicoóer is fc.«t achter vooral belangrij* om op ludiek* en chea^rale
wij «e de aandacht van <S« y*rs te krijgen, waaibij vooral de link gelegd
zal worden met <ie BijlJnerramp, velke op 4 oktoöer herdacht zal worden,
•sn d« gevaren van verarmd uranium.
wie wil dan bij deze aktie aanwezig zijn.
Er wordt om 12. OOï VERZAMELD bij ïaet NS-station GIL3E-RIJEN.
Ket zou Ifeuk aija als loensen ia bes.it van een net pak, deze tijdens as
aan hebber!. Zodat het er allemaal net echt uit ziet.
Verder zullen tr in de rest yan die i--eeX nog oriaarigekondi gde
plaats vinden rgadca hes. onoerwerp VERAPMD URSNIUK.
ini'onnatie: onjcraidShocaiail .ec?ii
o£ Onkruit Vergaat Niet!
postbus 8 50 59
3508 AB ytrecht

i

Qat Y?j,r Private, Frea^Eïaail at http://vvw.hqtaiail.gcin
S:.ndö Doorgestuurd bericht ---- - ---2O2 - Tijdschrift %-oor doen-ci«nicats. Vraag
g - WerVplaats voor E-ulirsatae Ontwikkelir-g - «m3lag8aatenna.nl
Postbus ISï, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 075-5941622 / 030-2730100
----------------- U________________________________________II__, _________

De Aittieiijst:
vcor nieaws er,
aankondigingen

j
i
!

Atoonneia«nt opzeggen? Stuur een E-mail aar.
atajordomo8antenna.nl en schrijf in het tekstdeel:
unsubscribe aktielijst
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Antikemwapenweek
De eerste week van oktober zal voor Onkruit
Vergaat Niet! in het teken staan van acties tegen
kernwapens en in het bijzonder verarmd
uranium. Zo zal er op 1 oktober een 'Burger
inspectie' plaatsvinden op atoombasis Volkel.
Vele vredesgroepen zullen hier aan meewerken.
Op 2 oktober zal een Onkruit V.N. (Vergaat
Niet)-inspectieteam zich naar de hoofdpoort van
vliegbasis Gilz» Rijen begeven, om met
toestemming van de basis deze te inspecteren
op radioactieve D.U.HTtunüie (verarmd uranium).
Waarschijnlijk zal de basis die toestemming niet
geven, waardoor het Onkruit V.N.-inspectieteam
gedwongen wordt op een onverwacht moment
terug te keren en zelfstandig toegang te
verschaffen tot de basis.
Oo 2 oktober is het echter vooraf beianariik om
pers te krijgen, waarbij vooral de link gelegd zal
worden met de BijJmerramp, welke op 4 oktober
herdacht zat worden, en de gevaren van verarmd
uranium. Wie wil kan bij deze actie aanwezig
zijn. Er wordt om 12 uur verzameld bij het NSstation Gilze-Rijen. Het zou («uk zijn als mensen
in bezit van een net pak, deze tijdens de actie
aan hebben. Zodat het er allemaal net echt uit
ziet Informatie: onkruid@hotmail.com of Onkruit
Vergaat Niet 11 postbus 85069, 3506 AB Utrecht,
agenda

Aan Je commandant

Postbus -JS
5120 A.A. Rijen
Betreft: Onkruit V.N.-inspectie op mogelijke aanwezigheid van verarmd uranium
Bijlage: l

Utrecht, 25 september 1998

Geachte kolonel^
Wellicht herinnerd u zich het gebeuren rondom de paasmars '98. waarbij een petitie is overhandigd aan uw
plaatsvervangend collega de heer Van der Moer (zie bijlage). In deze petitie wordt gesproken over eventuele
inspecties die zullen plaatsvinden op uw basis, omtrent de mogelijke aanwezigheid van verarmd uranium.
Een eerste inspectie willen we bij deze aankondigen, en zal plaatsvinden op vrijdag 2 oktober a.s. Een
inspectieteam van Onkruit Vergaat Niet! (het Onkruit V.N.-inspcctieteam}, o.a. bestaande uit verontruste
buurtbewoners, vredesakiivisten en nucleaire experts, zal zich op 2 oktober omstreeks I3.00u melden aan de
hoofdpoon van de vliegbasis. Het inspectieteam rekent op uw volledige medewerking, en dat u openheid van
zaken zult geven. Dit betekend dat. ongeacht uw bewering over het wel of niet aanwezig zijn van D.U.f Depleted
Uranium J-granatcn, het inspectieteam vrije toegang moet krijgen tot de basis om een degelijke inspectie te
kunnen uitvoeren.
De inspecties zijn nodig in het belang van de mensheid en de leefbaarheid op aarde.
Op vliegbasis Gilze-Rijen zijn een aantal Apache helikopters gestationeerd. Deze heli's zijn bijzonder geschikt
voor het afvuren van D.U.-anwankgranaten. Daarom is het zeer aannemelijk dat deze munitie ook op deze basis
aanwezig is. De gevolgen van het gebruik van D.U.-munitie hebben we o.a. na de Golfoorlog kunnen zien.
Zowel Amerikaanse soldaten als Iraakse burgers, waarvan vooral veel kinderen, zijn ernstig ziek geworden door
inademing van uranhunoxide. Dh komt vrij tijdens de verbranding van verarmd uranium en is zeer giftig en
radioaktief.
Daarnaast zit verarmd uranium ook verwerkt in de rotorbladen van Apacheheli's, wat een groot gevaar oplevert
voor de volksgezondheid, zodra zo'n heli neerstort en verbrand.
Wat de gevolgen daarvan kunnen zijn zien we nu ia de Bijlmemteer, waar zes jaar geleden een Boeing 747
neerstortte. Deze Boeing bevatte verarmd uranium als contragewicht en zeer waarschijnlijk is hiervan een groot
gedeelte verbrand en in de atmosfeer terecht gekomen. Op dit moment krijgen steeds meer mensen uit die
omgeving gezondheidsklachten, vergelijkbaar met die van de slachtoffers uit de Golfoorlog.
Omdat door uraniurnoxkk grote gebieden langdurig radioaktief besmet raken, zien wij D.U.-munitie als een
nieuwe vorm van kernwapens.
Gebruik van - en dreiging met - kernwapens is in strijd met het humanitaire recht, volgens een uitspraak van het
internationaal Gerechtshof op 8 juli 1996.
Om een misdrijf tegen de mensheid te voorkomen zijn wij verplicht deze inspecties uit te voeren.
Wij vertrouwen op uw openheid en medewerking en hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groeten.

ünkniit Vergast
Postbus 85069
3508 AB Utrecht
Onkma l'ergaat ,\ntt ets e*rt vrtde&ifger bestaat niet!

Demonstranten van de Paastnars voor Ontwapening en
Vrede, bijeen op 13 april 1998 voor de hoofdpoort van de
vliegbasis Gihe-Ri}en
Aan de commandant van de vliegbasis Gilze-Rijen, kolonel

PETITIE
Wij, demonstranten van de Paasmars voor Ontwapening en
Vrede, vanmiddag bijeen voor de hoofdpoort van de vliegbasis, verzoeken u:
t. Met ons van gedachten te willen wisselen - op een nader te
bepalen tijdstip - over taak en rol van de Apache-heli's,
gestationeerd op uw basis, waarbij wellicht ook aan de orde
kunnen komen de mogelijkheden om Gilze-Rijen terug te
geven aan de natuur
2. Ons, en daarmee de bevolking te •willen informeren over de
huidige en toekomstige aantallen D.U.-(uranitim)-granaten op
de beats, de opslagplaatsen) van deze rauniiie alsmede over
het rampenscenario met betrekking tot uranivmmunitie en
andere toepassingen van uranium op de vliegbasis
Toelichting:
• Wij denken hierbij tevens aan het instellen van een vredesinspectieteam dat -in brede samenstelling- onderzoek op
de basis verricht: een nucleair expert maakt deel uit van
dit team. Wij streven naar overeenstemming tussen u en
ons met betrekking tot verrassingsinspecties. Mocht die
overeenstemming niet worden bereikt dan kunnen we het
wellicht eens worden over vaste data en tijden.
• Tijdens inspecties willen we ons op de hoogte stellen van
het brandweerscenario en van de maatregelen ter bescherming tegen straling en calamiteiten. Dit, met het oog op de
gezondheid van het basispersoneel en van de omwonenden. Na brand in een militair depot met o.a. D. U.-munitie
in Doha (Saoedi-Arabië), juli '91, zijn talrijke vooral
Amerikaanse militairen ernstig en chronisch stralmgsziek
geworden. Ook de gezondheidsproblemen in de Bijlmermeer, die zich na de El-Al-ramp (4-lO-'92) manifesteerden
moeten volgens onderzoekers voor een groot deel warden
geweten aan uranium en verbrandingsproducten ervan.
De brand ten gevolge van het neerstorten van de El-AlBoeing is er naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak van
dat zo'n 200 van de 350 kg uranium aan contragewicht in
de staart van het toestel mee is verbrand: het kon niet meer
worden teruggevonden
3. Nu, op onze uitnodiging, een bezoek te brengen aan de
fototentoonstelling -aan het hek bij de hoofdpoort, aangaande
uranivmmunitie en met name betreffende de slachtoffers ervan.
De Paasmarsdentonstranten

VLIEGBASIS GILZE-RIJEN
ONKRUIT V.N.-INSPECTIETEAM

*

MOGELIJKE AANWEZIGHEID VERARMD URANIUM

Met dit bevel zijn leden van hetOnkruit V.N.-inspectieteam bevoegd
tot het betreden van vliegbasis Gilze-Rijen, ter controle op
naleving van het humanitaire recht.
Vliegbasis Gilze-Rijen wordt verdacht van opslag van radioaktieve
D.U.(Depleted Uranium)-munitie.
Wanneer de toegang wordt geweigerd via de hoofdpoort zullen de
inspecteurs {m/v) gedwongen zijn op een ander moment zelfstandig
toegang tot de basis te verschaffen. Dit zal onaangekondigd
plaatsvinden.

dit bevel is afgegeven ops

2 oktober 1998

door:

l/KRU/

ze verslaggever

over het verzoek van de
voerders te melden had.
„De NAVO voert meteen
als een land als Irak geen iij _
teurs toelaat. Maar zelf snm «t
geen inspecties toe", steldfJBjs
kruit-woonjvoerster Yvoruuwwi*'
volgens om er dreigend aan Ögtüf
voegen: »We zullen ergenf«*f*
een opening in het hek "$JHf*
om op die manier de basis Jgip<
specteren."
JW*M»I
Dat gebeurde gisteren
Maar binnenkort zullen
krurt-actievoerders de
het woord voegen en ona
kondigd de basis op prob
komen. De actie gisteren bli
het roepen van wat leuzen <
plakken van 'gevaar-biljj
aan het hek.
Na een klein halfuurtje

:-RIJ£N - Er was meer poll marechaussee op de
flan «r actievoerders wafet Hiaakte tiet protest
e aatuniHtaristische acepOnkruitVergaat Ntet
ok een beetje treurig. Vijf
t er, meer niet Verder
et - gesloten - hek van de
saste kwamen ze niet
sit Vergaat Niet heeft sterk
enaoeden dat er verarmd
sffl op de vliegbasis Gilzeaanwezig is. Dat vervaarlijedje zou in de rotorbladen
ï Apache-helikopters zitten
i itt de munitie zou het spul
rkt zijn,
m vermoedens te Staven,
Onkruit gistermiddag een
cue' uitvoeren op de basis,
tijk-hadden ?e gfihoopt öpicer spapathisanten. Maar
dden de coHcunentie van
andere antimiliiaristische
leed donderdagmiddag al
joging tot 'inspectie' van
>asis Volktó. Daar werden
ag vier mensen opgepakt
t 'IK ongeoorloofd de basis

Jl De poort van
opgingen. Gistermorgen volgde
op VoUcel de aanhouding-van nog
eens vijf activisten.

FOTO JOHAN VAN GUflP

De OrtoBifcmensen hadden ook
op Gilze^Rijen niet verwacht dat
ze zomaar naar binnen, mochten.

Het hek
ten. Eén 'bevel tot inspectie'
bracht het hoofd van de bewa-

king van de basis niet op andere
gedachten. „Dit wordt niet gehonoreerd", was het enige wat hij

de basis te lopea.
«a* %
De vliegbasis kan niet veelSppf,
maatregelen nemen. Woonfisaéc.
der J. van de Béemt: „We hö^Kli
er nu iets meer rekening meeJan
normaal. We'rijden wat
rond en verleggen de
van binnen naar buiten,
kun je niét. Je kunt moeilijï
üen kilometer hek in de
houden."

•o/
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12 oktober 1998
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Onderwerp
Nationaliteit
Bij lage(n)

Plakactie

Ingevolge artikel 22 van de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten,
deel ik U het volgende mede:
Op 2 oktober 1998, tussen 12.00 en 16.00 uur was er een actie van de AMgroepering "Onkruit Vergaat Niet" bij de vlb Gilze-Rijen.
In totaal 6 activisten verplaatsten zich omstreeks 12.00 uur vanaf NSstation te Rijen naar de hoofdpoort van de vlb Gilze-Rijen.
Na het plakken van enkele gele stickers met daarop het teken van "radioactiviteit" op het hekwerk van de vliegbasis, zijn deze activisten
omstreeks 15.45 uur weer vertrokken.
Verder geen bijzonderheden.
-II-

ftYWA

LOKKERS
Anti-Nudeair Activistenweekend
In het laatste weekend van februari vindt
een achvistenweekend plaats gericht op
acties tegen kernwapens, kerntransporten
en kernenergie Een compleet anti-nucieair weekend, vol mot diverse workshops
over o a. kernenergie en kernbewapening
van rie^e tijd. gev.'eldloor,heidstraininq,
EHBA. praktisch*.1 act'eti.'imng en rnndiatra'ninq. Ook \villen '.ve werken aan de
opbou'-v van een dei:jeli|K anti nucleair netwerk Diverse organisaties en actieo/oepen krijgen rle kans zich;:elf te presenteren
en hun campagne van het jaar uit te- leqgen. Het weekend wordt o.a. qcorocaniseerd door DWARS Enschede en Onkruit
Vergaat Niet! Het zal plaatsvinden in
Enschede in het SÜO-geöouvv, Hoog en
Droog 25 (tel, 053-4320H87. pas 'n het
weekend bereikbaar). Iedereen is van af
vrijdagavond 26 februari vanaf 20 uur welkom. Het programma begint op zaterdag
(27 feb) orn 10 uur. Deelnemers die willen
blijven eten en slapen, gelieve dit van tevoren te melden op nummer 030-2382218.
Dil is van belang voor de hoeveelheid eten
en het indelen van de slaapplaatsen'

Notkias Zoekt Vrijwilligers
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Met een succesvolle blokkade van de hoofdpoort van Urenco in Almelo werd het anti-nucleair
activistenweekend in Enschede op gepaste wijze afgesloten. Het doel van deze bijeenkomst
was een degelijk anti-nucleair netwerk op te gaan bouwen en deelnemers in te wijden in allerlei trucjes en handigheden die bij acties tegen kernenergie en kernwapens van pas komen. Ert
waar zou dat beter kunnen dan in het hart van de nog lang niet nucleair-vrije E u re g i o, het
samenwerkingsverband van Duitsland en Nederland?

V

eel gehoord tijdens voorbereiding: „Een anti-nucleair
activistenweekend? Leuk!
Waar is dat? !n Enschede
helemaal?!? Dat IS wel ver
weg hoor!'' Maar daar dachten een boe!
mensen gelukkig hee! anders over- Op
vrijdag 26 februari druppelen langzaam
de eerste deelnemers hel SDO-gsbouw
in Enschede binnen, een enkele Selg en
Duitser maken het toch al landelijke
gezelschap van dertig tot vijfendertig
personen een beetje internationaal. Veel
mensen kennen elkaar van acties, maar
ook niet meer dan dal. Voor sommigen is
actievoeren zelfs helemaal nieuw_
De eerste workshops van zaterdag
bestaan dan ook uit net uitleggen van
het wie-wat-waar-hóe op nucleair
gebied in Europa en het uitwisselen van
bij acties opgedane ervaringen. Hierna
ligt de nadruk veel meer op het praktische kant van het actievoeren. Hoe ver
ga je Dij acties? Hoe geweldloos denk je
te zijn? En voorsl'. nog geweldloos bon ie
werkelijk? Met rollenspelen en -spellen
komen vele mensen op voor hun mening
en slellen die bij.
D<e avond speelt de Almetose voetbalclub Heracles tegen Veendam thuis in
haar sladton. Nau heeft Veendam at een
'foute' sponsor {Kroon Vlees Waren fabriek BW maar HeracJes wordt onder
andere gesponsord door de uraniumverrijking sf a brie k Urenco uit Almelo.
Deelneemster Elise (36): „Urenco sponsort meer verenigingen en clubs in de
regio. Op die manier kunnen weinig
mensen onbevooroordeeld en kritisch
over dit bedfijf oordelen, aangezien
velen via e-en vereniging (gedeeltelijk)
afhankelijk zijn van geld dat Urenco in
die verenigingen stopt. Het bedrijf zelf
noemt dat onbaatzuchtige sponsoring.
Oe meeste Almeio'ers zien het n-ie«r als
public relations. In gewoon Nederlands
heel zoiets omkoping. Door mensen in
A'melo te lijmen met geld via de verenigingen en clubs waar die mensen lid van

zijn. Ontneemt multinational Urenco
namelijk indirect de mogelijkheid een
persoonlijk en Kritisch oordeel over dit
bedrijf te vormen."
Om bij de wedstrijd aanwezige Heracles-supporters, U ren eo-bobo's en
andere sponsors op deze niet-zo-kosjere praktijk te wijzen, deelt een mens of
twaaH zeshonderd folders uil. Vooral de
sponsor-ingang is een populair doelwit.
De daar aanwezige suppoosten hebben
kennelijk niet in hun opleiding meegekregen hoe qm te gaan met folderacties,
en laten de actievoerders hun gang
gaan. Een aangesneld bestuurslid weet
niets beters Ie bedenken dan dat het
gebruikte logo op het pamflet gedeponeerd is en dus niet gebruikt had mogen
worden. Dat zoiets alleen voor commerciële activiteiten geldt, wist hij kennelijk
niet.
Na de folderactie gaat de groep nog
even een kijkje nemen bij het nabijgelegen Urenco en wordt a la minuut onderschept door de lokale politie die het hele
weekeinde op scherp stonden.

Training
De zondag staat in het teken van praktische actie- en mediatraining. Aan de
hand van een rollenspel ieren deelnemers om te gaan met de media bij
acties. H« om te gaan met de eeuwig
gestelde identieke vragen is ook een
kunst. Net zoals goed overkomen en het
vertéllen van hel verhaal dat je met je
actie wilt overbrengen. De workshop
boompjeklimmer wordt wat ingekort
nadat boom één en twee door de politie
en boom drie door de lokale en ietwat
opgefokte parkwachter worden ontruimd,
Die (aatste vergelijkt appels met peren
en bomen met klimmuren en denkt daarnaast veel verstand van klimmen te hebben. Dat dat niet zo is weet één van de
deelnemers hem al vrij snel duidelijk te
maken. In de tussentijd wijdt een aantal

andere mensen ons in de geheimen van
tocfr-ons, beugelstoten, kettingen en
ander barricade-tuig, in een later stadium zal blijken dal deze training ook in de
praktijk erg goed toepasbaar i£.
De vroege avond staat in het teken van
het opbouwen van een degelijk anlinucleair netwerk met het oog op de
enorme hoeveelheid acties, marsen en
transporten die binnenkort zullen plaatsvinden. Het oprichten van basisgroepen
ter ondersteuning van acties is hierbij
van onvoorstelbaar groot belang. Zo
wordan de eerste voorzichtige stappen
gezet om een (anti-nucleaire) basisgroep
van de grond te krijgan m Zwolle. Ook
wordt de adressenlijst van organisaties
en actievoerders die zich metanti-nucleairs acties bezighouden bijgewerkt en
uitgebreid.
Mark van Dwars-Enschede: .,Vooral in
de Euregio is de boel een beetje ingeslapen. Er is te weinig voorlichting over en
aandacht voor dé enorme problemen die
de nucleaire installaties in de regio met
zicri mee brengen. Zo welen de meeste
omwonenden niet dat vrachtwagens
rnethet uiterst giftige uraniumhaxafluDride van Rotterdam naar Almelo langs hun
woonplaats komen."
Yvonne van Onknjit Vergaat Niet! valt
hem bij: ,,Daarom zijn voor acties in de
regio ook veel mensen uit andere delen
van hot land nodig. De hoop is dat, door
deze groepen en mensen snelter en
beter te bereiken, het aantal activisten
dat daadwerkelijk naar acties hier komt,
groter zal zijn bij die acties die nog gaan
komen. Daarnaast zou 2o'n netwerk ook
van belang zijn voor acties in de resi van
het land. zoals bij Volkel en kerntransporten naar Zeeland."
Vervolgens stond de rest van de avond
en nacht In hftt leken van de actie op
maandag. Breng de theorie in de praktijk, en welk doelwit zou na zo'n antinucleair activistenweekend nou béter
zijn dan Urenco Almelo?

In de praktijk!
Actievoerders van diverse aan het weekend
deelnemende organisaties hebben, kennelijk
omdat het al achttien
jaar(!) geleden ie dat de

Fons firsye
laatste blokkade plaatsvond, geen enkele moeite de hoofdpoort van Urenc-o 20
rond half acht 's ochtends te blokkeren.
Met tock-ons en beugelslot is de poort
binnen e&n minuut helemaal dicht.
Bewakingsdienst en Ursnco-direciie
besluiten het maar eens allemaal aan te
zien, en de politie arriveert dan ook veel
en vee! later dan de zaterdag ervoor toen
de boet op Scherp stond.
Omdat het een blokkade betrelt mei vijftien deelnemers, wordt de achteringang
ongemoeid gelaten. Toch zet de actie
kwaad bloed bij de werknemers die net
arriveren voor hun dienst, omdat zij nu
helemaal om moeten lopen en rijden
naar de achteringang waar nauwelijks
parkeerplaatsen beschikbaar jijn. Een
klein groepje dreigt met geweid de poort
vrij te maken en een actievoerder wordt
halfslachtig tegen zijn borst geschopt
onder de kreet "Oprotten. Ik ga niet door
die zijpoort, ik ga hierdoor Oprollen
ander trap 'k je gezicht in."
Maar dgze aardige Urenco-mensen binden vrij snel in als er plotseling een fotoen een filmcamera lussen actievoerders
en werknemers opduikt. Ook de bewakingsdienst aan de andere kant van het
hek lijkt hel uit pr^oogpunl een betere
oplossing dan maar de andere ingang te
nemen. En ach, die buisjas waarmee ze
vastzitten, dat is toch maar pvc. Die krijg
js zo los. toch? Ondertussen krijgen de
actievoerders roestplekken op hun vingers. De 'pvc-buisjes' biijKen bij nader
inzien tock-ons van één centimeter dik
staaf!
Terwijl de pers arriveert slaat het weer

definitief om. De lichte motregen verandert in slagregens, die gecombineerd
met een harde wind zorgen voor doorweekte maardoorbikkelende actievoerders. Nadat de meeste bevoorradmgstrucks (helaas geen vrachtwagens met
uraniumhexafluonde of verrijkt dan wel
verarmd uranium) omgeleid worden
door bewaking, besluit de ploeg dat het
doel bereikt is, Oe statement tegen
Urenco is er, de aandacht was er. zeker
in de regionale pers. en de aclie heeft
wat effectiviteit betreft verder weinig nut.
Om half één ruimen de actievoerders het
ve'd en vertrekken onder vrienflelijke
grneten en 'tot a& volgende heef! ••.-,e-'-sen weer naaf Enschede. Onderweg
wordt in Hengelo nog even de Banenwinkel vsn het leger en haar auto gesiickerd. Ook de lokale McDonald's vestiging krijgt even bezoek. Vooral die
Banenwinkels hier in de buurt zijn voor
iedereen een aanrader! Stickeracties
kornen hier gewoonweg niet voor, zodat
het personeel geheel verbouwereerd
Staat te kijken als de boel ondergestickerd wordt.
De blokkade van Urenco is dan weliswaar een vooral voor werknemers irritante en qua effectiviteit bijna symbolische actie, maar hij leverde wel weer de
aandacht op die deze industrie ter discussie moet stelten. En dat <s hoog
nodig. VolQende keer gaan in ieder geval
peide poorten dicht. En daarng Urenco
zelf?
Ene Munk
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Onkruit-bezetting zendmast Atoombasis
Volkel
eis: Ontmantel de Atoombasis

PERSBERICHT
Utrecht, 9 maart 1999
Vandaag houden aktivisten van Onkruit Vergaat Niet! de zendmast bezet die behoord
tot vliegbasis Volkel. Deze zendmast, van ongeveer lOOm hoogte, staat in het dorpje
Erp en is een zeer vitaal object voor de luchtmachtbasis. De aktivisten houden de
mast bezet, omdat er op vliegbasis Volkel nog steeds, tegen alle internationale
verdragen in, Amerikaanse kernwapens liggen. Die kernwapens liggen daar illegaal
en daarom eisen de vredesaktivisten dat deze kernwapens met onmiddelijke ingang,
of in elk geval voor het jaar 2000, ontmanteld worden!
Tevens wil Onkruit Vergaat Niet! met deze aktie het Paasaktiekamp aankondigen, dat
zal plaatsvinden van l t/m 5 april '99 in de Trentse bossen, vlak naast atoombasis
Volkel. Aansluitend zal op 5 april, tweede paasdag, de Paasmars in Den Haag
plaatsvinden. Dit alles gericht tegen de aanwezige kernwapens op Volkel en voor
spoedige ontmanteling van deze kernwapens. Het is onbegrijpelijk dat Nederland nog
steeds meewerkt aan het kernwapenprogramma van Amerika (en de NAVO). En dat
terwijl de regering het Non Proliferatie Verdrag heeft ondertekend, en daarmee
feitelijk toezegd te zullen werken aan de ontmanteling van kernwapens. Daar is nog
zeer weinig van te merken! De kernwapens liggen nog op de vliegbasis, en
Nederlandse militairen worden nog steeds getraind om deze bom te kunnen droppen
zodra Amerika daarom vraagt. Daarnaast is er op 8 juli 1996 uitspraak gedaan door
het Internationaal Gerechtshof dat het dreigen met-en gebruik van-kernwapens in
strijd is met het humanitair recht. Als een regering zich al niet kan houden aan
internationale regels, hoe kan zo'n regering dan van haar eigen volk verwachten dat
die zich houdt aan de regels van deze regering. Bovendien bestaat er nog het
Neurenbergprinciepe, dat zegt dat iedere burger het recht en de plicht heeft
misdaden tegen de mensheid te voorkomen. Het dreigen met kernwapens is een zeer
erstige misdaad tegen de mensheid, en moet daarmee dus voorkomen worden. Het
daadwerkelijk inzetten van kernwapens is nog vele malen erger dan een misdaad,
namelijk totale vernietiging van alles dat leeft over de duur van vele duizenden jaren.
Dat wil zeggen dat, zodra mensen uit zo'n gebied zo'n aanslag alleen nog maar
kennen uit de geschiedenisboeken, zij nog steeds martelingen ondergaan en sterven
aan de gevolgen van deze bom.
Onkruit Vergaat Niet! hoopt met de aktie van vandaag aandacht te krijgen voor het
enorme probleem rond kernwapens in Nederland en wereldwijd. De aktie duurt
zolang als de aktivisten dit nodig vinden, of totdat autoriteiten overgaan tot
ontruiming.
Info over de..Pa_a§rnars en Actiekamp
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Inbraak Tropo-side vliegbasis Volkel

n.v.t.

BVÖ/

diverse

Ingevolge artikel 22 van de Wet op de Inlichtingen en
deel ik U het volgende mede:

Veiligheidsdiensten,

Op 27 november 1999 te 03.50 uur werd bij de brigade Koninklijke
marechaussee Uden door de Officier van de Wacht van de vliegbasis Volkel de
telefonische melding gedaan dat er in het buitenhekwerk van de vliegbasis 4
gaten waren geknipt. 3 Gaten bevonden zich tussen de Hoofdpoort en
Noordeinde en l gat bevond zich ter hoogte van de Halte Zeeland. Een
zoekactie op hét terrein van de vliegbasis had geen resultaat opgeleverd.
Om 05.30 uur werd telefonisch de melding ontvangen dat er l gat was geknipt
in het buitenhekwerk van de vliegbasis, ter hoogte van de TROPO-side, en l
gat in het binnenhekwerk rondom de zogenaamde TROPO-side op de vliegbasis
Volkel. (De TROPO-side is een communicatie complex van 752 Muns squadron van
de Amerikaanse Strijdkrachten. ) Op het terrein van de TROPO-side werd door
personeel van het beveiligingssquadron een sweepactie uitgevoerd. Hierbij
werden
geen
onbevoegde
personen
aangetroffen
en
werden
er
geen
bijzonderheden waargenomen bij gebouw 82.
Om 06.40 uur meldde een Amerikaanse militair dat een raam van gebouw 82 was
stukgeslagen en dat er onbevoegden in het gebouw waren geweest.
Door personeel van de brigade KMAE Uden is ter plaatse een onderzoek
ingesteld. Hierbij bleek dat onbevoegden een ruit hadden ingeslagen en zich
zo toegang hadden verschaft tot gebouw 82. In de kantoorruimte waren 4
computers vernield en een archief kast geforceerd. Volgens aangifte werden
de navolgende goederen vermist:
Software:
SMART-Training CD (interne training CD)
TCSTIC-Training CD ( communicatie training CD)
3 copy's of Windows 95
Printer Drivers
Electro Static Discharge Training CD (Statische checktraining)
Rewriteable CD with miscellaneous information EPR's fSA
(
informatie, o . a . functie omschrijvingen e . d . )
Personal ZIP disk
Additional Duty ZIP disk
Cannon flat bed driver CD
Office 97 select CD

Stg. l

algemene

/ 5 jaar

Hardware:
«
•
•
•

7 disk CD-ROM drive
Mag-lite (2AA)
7 blank re-writeable
Black Leather Organizer

Documenten (waarvan bekend is dat zij verdwenen zijn) :
•

1348-1 supply transactions, over l year (aanvraagformulieren van o.a.
kantoorbehoe ften)
• CFC 24 Filled out Plegde cards (2 x S5.00 cash, l check for $25.00)
(Geldinzameling voor een kinderfonds)
» LGW
recall
phone
and
com
outage
listing
(telefoonen
bereikbaarheidslijst)
• 752 Base phone listing (telefoonlijst)
• Key sign out log (lijst uitgifte sleutels)
• End off day checklist (controle lijst van o.a. uitgegeven sleutels)
• Surety training lesson (lesprogramma)
• Misceilaneous paper work in personal boxes
(algemene persoonlijke
informatie)
• Old Surety inspection from this base and ethers (Oude inspectie rapporten
van Volkel en andere bases)
• Access list for site (toegangslijst)
• Old Spangdahlen AB phone book
« Old Rainstein AB phone book.
Volgens verkregen informatie betreft het geen gerubriceerde documenten of
materiaal.
Door de technische recherche KMAR District Noord Brabant / Limburg konden
knipsporen en vingerafdrukkan worden veiliggesteld.
De inbraak en diefstal werd in Ravage nr. 297/298 d.d. 17 december 1999
geclaimd door de actiegroep Onkruit,
Het onderzoek heeft tot nu toe geen gunstig resultaat opgeleverd. Van de
voortgang van het onderzoek zal dezerzijds rapport worden opgemaakt.

Voor ST:
• Het onderzoek wordt verricht door personeel van de brigade KMAR Uden.
• Door personeel van de TR zijn de vinger afdrukken van al het personeel
dat werkzaam is in het gebouw van de TROPO-side verzameld. Deze zullen
tezamen met de aangetroffen vingerafdrukken voor vergelijking etc
opgezonden worden naar CRI. Het resultaat hiervan kan nog wel enkele
maanden duren.
• Betreffende de inbraak zijn er diverse perspublicaties geweest, deze gaan
hierbij als bijlage.
• Door de TR zijn er diverse foto's gemaakt in gebouw 82. Fotokopieën gaan
hierbij als bijlage. (Op één der foto's is de Origama-Duif te zien
waarover in eerste instantie veel misverstand was ontstaan).
2

l I •11

II

jaar
Voorzover nu bekend is de vermelde "Old Surety Inspection frorn this base
and others" in de aangfite het document waarover gemeld wordt in o. a.
Ravage. Dit zou het meest kwetsbaarste document zijn, doch volgens zeggen
niet gerubriceerd.
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Kernwapens blijven gewoon
liggen op vliegbasis Volkel
De Amwlkunu k«nw*f»ni op
vli.gb.il. Vollwl MffvM («woon
lif(*n. O« opheffing VM ten F-16
squadron TUI Volktl imift |Mn
j*»olg«n voor dl* mpwn. Dat
Mft Miwit-Jan f*)>" na htt Int>rkirktlijk Vrtd«ib*raid IKV.
De opheffing van het squadron is
onderdeel van de gisteren gepresenteerde Defensienota.
Volgens htt IKV, dat in de jaren
tachtig mede-organisator was van
de anü-kemwapendemonstraties,
liggen op Volkel al dertig jaar lang
Amerikaanse atoombommen opgeslagen. De wapens moeten in
tijd van oorlog door Nederlandse

F-i6's worden afgeworpen. Het Nederlandse ministerie van Defensie
heeft de aanwezigheid van kernbommen nooit officieel bevestigd.
Volgens Faber liggen op de Brabantse vliegbasis vijftien Amerikaanse atoombommen.
De opheffing van één F-i6 squadron verandert daar niets aan,
zegt Faber. Dat squadron is gespecialiseerd in firtoverkenning. Die
vliegtuigen zijn helemaal niet geschikt voor het afwerpen van
kernwapens.
De F-i6's van de resterende
twee squadrons op Volkel zijn
daarentegen volgens Faber wel in
staat de bommen af te gooien. Het

Amerikaanse ministerie van Defensie heeft zelf ook geen plannen om de wapens terug te trekKen.
Volgens het IKV loopt er op de
vliegbasis Amerikaans legerpersoneel rand om de vijftien bommen
ce beschermen en te onderhouden. Volkel is enige plaats in Nederland die voldoende bescherming biedt om kernwapens te bewaren, meent Faber. Ook over de
grens, in het Duitse Bruggen en in
het Belgische Kleine Brogel, liggen atoomwapens. De Koninklijke
Luchtmacht in Volkel wil geen
uitspraken doen over de aanwezigheid van kernwapens. (Metro)

Vernielingen op
vliegbasis Volkel
Van onze correspondent
VOLKEL, dinsdag
Op de Brabantse vliegbasis
Volkel hebben vandalen het
afgelopen weekeinde in een
gebouw op de vliegbasis een ,
aantal computers vernield. De j
verantwoordelijkheid is opgeëist door de actiegroep Onkruit. De Koninklijke Marechaussee stelt een onderzoek ,
in.
Een woordvoerder van de
militaire basis heeft de inbraak en de vernieling officieel bevestigd. Vliegbasis
Volkel is al jarenlang het doelwit van vandalen omdat daar
volgens hen kernwapens liggen opgeslagen. De actiegroep
stelt in een maandag uitgegeven verklaring dat er op dé basis een „burgerinspectie" is
uitgevoerd.
De actievoerders zijn tot de
basis doorgedrongen via gaten
die ze in het hekwerk hadden
geknipt, Daarna hebben ze
zich toegang verschaft tot een
gebouw waarin onder andere
ook Amerikaanse militairen
zijn gehuisvest.

dinsdag M november 1999

Onkruit In actie
VOLKEL — Actiegroep Onkruit heeft op vliegbasis Volks!
zes computers vernield. Volkel
is al jarenlang het doelwit van
vredesactivisten omdat daar
volgens hen kernwapens liggen
opgeslagen. In het gebouw zijn
ook Amerikaanse militairen gehuisvest. „Dit complex is een
stukje Amerikaans grondgebied van waaruit de kernwapentaken worden geregeld.
Aan eerdere eisen tot ontmanteling is geen gehoor gegeven."

INBRAAK COMMUNICATIECOMPLEX KERNWAPENS
VOLK EL, 27 NOVEMBER 1989 - Actievoerders van Onkruit hebben zich in
de nacht van 27 november toegang
verschaft tot het Amerikaanse Communicatiecompkw op de vliegbasis
VolkeL De antimilitartstfeche actiegroep ontvreemdde geheime documenten waaruit opnieuw blijkt dat er
op de basis atoombommen liggen
opgeslagen. Ali toetje vernielden de
actievoerders een zestal computers.
Op hel Amerikaanse Communicatiecomplex, een normaliter extra zwaar
bewaakt terrein op de vliegbasis Volkel,
is net 752 MUNS Squadron gestatio-

neerd. Van hieruit wordt da communicatie en de bewaking van de atoomwapens van volkel geregeld. Het complex
bevindt zich op een apart terrein, waartoe Nederlandse militairen en luchlmachtbewaking geen toegang hebben.
Op nel Amerikaanse terrein bevinden
zich twee gebouwen, een satellietschotel en een bunker, 's Nachts is het terrein, waar builen de omheining wordt
gepatrouilleerd door Nederlandse luchtmachlbewakers. fel verlicht
Tussen, (wee patrouilles door zijn de
actievoerders van Onkruit, niet te verwarren met Onkruit Vergaat Miei!, het
terrein opgegaan. "We hebban een
raampje ingeslagen van het gebouw
waar de communicatie pfaalsvindt en
zijn naar binnen geklommen', zo meldt
Onkruit in een verklaring. In de ruimte
bevonden zich bureau's. archiefkasten,
computers en een brandkast. "We hebben afles wat we mee konden nemen
aan documenten, floppies en cd'roms

ingepakt. Vérvolgens maakten we de
computers onklaar en zijn vertrokken."
Er was geen 'stil-alarm' geïnstalleerd op
het gebouw. Oe inbraak werd pas ontdekt toen een patrouille van de hjchtmachlbewaking het gat in de omheining
ontdekte. Er werd alarm geslagen maar
de inbrekers bleken reeds gevlogen.
•We hadden niet gedacht dat het zo
makkelijk zou 2ifn om in te breken op
een complex, waar de beveiliging en
communicatie voor de kernwapens
wordt uitgevoerd', aldus Onkruit.
Tussen de in beslaggenomen documenten bevonden zich onder andere rapporten van inspecties van kernwapens op
de Belgische vliegbasis Kleine Brogel,
Rümmslein In Duitsland en Volkel zalf
natuurlijk. Onkruit trof tevens aen aankondiging aan van een anti-terrorisme
oefening op de vliegbasis Volkel die
twee dagen na de inbraak plaats zou
vinden...

Hul Amerikaanse Co/rnm/nicaf AcompM* op !**•/

"ET
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Verslag van de ONKRUIT-aktie van 27 nov. '99

Documenten over
beslag genomen

kernwapens

in

Op 27 nov. 1999 hebben wij onszelf
toegang verschaft tot het Amerikaanse
Communicatiecomplex op de vliegbasis
Volkel. Op dit complex zit het 752
MUNS Squadron (Munitions Support
Squadron)
en
hier
wordt
de
communicatie en de bewaking van de
kernwapens die in Volkel liggen
geregeld. Het communicatiecomplex is
een
apart
terreintje,
waartoe
Nederlandse
militairen
en
luchtmachtbewaking (Ib.) geen toegang hebben. Op het terreintje bevinden zich 2
gebouwtjes, een satellietschotel en een bunker, 's Nachts is het terreintje fel verlicht,
Elke nacht wordt het terreintje gecontroleerd door een Amerikaanse patrouille. Er
wordt veel gepatrouillerd door de Ib. die, zoals eerder gezegd, niet op het terrein zelf
komen.
Tussen 2 patrouilles door zijn we het terreintje opgegaan. We hebben een raampje
ingeslagen van het gebouwtje waar de communicatie plaatsvindt en zijn naar binnen
geklommen. In de ruimte bevonden zich bureau's, archiefkasten, computers en een
brandkast (die was erg groot, dus die hebben we laten staan). We hebben alles wat
we mee konden nemen aan documenten, mappen, floppies en cd rom's ingepakt,
daarna hebben we alle computers onklaar gemaakt en zijn vertrokken.
Er zat geen stil alarm op het
gebouw. De inbraak werd
pas ontdekt, toen een lb.patrouille het gat in het hek
zat, er werd alarm geslagen,
maar wij waren al weg. De
axie was geslaagd! We
hadden niet gedacht dat het
zo makkelijk zou zijn om in
te breken op een complex,
waar de beveiliging en
communicatie
rond
de
kernwapens plaatsvindt! Bij
de in beslag genomen
documenten
zaten
o.a.
rapporten van inspecties van
de kernwapens in Kleine
Brogel (België), Rammstein
(Duitsland)
en
Volkel.
(Grappig detail is dat we een
aankondiging vonden van
een jaarlijkse anti-terrorisme

BEGINNEN UIT VQLtöS.
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training, die 2 dagen na de axie, op 29 nov. plaats zou vinden op het MUNSSterreintje.)
De publiciteit rond de axie bleef beperkt tot enkele miniscule krantenberichtjes,
waarin vermeld werd, dat leden van Onkruit 6 computers op de vliegbasis Volkel
hadden vernield en gaten in het hek hadden geknipt. Het leger hangt deze blunder
natuurlijk liever niet aan de grote klok. Of zou het in het belang van de
landsveiligheid zijn, dat niemand mag weten dat het mogelijk is in te breken in een
vitaal object als het Amerikaanse Communicatiecomplex? De commandant van de
vliegbasis bagatelliseerde de aktie tot het beschadigen van 6 computers in een
willekeurig gebouwtje op de vliegbasis. Met geen woord werd gesproken over de in
beslag genomen documenten. Over de inhoud hiervan zal spoedig meer naar buiten
komen. Jullie horen nog van ons,

Onkruit
Dit verslag verscheen ook in LILITH (een anarcha-feministisch blaadje wat
eens per 2 of 3 maanden verschijnt en wat na een winterslaap van een jaar
in januari weer uitgekomen is).
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DOCUMENTEN OVER DE KERNWAPENS OP VLIEGBASIS ^u
VOLKEL (NB)
^
Op 27 november 1999 heeft de anti-militaristische aktiegroep Onkruit tijdens een onaangekondigde burgerinspectie documenten over kernwapens in
beslag genomen, in het Amerikaanse Communicatiecomplex van de 752 MUNSS*, op de militaire vliegbasis Volkel.
* 752 MUNSS (Munitions Support Squadron) is een Amerikaanse eenheid die het onderhoud en de bewaking van de kernwapens op Volkel verzorgd.
F-16 piloten van het 31 Ie en 312e squadron te Volkel zijn opgeleid om kernwapens te gebruiken. Het feit dat er in Volkel Amerikaanse kernwapens
liggen en dat Nederlandse F-16 piloten hiermee oefenen is iets wat weinig mensen weten. Door de Nederlandse overheid en door Defensie wordt dit
ontkend noch bevestigd, er wordt voornamelijk over geswegen.
Hieronder volgt een selectie van de gevonden documenten. Het gaat om:
. Een aantal Amerikaanse inspecties, waarbij de bewaking en het onderhoud van de kernwapens op vliegbasis Volkel wordt onderzocht, de Nuclear
Surety Inspections (NSI) en Joint Safety and Security Inspection (JSSI).
. Een oefenorder genaamd 'Coldjgloo', waarbij het gaat om 'het demonstreren van de inzetbaarheid van vliegbasis Volkel in het kader van strikeoperaties'. Een strike-operatie is een oefening met kernwapens.
. 'Lessons'. Een handleiding waarin wordt uitgelegd hoe er met kernwapens omgegaan moet worden. Er wordt vermeld wat de gevaren zijn en wat
er mis kan gaan, er worden een paar voorbeelden van bijna-ongelukken genoemd.
. Een NSI en JSSI-inspectie op de Belgische militaire vliegbasis 'Kleine Brogel'.
Bij de inpecties gaat het erom een balans te vinden tussen snelle inzetbaarheid van de kernwapens en veiligheid.
Uit de documenten van de inspectie op Volkel blijkt dat de zorg voor veiligheid uitstekend is, maar de zorg voor technische operaties onaanvaardbaar
(NSI-rapport). Het gebruik van een niet-geinspecteerde bomb-lift truck bleek voor het inspectieteam onaanvaardbaar.
Ook bij het personeel blijkt niet alles in orde te zijn (beoordeling: mager). Personeel is niet altijd gekwalificeerd (NSI-Rapport). Een personeelslid zit
onder de medicijnen, zonder dat dit gerapporteerd is. Die medicijnen maken diegene zo versuft dat hij ernstige schade aan een wapensysteem aanricht.
(Lesson 12)
Het niet goed volgen van aanwijzingen om een kernbom onder een F-16 te hangen had tot gevolg dat de kernbom van het vliegtuig op de startbaan viel,
waarbij het omhulsel scheurde. Dit 'ongelukje' had internationale gevolgen kunnen hebben (Lesson 12). "We were lucky".
Personeel wordt verteld dat ze door het werken met kernwapens een verhoogde kans op kanker hebben. Vrouwelijk personeel wordt gezegd het meteen
http://www.contrast.org/onkruit/inspexie271199.html
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DOCUMENTEN OVER DE KERNWAPENS OP VLIEGBASIS VOLKEL (NB)
te melden als ze zwanger zijn om schade aan het ongeboren kind te voorkomen.
In de 'Lessons' wordt ook ingegaan op de angst voor terrorisme. De aanwezigheid van Amerikanen op Volkel moet zo stil mogelijk blijven i.v.m.
mogelijke terroristische aanslagen. Hierbij wordt terloops vermeld dat plaatselijke demonstraties ook zouden kunnen ontaarden in gewelddadigheden.
Het 752 MUNSS te Volkel heeft voor het jaar 1999 de "Safety Award" ontvangen, zo vermeldde het blad 'Airscoop' in jan. 2000 (blad voor de
Amerikaanse strijdkrachten in Europa). Zou de MUNSS de Onkruit-burgerinspêctie zo goed geheim gehouden hebben? Tegenwoordig wordt het
Communicatiecomplex dag en nacht bewaakt.
Dan volgen nu de documenten. Het is taaie kost met veel afkortingen en teclmische gegevens, voor wie de moeite neemt het door te lezen staat er best
veel informatie in.
752-MUNSS
Volkel Map|jMaps of the Area
Onkruit
[dutchj Why onkruit took the papers from the 752MUNSS
Lessons
Nuclear Arms HOWTO
Calendar of 752-munss. What do they do on an average November month
Calendar
Telephönë Phonenumbers of 752-munss. How can they be reactied- Give 'em a rmg!

Strike-eva lualion
Cold Igloo
ATRCENTTactical Evaluation Vlb VOLKEL
Strike Eval Memo [dutchj Training of'command andTcöntrol'. Everybody should helpj

Nuclear Inspections
NSI/JSSI Memo
POCJ18 feb 1998
POC 27 feb 1998

http://www.contrast.org/onkruit/inspexie271199.html

^|[dutch] Preparation plans for the big mspections.
||[dutch] Inspections commmg upTWnat's stül wrong wrth Volkel?|
[dutchj mspections still to come! What s wrong and not repaired?
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Sequence9-17mar 1998 Sequence of events surety inspection
Schedulenov 1996
uploading 'Live' nussiles
ÜNSI
Defense Nuclear Surety Inspection (DNSI) of 752 MUNSS
NSÏ Assistance
Nuclear Surety Inspection (NSI) assistance visit

|
~|

NON-Nuclear
[DMVS 03-02-199S||[dutch] Inspection on non-nuclear expiosives[j
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Documenten over kernwapens ontvreemd
van Volkel
Vandaag kwam onderstaande verklaring per post binnen bij Omslag. De tekst is
letterlijk overgenomen. In de ondertekening 'axiegroep Onkruit' is de letter 'O' een
kombinatie van een vrouwenteken en een vredesteken.
De originele brief plus envelop is inmiddels in onze houtkachel verdwenen.
Omslag kan niet meer melden dan hieronder staat.

PERSBERICHT - Zaterdag 27 november 1999
DOCUMENTEN OVER KERNWAPENS ONTVREEMD VAN AMERIKAANS
COMMUNICATIECOMPLEX

Afgelopen nacht is er door anti-militaristen een burgerinspectie uitgevoerd en
materiaal in beslag genomen op het Amerikaanse communicatie-complex van de
vliegbasis Volkel. Dit complex is een stukje Amerikaans grondgebied van waaruit de
kernwapentaken worden geregeld.
Omdat aan eerdere eisen tot ontmanteling nooit gehoor is gegeven zijn de aanwezige
computers onklaar gemaakt.

Openheid over kernwapens
Vanaf de jaren '60 liggen er Amerikaanse atoombommen in Volkel, die ten tijde van
oorlog door Nederlandse F16's afgeworpen moeten worden.
Kort geleden is, na ruim 30 jaar geheimhouding, toegegeven dat er tussen de 150 en
200 Amerikaanse atoombommen op verschillende plaatsen in Europa liggen, o.a. in
Volkel.
Volgens geruchten, die niet officieel zijn bevestigd, zouden de VS van plan zijn deze
atoombommen terug te trekken uit Europa,
Terugtrekking van de bommen betekent echter niet dat ze ontmanteld worden.
Zolang Nederland vast blijft houden aan haar kernwapentaak binnen de NAVO,
betekent terugtrekking van de bommen geen stap richting een kernwapenvrij Europa.
De atoombommen kunnen op elk moment ingevlogen worden, in tijden van crisis, of
in het kader van een oefening, en onder Nederlandse F16's gehangen worden.
Nederlandse Fl6-vliegers blijven oefenen voor de uitvoering van hun atoomtaak.
De Nederlandse overheid heeft de afgelopen 30 jaar geen openheid gegeven over de
aanwezigheid en het gebruik van atoombommen en zal dat ook nu niet doen. Dit
betekent dat we zelf op zoek moeten gaan naar informatie over de aanwezigheid en
het gebruik van atoombommen.

Ontmanteling van kernwapens
Op 8 juli 1996 oordeelde het Internationale Gerechtshof in Den Haag, dat het dreigen
met en gebruik van kernwapens in strijd is met het Internationale Recht, in het
bijzonder met het Humanitair Recht. Ook stelde het Internationale Gerechtshof vast
dat kernwapens de ultieme bedreiging voor de mensheid vormen.
http://www.ddh.n1/vrede/nieuws/l 999/onkruit2911 .html
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Volgens de Neurenberg-principes heeft elke burger de plicht om misdaden tegen de
menselijkheid tegen te gaan, op een manier die binnen haar vermogen ligt. Wij
kunnen niet toelaten dat er op Nederlands grondgebied bommen liggen die tot
massavernietiging kunnen leiden.
Kernwapenstaten hebben de dreiging van kernwapens nodig om hun militaire en
economische macht te waarborgen. Die dreiging Is in strijd met het Internationale
Recht.
Zolang een groot deel van de wereldbevolking in schrijnende armoede leeft is elke
cent die uitgegeven wordt aan de ontwikkeling van massavernietigingswapens een
misdaad tegen de mensheid.
Geen geld voor massavernietiging, maar voor de bestrijding van sociale ongelijkheid
en armoede. GEEN BOMMEN MAAR BROOD! Stop de atoomwaanzln!
axiegroep ONKRUIT
ps; Meer informatie over de in beslag genomen spullen volgt.
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ANP062 3 BIN 122 KUYPERS 883
ALG04 VOLKEL; VOLKEL-VREDESACTMSTEN-ACTÏE
Vijf vredesactivisten aangehouden op vliegbasis Volkel
VOLKEL (ANP) - De koninklijke marechaussee heeft zaterdagochtend
vijf vredesactivisten aangehouden op de vliegbasis Volkel. De
arrestanten verschaften zich toegang tot het militaire vliegveld
door twee gaten in het hek te knippen. De vijf zijn daarna volgens
een woordvoerder van de marechaussee snel aangehouden.
Volkel is al jarenlang het doelwit van vredesactivisten.
Woordvoerde^HMlBB^van de actievoerders zegt dat ze zaterdag
het communicaTOcornpBWan de basis hebben weten te bereiken en
daar spandoeken hebben opgehangen. Ze protesteren tegen de
kernwapens die volgens hen op de basis liggen opgeslagen. Boogert:
„Het internationale gerechtshof heeft bepaald dat kernwapens
illegaal zijn. Daarom vinden wij dat ze van de basis moeten
verdwijnen."
De vijf actievoerders worden zaterdag nog voorgeleid aan de
officier van justitie. Daarna komen ze weer op vrije voeten.
Vorig weekeinde vernielden vredesactivisten in een gebouw van de
vliegbasis nog zes computers. Toen eiste de actiegroep Onkruit de
verantwoordelijkheid op. Onkruit heeft volgens eigen zeggen toen
ook documenten buitgemaakt.

041114dec99
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j/JCRU/
utrecht, 23 fabruari 2000

Bast» aeaaea,

.

^-a deze brief villen ye Je uitnodigen voor een aktiebijcankoast
op «oen*dag 15 Mart a. s, on akties t* kunnen voorbereiden op do
(tegen de) aanwezigheid van niiitairen op de jaarlijkse
MegaOstatie:*
,
Ce Magafestatie is «en grote jóngerenBanifeatatie waar jaarlijks
duia«nd*n jongeren «p afkoken. Defeiwie, en net na«e> de landeacht,
neemt grot i j van de gelegenheid gebruik o» deze jongeren te
strikken voor een baan in het leger. Door middel van specta
atornbanen> opzwepende muziek en nachogedrag van loslopende
militairen worden de jongeren lefcJcar geaaaJet voor zo'n noord job.
Palm éénderde, van de Megafestatie bestaat uit verheerlijking
van oorlog en 'geveld.
Dit jaar loopt de Keg«f»*tatie van 8 't/n 15 Juli ia de jaarbeurs
Ofcracht en vgrdt bet voor' Onkruit. Vergaat Niet.' het vierde Jaar
dat' het aKtie' voert' tagen deze ooclegepropaganda.

Elk Jaar Trillen ve iets groter «n profeetioneler voor de dag zien
te konen. Vorig Jaar hadden ye aaaet de .gebruikelijke kleine
pritoakties ook' een grotere ' bestoming ' van de militaire ïial en
het jaar d a arVoor hielden ve de hekken van het Provinciaal Militair
Conuftando ge» l oten .
Voer dit jaarifeaetaat een grof plan om een eoort van Tegerifestatie
te gaven, wellicht in de vorn van «en «treetrave en misschien
aktieva wótkehop» er omheen (zoal« klimien, skaten, geweldloze
y«s*rb*arheid of zo). Hoe hat ide« er precies uit gaat «i*h «al
£ t erX afhangen vao de mensen die aiöh ervoor in willen «etten. we
zi.in dus erg afhanxeliJJt van hoeveel mensen net valke aegeiijkheden
en ideeën op de vergadering komen.
Als het allemaal gaat l«)ckenben het vordt een aucces, kunnen ve
zelf* overwegen <ïea« formule jsarXijka te latett terugkeren, net
de mogelijkheid het steeds verder uit te houven e& .te professionaliseren
D« vergaderin0 la «oanadag 13 «aart oei 19.3On ia. 4e
'aan da.Oadagracbt 229 te

voor info kun je bellen ipet

Hopenlijk tot op de bijeenkomst!
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DAGBOEKMELDING van SITCEN OPS BLS
ONDERWERP: MELDING VAN COMMANDANTEN
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ONDERWERP: Oarnonstratit Aktitgroep
ACHTEREENVOLGENS:
VAN
: Hoofd Banenwinkel Utrecht
(mondeling / telefonisch)

CS

m

DTG

: 140945bjulOO

D-OPS BLS

KORTE INHOUD:

BLS

D
G

PBLS

n

SITCEN

D

Op dtg 140945& Jul 00 is er een demonstratie gehouden door
de aktiegroep "ONKRUID". 15 personen met spandoeken
stonden voor de banenwinkel Utrecht.
-Banenwinkel is gesloten.
-Kmar Is info.
-MID is info.

ONMIDDELLIJKE fax)
BLS/PBLS(vla CKAB)
LAS/IAS
LAS/IROM

o
o

LASVJZ

D

Srtcen MtDKL

S

Q1-OPS BLS

B'

CDPO/POJ-ontw/si»
AVO/ARBO coördinator
KL
CDPO/P-Zorg

Ü

D

Vertrouwenspersoon KL

a

ArbodienM KL

D

DMKUBureau Directeur

D
D

CDPO/SMA
EXTERN:
MinDef DV
MlnDtrf MDD

n
a

MinDef DJZ

r-;

DCBC

n

AIH

D

NATCO

D

__.„,..

D

ACTiEsrrceN
INFO NAAR:
Instenaa
CS

Da
i41100b)ulM

VMmlddei
Mondeling

29/OS '00 DIN 11:14 .?AA

3.a

.......J.J.J., ..!.>-.,-•> ......S-ij-K-

BCI/20001457B

MILITAIRE INLICHTINGENDIENST DETACHEMENT
RAYON LIMBURG
MiniMnri. v«j Daftufa
Mflitüv
MPCT7O
Pn«bo.iH3
«040 AZ Koanmd

FACSIMILE-BERICHT
AAN

TELEFAX
ONDERWERP
REFERTE
DATUM
NUMMER
OPSTELLER
AANTAL BLZN.

{incl. worfahd)

C /S<_£>

29/08 '00 DIN 11:12

[TÏ/KX NH 5570] ®001

29/08 '00 DIN 11:18 FAX 0475 372563

cibxS
verwerkt

mm t
*HitPn

Pui!
m""

s I*ét*«l

l
sos

ï»!

TVZ 6»+ S,

N3H3VV dd

ötSÜSS l« 6tt
N3HDW JJ
Y

30ÏÏÜS8 T»ï 6»+ O
29/08 '00 DIN 11:12 [TX/RÏ NH 5B7Q3

HIDBET BAYON LIMBURG
29/08 '»0

~Ï1~:15 FAX 0475 372563

\

cos

7. OS

29/0& '00 DIN 11; 12

(TX/RX NR 5570] ®002

BCI/20001915
Stg.
Nr.
Datum rapport
Verzonden aan

i/ 5 jaar

24 oktober 2000
ST

Nr. rapport
Bron
Betrouwbaarheid van de bron
Juistheid van het bericht
Welke acties werden ondernomen
Met wie werd samengewerkt
Onderwerp
Nationaliteit
Bij lage(n)

T.a.v.
MAD/188
RID Limburg-Zuid/eigen waarneming

Demonstratie Open dag RFNORTH Brunssum
Een.

Ingevolge artikel 22 van de Bet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten,
deel ik U het volgende mede:
Op 16 september 2000 heeft er op RHQ AFNORTH
plaats gevonden.

te Brunssum sen open dag

Tijdens deze open dag is er door circa 40 demonstranten voor de hoofdingang
van AFNORTH een streetrave gehouden.
I.s.m. de RID Limburg-Zuid en MID is rapporteur hierbij aanwezig geweest.
Hiervan is een rapport opgemaakt door de RID hetgeen als bijlage bij dit
rapport is gevoegd. De MID heeft het gebeuren reeds gemeld aan betrokken
diensten.
Van de knipactie welke heeft plaatsgevonden op deze dag, is afzonderlijk
dezerzijds rapport opgemaakt.
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Van:
Aan:
Datum:
maarraag 2U7TOvember20rjO 20:32
Onderwerp: [Aktielijst] militaire zendmast Volkel onklaar gemaakt
BesteAktielijsters.
Vandaag ontving Omslag per post onderstaande persverklaring, met het
verzoek deze via de Aktielijst en de Vredeslijst te willen verspreiden.
Bij deze.
PS: De originele brief is inmiddels vernietigd.

Doorgestuurd bericht —
^ Persverklaring 17 nov. 2000
"" Ontwapeningsaktie: Militaire zendmast Volkel onklaar gemaakt
Op vrijdag 17 november jl. hebben anti-militaristen van de aktiegroep
Onkruit een ondersteunings-zendmast van de ASCON-rnast, behorende bij
kernwapenbasis Volkel, onklaar gemaakt.
De aktie is een protest tegen de Amerikaanse kernwapens in Volkel en
vond plaats in het kader van de Klimaatconferentie in Den Haag.
Kernwapens zijn de verschrikkelijkste massavernietigingswapens ooit
door mensen bedacht.
Bij de produktie van kernwapens wordt gigantisch veel energie verspild
en er wordt grote schade aan mens, dier en milieu toegebracht (denk
aan de uraniummijnen, het afvalprobleem, de ongelukken en bijnaongelukken die verzwegen worden...).
Het huidige kernwapenarsenaal is een ecologische tijdbom. Dat wordt
nu zichtbaar in de voormalige S.U. waar kernonderzeeers liggen weg te
roesten in de havens. Door de ingestorte economie is er geen geld om
ze te onderhouden, of op te ruimen.
^Het geld wat gebruikt wordt om het huidige kernwapenarsenaal in stand
,0 houden en om nieuwe wapens te ontwikkelen, zou gebruikt moeten
worden om de bestaande kernwapens te ontmantelen. Dit probleem kan
niet weggeschoven worden naar de toekomst, of naar de generaties die
na ons komen.
Kernwapens moeten afgeschaft worden, maar nog belangrijker, dat waar
ze voor staan: de expansiedrift van een elite van (westerse) regeringen
en bedrijven, die ten koste van grote groepen mensen en het milieu hun
macht willen handhaven. Dit zijn de partijen die nu in Den Haag
proberen om onder de afgesproken CO2-reduktie van 5,2% uit te komen.
Westerse landen moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor het te laat
is. We staan voor de keuze, willen we de wereld in 1 generatie
vernietigen, of willen we haar behouden?
Voor een duurzame economie, die niet gebaseerd is op uitbuiting van
mensen, vervuiling en uitputting van grondstoffen.
Kernwapens de wereld uit!
Aktiegroep Onkruit
Meer info over kernwapens: vpw.d^h.jTj/yrede/kexnwapejis
Meer info over eerdere Onkruit-akties:
Einde doorgestuurd bericht
21-11-00
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Van:
Aan:
Datum:
zondag 17 december 2000 18:17
Onderwerp: [Vredeslijst] akties van Onkruit en Onkruit Vergaat Niet????????
Bij deze een reaktie op het bericht in de ravage over
de sabotage aan een zendmast op vliegbasis Volkel.
In het artikel wordt gezegt dat een aktie, waarbij een
zendmast van vlb. Volkel is neergehaald, is opgeïst
door Onkruit. Daarbij wordt (tussen haakjes) nog even
duidelijk gemaakt dat Onkruit vooral niet verward moet
worden met Onkruit Vergaat Niet!(OVN!).
OVN! is erg verbaast over deze vorm van distantiëring
van 'Onkruit'. OVN l staat tenslotte voor geweldloos
direkte aktie en het is aan ieder te bepalen of ze
vinden dat hun aktie valt onder die geweldloosheid
(tegen personen!) en daarmee past onder de naam
Onkruit (vergaat Niet!). Als aktiyisten bang zijn dat
door hun aktie medeaktivisten in de problemen komen,
omdat dezelfde naam wordt gebruikt, gebruik dan NIET
dezelfde naam maar een kompleet andere! Ook als je
vind dat je aktie niet helemaal valt onder de
principes van geweldloos direkte aktie.
De namen Onkruit en Onkruit Vergaat Niet! zijn
nagenoeg hetzelfde, dus verwarring is snel gemaakt. We
vinden het jammer als mensen hier twee verschillende
namen of groepen van gaan maken door bij de naam
Onkruit er elke keer tussen haakjes bij te zetten dat
men dit niet moet verwarren met Onkruit Vergaat Niet!
Het idee van OVN! wordt er dan volledig onderuit
geschopt, namelijk dat Onkruit (Vergaat Niet!) alleen
maar een naam is die IEDEREEN kan gebruiken zolang ze
zich maar aan die NVDA (geweldloos direkte aktie)
principes houden.
Het is prima als mensen een aktie als met die mast
willen opeisen onder de naam Onkruit. Maar maak qua
naam geen verschil met OVN! Als je dit wil doen om de
mensen te beschermen die openlijk akties doen onder de
vlag van OVN!, dan is dat een zeer nobele gedachte die
helaas op deze manier zijn doel voorbij schiet. Want
voor de autoriteiten hoefje dit verschil niet te
maken. Zij zien Onkruit en Onkruit Vergaat Niet! toch
wel als één en hetzelfde en weten over het algemeen
best wel in welke hoek zs bepaalde 'daders' moeten
zoeken. Ongeacht welke naam eraan gekoppeld wordt, al
zullen ze het gebruik van een bepaalde naam wel graag
willen gebruiken om bij bepaalde (onschuldige) mensen
de boel te kunnen doorspitten. Het verschil tussen
Onkruit en Onkruit Vergaat Niet! is te klein om zoiets
te kunnen voorkomen. Als je hier dus bang voor bent
gebruik dan ook niet de naam Onkruit.
Dus gebruik het wel, maar dan zonder je af te scheiden
van 'Vergaat Niet!', óf gebruik een kompleet andere
naam!
Juist de diversiteit aan akties onder één vlag is de
kracht van namen als Onkruit (Vergaat Niet!),
GroenFrontl, EarthFirst! en dergelijke.
18-12-00

Dat er Vergaat Niet!' achter Onkruit is gezet is
eigelijk alleen maar om het feit dat Onkruit een tijd
stil is geweest en ermee duidelijk gemaakt wordt dat
het antimilitarisme nog steeds bestaat, ookal is het
effe wat stiller geweest. Maar infeite is het nog
steeds een sport van hetzelfde. Bij het oude Onkruit
gingen openlijke akties en niet-openlijke ook goed
samen.
Dat er op het moment een groep Onkruiters aktief zijn
met voornamelijk openlijke akties (zoals bijvoorbeeld
bij de Megafestatie) wil niet zeggen dat andere
aktivisten en aktievormen niet welkom zijn onder
dezelfde vlag.
Hopenlijk hebben we hiermee wat duidelijk kunnen maken
en hoeven we in de toekomst niet meer te lezen dat
Onkruit niet verward moet worden met Onkruit Vergaat
Niet!.
We zullen tenslotten samen met elkaar de strijd moeten
voeren zonder afvallig te zijn naar elkaar!
BEDANKT

Onkruit Vergaat Niet! EN EEN VREDESLEGER BESTAAT NIET!
ontwapen voor een vreedzame wereld
Onkruit Vergaat Niet!
postbus 65069
3508 AB Utrecht
onkruit@yahoo.com
Do You Yahoo!?
Yahoo! Shopping - Thousands of Stores. Millions of Products.
http://snopping.yahoo.com/
De Vredeslijst | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan
voor nieuws,
| maiordomo@ddh.ni en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe vredeslijst
Meer over de Vredeslijst op http://www.ddh.nl/vrede
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VEILIGHEIDSMELDING
Afzender: VlbVolkel
Datum melding: 17-11-2000
Rubricering. STG Confidentieel
Omschrijving voorval: Op vrijdag 17 november werd om 04.40 uur door de externe patrouille
ontdekt, dat op het MOB complex Erp twee gaten in bet periferiehefcwcrk waren geknipt Bij
nadere inspectie van het complex bleek een ruit van gebouw 387 te zijn vernield en aan de hand
van de situatie binnen, dat er betreding van het gebouw heeft plaatsgevonden. De gaten in het
hekwerk zjjn provisorisch gerepareerd door de patrouille.
Dezelfde dag werd om 08.10 uur dat de eerdere gerepareerde gaten waren opgeknipt Bij nader
onderzoek bleek de aanwezig zendmast (l Smeter) was omgevallen omdal een aantal tuidraden
waren doorgeknipt. De vliegbasis is door dit voorval gelimiteerd in haar operaties. De Kmar is
op de hoogte gesteld.
Het schadebedrag is ombekend
Opmerkingen: De groep Onkruit delen in een persbericht mede dat zij verantwoordelijk zijn
voor het neerhalen van de mast
In de verklaring zegt Onkruit dat de actie een protest is tegen de aanwezigheid van
Amerikaanse Kernwapens
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Rapport/Melding
Volgnummer:
Rnr/CIPnr

:

Datum

: 03-07-'01

Rapporteur

: 079

Opdrachtnummer:

Uren: 082/ 21 uur

079/ 55 uur

023/15 uur

1. Onderwerp/raden onderzoek
Incidenten Megafestatie 2001
2. Betrokken personen
Actiegroep 'Onkruit vergaat niet'
Project organisatie 'Megafestatie 2001'

3. Voorval/resultaat onderzoek
In het weekeinde van 30-06 en 01-07, het weekeinde tijdens de voorbereiding van de
Megafestatie zijn niet al de materialen binnen opgeborgen. Reden hiervoor waren het
gebrek aan opslagruimte (deze ruimte kwam pas ter beschikking op Q2-07-'01).
Omdat diverse materialen buiten op de parkeerplaats waren achter gelaten vormde
dit een ideale gelegenheid voor anti militaristische actievoerders om weer eens van
zich te laten horen.
Op maandag 02-07 bleek dat al de 39 witte vaten voorzien waren van diverse teksten
en 'ban de bom' tekens. Oe teksten welke men heeft gebruikt zijn 'ontwapenen' en
'stop militair geweld'. Ook op de zandzakken (zakken voor 1 m3 zand) zijn op een
zelfde manier bewerkt. Voor de teksten en de 'ban de bom' tekens is een spuitbus
gebruikt met zwarte verf.
Zie foto 01 in bijlage
In de nacht van vrijdag 06-07 op zaterdag 07-07 is door actievoerders een vlag in de
mast gehangen op het complex aan de Overste Oen Oude Laan. Door de grote
hoogte van de mast is deze vlag door het bewakingspersoneel niet verwijderd, dit is
pas gebeurd met behulp van een aantal sportinstructeurs op zondag 08-07.
Zie foto 02 in bijlage
rave' georganiseerd waarongeveer30personeru!aruTebb^r^!eelgenomen. Na het
verzamelen op het Dom Plein in Utrecht is de groep onder begeleiding van de politie
naar het Jaarbeursplein gelopen. Tijdens de verplaatsing werd met een megafoon
een verklaring omgeroepen voor de actie (anti-defensie).
Na aankomst op het Jaarbeursplein heeft men het spandoek neergezet en is men
verder gegaan met het verspreiden van flyers. Om ongeveer 17.00 uur is de groep
verdwenen, niemand van deze groep is binnen in de Jaarbeurs of bij een van de
defensiestands gesignaleerd.
Zie foto 03 in bijlage

l 08-07 is door het beveiligingspersoneel van de Jaarbeun
ande gehouden en overgedragen aan de politie,l
_
aft naar aanleiding van ongeregeldheden tijdens de Megafëstatie
) een straatverbod opgelegd gekregen voor de periode van 1 jaar, Omdat dit jaar
nog niet voorbij was is zij d.z.v. de politie verwijderd uit hal 7 (defensie-hal) en is het
straatverbod voor de periode van 1 jaar verlengd.
l voor de gelegenheid een pruik opgezet als poging om
j heeft geen kans gezien om propaganda te maken of
anderszins e.e.a. te vernielen, zij had geen verf, stickers of andere attributen bij zich.
l 09-07 heeft een groep van ongeveer 15 personen (waan
Jf zich verzameld op het Smakkelaarsveld te Utrecht voor een
storming van de militaire hal.. Onderweg naar de jaarbeurs is de groep echter
neergestreken op de stoep voor de banenwinkel in Utrecht waar zij tot ongeveer
17.00 uur hebben gebivakkeerd. Oe groep had joints bij zich, coca-cola en de nodige
versnaperingen. Na vertrek bleek het rolluik defect, dit kon niet meer gesloten
worden en is dezelfde avond gerepareerd door personeel van DGW&T.
Door personeel van de banenwinkel is aangifte gedaan van vernieling bij de Kmar.
Zie foto 04 en bijlage A in bijlage
In de nacht van maandag 09-07 op dinsdag 08-07 is de groep terug gekomen en zij
hebben het inmiddels gesloten rolluik Versierd' met een 'ban de bom' teken
(spuitbus).
personen van de
Op dinsdag 10-07 is de banenwinkel
Zij hebben o.a, met
actiegroep 'Onkruit vergaat niet' (zondel^
geblokkeerd en
een spandoek de gehele middag de ingang van
hebben meerdere malen de bel aan de achterdeur gesaboteerd.
Woensdag 11-07 is opnieuw een groep van ongeveer 5 personen van de actiegroep
'Onkruit vergaat niet' aan de deur van de banenwinkel verschenen met het verzoek of
zij stickers konden krijgen. De gevraagde stickers zijn niet afgegeven waarna de
groep zich heeft verplaatst richting het Jaarbeursplein. Op het Jaarbeursplein heeft
de groep flyeres uitgedeeld, er zijn binnen op de Megafëstatie geen actievoerders
gesignaleerd.
De vooraf aangekondigde 'spetterende actie' op donderdag 12-07 heeft plaats
gevonden in hal 7 op de Megafëstatie. Bij de banenwinkel was uit voorzorg het rolluik
gesloten, de groep actievoerders is 4 keer langs geweest^^^^^^^^^^_
Binnen in de Jaarbeurs is een groep onder leiding
^r^Êjjjjfjfjjjjjjj^^
doorgedrongen tot hal 7. De groep was o.a. uitgerust rnet^eneigencarner^loeg die
ook tijdens de streetrave op zaterdag 07-07 present was. De groep heeft kans gezien
om een vlag op te hangen aan de brug centraal in de hal. Nadat een aantal leden van
deze groep was over gedragen aan het bewakingspersoneel van de Jaarbeurs zijn zij
d.z.v. de politie van het terrein verwijderd.

Sjbln25novS3

In de nacht van donderdag 12-07 op vrijdag 13-07 is opnieuw een vlag opgehangen
in de mast op het complex aan de Overste den Oude Laan. Deze vlag is door
personeel van de LO-Sportorganisatie uit de mast verwijderd.
4. Beschouwing
Ook tijdens de voorbereiding, ruim een week voor de start van de Megafestatie, is
men al actief indien men zo duidelijk de mogelijkheden aanbiedt.
Ondanks het feit dat er elders in het land diverse acties op hetzelfde moment plaats
vinden weet 'Onkruit Vergaat Niet' een groep in Utrecht te mobiliseren van ongeveer
30 personen.
»schijnbaar bereid om veel geld neer te tellen voor een
bezoekje aan de Megafestatie. Indien de Procureur Generaal van de rechtbank
doorzet zou zij voor haar korte bezoekje aan hal 7 een boete kunnen krijgen van
F300,= (plus dan nog F30,= entree).
De banenwinkel in Utrecht heeft dit jaar tijdens de Megafestatie erg veel aandacht
gekregen van actievoerders.
5. Conclusie/aanbevelingen
Geen materiaal onbeheerd laten staan, wederom is gebleken dat de geboden
mogelijkheden worden benut, bekend is dat de Megafestatie de nodige
aantrekkingskracht heeft op groepen anti militaristen.
Door het personeel van de banenwinkel is aangegeven dat de aandacht van leden
van de actiegroep 'Onkruit vergaat niet' als bedrijgend is ervaren. Indien DWS in
2002 opnieuw anticipeert in de Megafestatie zullen zij verzoeken om gedurende deze
week een bewaker ter beschikking te stellen in de winkel.

6. Noot rapporteur
Gezien de teruglopende bezoekersaantallen wordt momenteel serieus bekeken of DWS in
2002 opnieuw deel zal gaan nemen aan de Megafestatie.
Bijlage(n): foto's
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Onkruit fopt autoriteiten met
Megabestorming
Utrecht, 9 juli 2001 - Onkruit Vergaat Niet! heeft de autoriteiten behoorlijken
kunnen foppen met hun aankondiging van Megabestorming, door uiteindelijk
niet naar de Jaarbeurs te gaan maar een theatrale aktie bij het Banen
Informatie Centrum van de landmacht te houden. Deze aktie, waarbij mensen
als 'lijk' tussen de toegangsdeuren liggen, is een verzet tegen het militarisme
op de Megafestatie (in de Jaarbeurs Utrecht). Enkelen hebben zich zelfs aan
elkaar vastgeketend zodat ze niet weg te slepen zijn.
De week van de Megafestatie heeft Onkruit uitgeroepen tot Mega Onkruit
Aktie Week, om op geweldloos, direkte wijze aktie te voeren tegen de
opdringerige wervingspraktijken van defensie op deze Megafestatie.
Onkruit Vergaat Niet! heeft ditmaal er bewust voor gekozen niet de militaire
hal van de Megafestatie te bestormen, maar de autoriteiten enigszins te
misleiden en de militaire hal van de landmachtwinkel te 'bestormen'. Dit
Banen Informatie Centrum (BIC) staat centraal In de werving van jongeren
voor defensie. De leeftijden kunnen niet jong genoeg zijn, zolang ze maar zijn
te kneden en blijven plakken. Defensie maakt zelfs al gebruik van de
zogenaamde oriëntatie jaren op de ROC's (Regionaal Opleiding Centra),
waarbij 15 enl6-jarige al worden opgeleid tot soldaat. Dit is in strijd met de
internationale (VN) afspraken rond kindsoldaten, waarbij jongeren minimaal
(17 a) 18 jaar moeten zijn om militair te kunnen worden.
De BIC's van Nederland zijn dé plaatsen waar de mensen zich kunnen
aanmelden voor het leger. Ze organiseren zelfs survival weekenden voor
mogelijk geïnteresseerden in de hoop dat ze zo verlekkerd raken dat ze zich
definitief aanmelden voor het leger. Vooreen hoop jongeren is het dan niet
meer zo'n goed doordachte en zelfbewuste keuze, maar meer een
opgedrongen keuze om het leger in te gaan.
Onkruit Vergaat Niet! zal zich nog de rest van de week blijven verzetten met
zowel aangekondigde als onaangekondigde akties. Oe volgende
aangekondigde aktie is op donderdag ( 12 juli), de Mega Spetterende aktie.

Noot voor de redaktie:
ormatie over de akties en tijden
Onkruit VergaatNIet!
Postbus 85069, 3508 AB Utrecht
onkruit@Qroenfront.nl www.qroenfront.nl/onkrult
giro 7346322 tnv steungroep NVDA-antimIHtarlsme
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^^^B^^^^^^^^^^^B^^^^R^mf

Bericht afkomstig van Onkruit Vergaat Niet! en Wapentuig
PERSVERKLARING - ONKRUIT VERGAAT NIET! EN WAPENTUIG
VREDESACTIVISTEN BLOKKEREN AMERIKAANS CONSULAAT
Amsterdam, 24 oktober 2001 - Vredesactivisten van Onkruit Vergaat
Nist! en Wapentuig blokkeren deze middag de ingangen van het
Amerikaanse Consulaat in Amsterdam. Met hun aktie protesteren zij
tegen de Amerikaanse bombardementen en andere vormen van
oorlogsvoering tegen Afghanistan. Daarnaast stellen zij op visuele
wijze da hypocrisie van de voedseldroppings door Amerikaanse
vliegtuigen boven Afghanistan aan de orde.
Met de blokkade geven de activisten aan dat wat hen betreft de
Verenigde Staten met hun militaire akties geosoleerd moeten worden
en door de wereldgemeenschap gedwongen zouden moeten worden deze
in te ruilen voor vreedzame middelen.
Het is vandaag de Dag van de Verenigde Naties. Juist in deze tijd
zouden de Verenigde Naties het voortouw moeten nemen in de
bestrijding van terrorisme door enerzijds de daders van de
aanslagen van 11 september op te sporen, te arresteren en te laten
berechten door een onafhankelijke internationale rechtbank en
anderzijds nu eindelijk eens de voedingsbodem waarop terrorisme
kan bloeien weg te nemen. Dat betekent onder meer een radicale
herverdeling van geld en macht over de wereld. Het Westen heeft
lang genoeg een politiek van uitbuiting, uitsluiting, onderdrukking
en zelfverrijking gevoerd. Hoe tragisch, niet te rechtvaardigen en
misdadig de aanslagen op het WTC en het Pentagon ook waren, er
stierven die dag meer mensen van honger in de Derde Wereld. Over
deze slachtoffers, die grotendeels op het conto van het Westerse
kapitalisme (met de VS voorop) geschreven kunnen worden, lijkt
iedereen zich een stuk minder druk te maken.
Overigens wijzen de activisten erop dat naast de daders van de
aanslagen ook President Bush en al zijn voorgangers voor een
internationale rechtbank zouden moeten verschijnen wegens misdaden
die onder hun verantwoordelijkheid gepleegd werden en worden
(Vietnam, kernwapenpolitiek, gebruik van verarmd uranium en/of
clusterbommen in de Golfoorlog, de Kosovo-oorlog en Afghanistan
etcetera) of met hun steun door regimes of contraguerilla's
gepleegd werden en worden (Nicaragua, Chili onder Pinochet
etcetera) . Ook de Taliban zijn met steun van onder meer de
Verenigde Staten aan de macht gekomen. Uit alles blijkt dat de
Verenigde Staten zich niet tegen terrorisme keren zolang het hen
niet treft, en zelfs bereid zijn het te steunen wanneer hen dat
zo uitkomt.
De activisten maken zich, net als vele (internationale)
hulporganisaties, bijzonder veel zorgen over de humanitaire ramp
die in Afghanistan dreigt. Onschuldige burgers, die al jarenlang
zuchten onder oorlog en onderdrukking door opeenvolgende misdadige
regimes, waarvan de Taliban misschien wel de ergste uitwas is,
worden door de bombardementen nog verder in het nauw gedreven.
Naast het feit dat de bombardementen direct slachtoffers maken,
ligt voor miljoenen Afghanen de hongerdood op de loer, nu
hulporganisaties nauwelijks meer in staat zijn voedsel bij de
burgers te brengen. De voedseldroppings van de Amerikanen zetten
hierbij totaal geen zoden aan de dijk; ze worden dan ook
bekritiseerd door diverse hulporganisaties. Natuurlijk zijn ze ook
niets meer dan een propagandastunt over de rug van de Afghaanse
l

bevolking. Wanneer de Amerikanen zich werkelijk zo druk zoudan
maken over het lot van de Afghaanse bevolking, dan hadden ze al
veel eerder in aktie kunnen komen om hulp te bieden en druk uit
te oefenen op de Taliban om mensenrechten te respecteren. Sterker
nog, ze zouden dan onmiddellijk met bombarderen stoppen!
- GEEN OORLOG IN ONZE NAAM!
- STOP DE BOMBARDEMENTEN, STOP DE GEWELDSSEIRAAL
Voor meer informatie:
Woordvoerders namens de activisten zijn:

Onkruit Vergaat Niet! en Wapentuig zijn beide aangesloten bij het
Platform Tegen de Nieuwe Oorlog'.
Zie voor meer initiatieven tegen de Nieuwe Oorlog ook de volgende
websites: http://www.wereldcrisis.nl, htp://www.omslag.nl en
http://www.ddh.nl/vrede/nieuws/2001.
Einde doorgestuurd bericht
* Stop de Oorlog! Teken de oproep op http://www.oraslag.nl
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295
E-mail omslag@omslag.nl - Web http://www.omslag.nl
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Aktivisten kaarten anti-demonstratie
beleid rond USA ambassade aan
PERSBERICHT

Den Haag, 12
november 2001 - Twee
vredesaktivisten zijn
vandaag gearresteerd
nadat ze de op gevel
van de Amerikaanse
ambassade antioorlogsleuzen hebben
gekrijt. Ze hebben dit
gedaan nadat ze eerder
met een spandoek
waren weggestuurd.
In Den Haag geldt
sinds de aanslagen op
Amerika een antidemonstratiebeleid. Zelfs aan de openbare weg mag men niet meer met
spandoeken staan. De vredesaktivisten vinden dit beleid te ver gaan en willen
met akties als deze laten zien dat ze zich niet laten weg intimideren door de
Haagse politie.
Eerder hebben andere aktivisten zich ook al laten oppakken met hun
spandoeken voor de USA ambassade. Diverse klachten zijn reeds ingediend
bij de gemeente en politie.
ÜË^ifflgiËli^l&^^HBE88K9^8HB

De aktievoerders
vinden dat ze het recht
hebben om ook voor de
deur van de
Amerikaanse
ambassade hun
verontrusting uit te
spreken over de
bombardementen op
Afghanistan.

Door de regels zo strak
te hanteren werkt de
politie juist escalatie In
de hand. De aktivisten
zullen voorlopig nog ddbrgaan met dit soort akties, zolang de Amerikanen
bepalen wat er in Den haag op straat gebeurt.
Onkruit Vergaat Niet!

http://www.ddh.nl/vrede/nieuws/2001/onkruitl211.html
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zondag 24 februari 2ÖÜ2 12:04
[Vredeslijst] USA marine in Rotterdam / nieuw marine schip in Amsterdam

DE OORLOG KOMT NAAR U TOE DIT WEEKEND!
Ben beetje late oproep voor akties, maar misschien dat
er toch nog mensen zijn die iets spontaans kunnen en
willen doen.
Vanaf vandaag (zondag 24 feb.) liggen twee USA marine
schepen in de Haven van Rotterdam afgemeerd. Het zijn
de USS Donald Cook (onderzeeboot; ager) en de USS Hawes
(Fregat) en ze liggen aan de Hollaüd-Amerikakade
(=Wilhelrnmakade, aan Kop van Zuid) tot en met
woensdag (die middag vertrekken ze weer).
De schepen gaan deelnemen aan een NAVO oefening
(Strong Resolve 2002) in de Baltische en Noorse zee.
Wellicht is het aardig deze scheepjes een ONwelküm te
heten en er iets vas. een protest te laten horen. Het
is misschien ook interessant voor de
antioovlogscotDiTiitees van Rotterdam om een link te
leggen met de 'oorlog tegen terrorisme'.
NIEUW MARINESCHIP IN AMSTERDAMSE HAVEN
Waarschijnlijk alleen nog dit weekend...
Is opengesteld voor publiek, dus dat geeft veel
mogelijkheden tot aktie!!
Amsterdammers wees creatief en snel, want voor je het
weet is ie weer weg.
Het bootje heet 'De Zeven Provinciën' en is speciaal
gebouwd dat het niet of nauwelijks gezien kan worden
op de radar. Daarnaast kan dit nieuwe
(luehtverdedigiügs-en commando)Fregat uitgerust worden
mei kruisraketten!!!
Een vergaande uitbreiding van de Nederlandse
betrokkenheid in de oorlogsvoering dus.
Een leuke datum om te onthouden is 19 APRIL. Dan zal
het schip door de koningin officieel iü dienst gesteld
worden, van de marine. Dit zal ongetwijfeld gepaard
gaan met de nodige stampij en hotemetotcn.
(zie voor meer info h_öp://ww.w,m.iirine_.rjl)
Groeten,

ONTWAPEN VOOR EEN DUURZAME VREDE IN DE WERELD
Onkruit Vergaat Niet!
postbus S5Q69, 3508 AB Utrecht
ojikriut@yahoQ.com http://www.aiitenna.nl/nvda/oiikniit
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Woensdag 24 april 2002
i|t_bereidt, acties voor, tegen defensie pp Megafestatie.
lom hoog!

Onkruit bereidt acties voor tegen
defensie op Megafestatie
Ondanks hoopgevende geruchten dat defensie de financiering niet rond krijgt
en daardoor mogelijk niet (oF in mindere mate) aanwezig zal zijn op de
Megafestatie in Utrecht, bereidt de anti-militaristische actiegroep Onkruit
Vergaat Niet alvast acties voor.
De Megafestatie is een jaarlijks jongerenfestijn in de Utrechtse Jaarbeurs,
waar defensie zeer prominent aanwezig is om kinderen te werven voor het
leger.
Onkruit Vergaat Niet heeft een vergadering uitgeschreven om te brainstormen
over tegenacties.
Deze acties zullen tevens aandacht vestigen op andere belangrijke
wervingsactiviteiten van defensie, zoals de open dagen van de luchtmacht op
vliegbasis Gilze Rijen (5 en 6 juli) en de jaarlijkse Vlootdagen in Den Helder
(12, 13 en 14 juli).
De vergadering van Onkruit Vergaat Niet is op donderdag 25 april om 19,30
uur op de Oudegracht 229.
Contact: onkruit@oroenfront.nl of
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Een Vredesaktiviste is ontslagen van rechtsvervolging door
een kantonrechter na een stoepkrijtaktie bij de AFNORTH, de
NAVO afdeling van Noord Europa In Brunssum. Zij en nog
een andere aktivist zijn voor twee ander akties tijdens het
PaasVAK 2001 schuldig bevonden zonder oplegging van
straf. Drie zeer nobele uitspraken van de kantonrechter uit
Heerlen!
Heerlen, 3 juni 2002
Op maandag 3 juni vond er een rechtszaak plaats tegen
een tweetal aktivisten die vorig jaar tijdens het
paasvredesaktiekamp aktie hadden gevoerd tegen de NAVO
bij de AFNORTH in Brunssum.
Er werd hen twee maal 'bevinden op verboden terrein'
ten laste gelegt, en een van hen ook nog het
'bekladden van een monument'.
Het bekladden van het monument bestond uit het zetten
van een vredesteken met stoepkrijt op een
mijnwerkersmonument voor de poort van AFNORTH. De eis
van de OVJ hiertegen was 68 euro, maar de
Kantonrechter vond gezien de aard van de zaak verdere
vervolging niet nodig en ontsloeg haar van
rechtsvervolging.
De twee zaken van Verboden Toegang, betreft er een
kraakaktie van de oude Marechaussee kazerne naast de
ingang van het militaire terrein en een
burgerinspectie op het terrein van de AFNORTH. In
beide gevallen vond de rechter dat men wel schuldig
was, maar zonder oplegging van strafl
De kantoonrechter bleek erg onder de indruk te zijn
van de politieke motivatie van de aktivisten en vond
zichzelf in een te nederige positie zitten om over dit
soort grote zaken te oordelen.
Het is nu alleen nog afwachten of de OVJ in beroep
gaat. De aktivisten zijn in elk geval dik tevreden met
deze uitspraak.
Het is dus wel degelijk mogelijk om met een goed
onderbouwd verhaal invloed te hebben op het verloop
van je rechtszaak!

http://www.indymedia.nl/2002/06/4365.shtml

7-6-2002

tadymedia NL: Vredesaktiviste; ontslag van rechtsvervolging
pagina 2 van 4
adelaide
aotearqa
melbourne
sydney
Africa
nigeria
south africa
Zimbabwe
Europe
austria
athens
barcelona
belgiurn

ONTWAPEN VOOR EEN DUURZAME VREDE IN DE WERELD
Onkruit Vergaat Niet!
postbus 85069, 3508 AB Utrecht
onkmit@groenfront.nl

^n'

eMail: onkruit@groenfront.nl
een korte reaktie op dit artikel

italj
füffierlands
norway
portugal
russia
sweden
swteerland
thessaloniki
united kingdom
Canada
ajberta
hamillon
maritimës
rnontreal
ontario"

Latin America
argentina
brasil
cRïapas
colombia
mexico
Uruguay
India
India
Western Asia
israel
jerusalem
United States
arizona
baltimore
boston
büMö
chicago

http://www.indymedia.nl/2002/06/4365.shtml

7-6-2002

