.,-

CiüS.f

12.15*31
fichecQde(s):

volgnr:

RNR :
OBJ NR

DOSSNR

CIA:

A

PLG:

NH

4

verz:

180182

ontv:

180182

450 G . I ,

ontv : 26-01-82
doe : 27-01-82

Bronnen:

Ev:

Bb2

verz . 02-02-80

ACTIE

INFO:

HNLB ontv

dagb

arch

/fiche

> BI

hfd

1-1

1-2

1-3

B4

hfd

4-1

ST-1

St-2

PLV

HFD

B2

hfd

2-1

2-2

2-3

B3

hfd

plv

rapp

kft

doe

arch dd

krt

x

doss bijgevoegd

MELDING/RAPPORT 1)

151540 jan 82

geen ') afwijkingen van tfn melding dtg:

1.ONDERWERP

:a.Telefonische felicitatie door ONKRUIT,
b.15 jan 1982

2,BETROKKEN PERSOON;

nvt
5.VOORVAL

Op de verjaardag^ van haar,inmiddels overleden echtgenoot
werd raevr^(((J(H^gebeld en werd zij gelukgewenst met de
verjaardag van haar man,
Meviq^ppyroeg vervolgens met wie zij sprak en kreeg als
antwoord;met het hoofd van de afdeling ONKRUIÏ in Amster

dam.
Toen mevrlHP vervolgens antwoordde¥mijn man is al 1 jaar
geleden overleden,vindt U het nu nog zo leuk?",werd er
niet geantwoord en werd de hoorn opgehangen»
4.CQMGLUSIB
5 «ADVIES

:Vermoedelijk weer een activiteit van ONKRUIT-loeden*
Administratief verwerken.
r^Hf

6, ADVIES
Plv det c 28-1-82.
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: 10 januari 1982

Datum bericht
Bron

Onderwerp s bekladden Regionaal
Informatie Centrum
Op 9 januari 1?02 werd hat personeel van de
Brigade Koninklijke tnarechauaaee 's-Öravenhage, ometreeks
1?.00 uur, door de Gemeentepolitie 's-Gravenhag<? in kennis
gesteld van het feit dat het Regionaal Inforaaiie Centrum
van de Koninklijke Landmacht, Lange Poten 6a te 's-Gravenhage
was beklad.
Ter plaatse bleek dat op het trottoir voor hot
InfocentruB en op de ramen, leuzen waren aangebi'acbt als i
" WBIGEtt DICTIST " - » OBER MJ.N ÖKE» VÜOtTW GESK GEKT \TOOR 8SIP
LKGER ",
Tijdens een onderzoek in de naaste omgeving van het
infocontrum bleek dat winkeliers de tekst r»»rfB v<5ö"P 09,00
uur» op ramen «n trottoir hadden waérgenomen*
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1, Onderwerp

: Antifc-militairistiBohe actie
Trefwoord
: "Omkrult"
Plaats en dtg; PMC.GC.NH.te Asd op 18 jan 1982.

2«'Betrokken persoon
3» Yooryal

4. Advies
Gezien C450

: 4INMMMVK
centralist PMC.GO HH te Amsterdam.
i
Op 18 jan,1982 omstreeks 11,24 uur
werd de^ dienstdoende centralist de
&cABHMHfcverl:C!saam ^i^ PMO/GC NH te
Amsterdam geteld door een voor hem
onbekende,welke met een geforceerde
stem mededeeldö " Onkruit slaat weer t<
: 0_nemen in de desbetreffende dooumenta

NH»1

Adrie.
Plv det o. 28-1-82.
Gez en akk.

doorhalen wat n>et van toepassing is

vervolgblad(en)
bijlage(n)

c(ass

geen

clasasl

RNR

Hchecode(e):

volgnr:

:

OBJ NR ; 9

D

23

DOSSNR: 12.15*51.
CIA : A k

vont:

18

juni 1982

PW:

ontv:

18

juni

»H

1982

ven i

DET

450 Cldet

ontv : 21-6-1982.

doo : 22-6-1982.
Bronnen ;
:

(NLB ong 9 JULI J982
arch

fiche

27-7-82

da9b

krt

doss bijgevoegd

BI

hfd

1-1

1-2

1-3

B4

hld

4-1

8T-1

B2

Md

2-1

2-2

2-3

63

hfd

plv

rapp

St-Z

PLV

HFD

Krt

doe

arch dd
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geen') afwijkingen van tfn melding dtg:

l.ONDESWSBP
2.PERSONALIA
3.VOORVAL

Mogelijke actie van Onkruit.
14 juni 1982,Grootekeeten.
nvt
Op Ik juni 1982 te omstreeks 22»00 uur werd de meldkamer
van de Rijkspolitie te 4MMMBfe gebeld door een persoon,
die sich 4H|p noemde.De heeri^Lhad een 2? Mhz zender en
hoorde op een kanaal zeggen:"Wij zijn van de actiegroep
Onkruit en gaan de schietbaan BOTGAT bezetten".
Direct na dit voorval is de Rijkspolitie in Callantsoog»
de Kmar te Den Helder en de kazernecommandaat in kennis
gesteld.Er werd sen wacht geplaatst,terwijl de Rp en de
Kmar een verhoogde patrouillegang in de omgeving van de
schietbaan hielden*

k.RESULTAAT

5«CONCLUSIE

6.APVIS5

ingestelde onderzoek is gebleken,dat de heer

bestaat.Vermoedelijk is deae naam vals opgegeven.
Gelet op het gestelde in pt 3»kan worden geconcludeerd,
dat dit niet de werkwijze ie van de groep Onkruit.
Dzz wordt meer gedacht aan een "actie" van de groep
mensen,die het schieten willen beëindigen»
Geen verdere actie.

7. ADVIES plg-C;

') doorhalen wat n!et van toepassing Is

HOOFDSTUK IV —^DB ANTI-MILITARISTISCSE ACTIEGROEP "ONKRUIT" .

INLEIDING

1*
Zn de loop van 1974 ontstond er binnen de Vereniging
Dienstweigeraars (VD) een stroming, die zich als "Werkgroep
Politieke Gevangenen" afzette tegen wat men noemde de pure
belangenbehartiging van die dienstweigeraars, die - na ala
zodanig via de Wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst (WGMJï)
"erkend" te zijn - vervangende dienst verrichten. De werkgroep was van mening, dat zélf e het zich beroepen op de UGHD
al inhield dat men zich onderwierp aan het militarisme. Met
het doen van vervangende dienst pleitte men alleen hét eigen
geweten achoon; men deed echter niets om het leger of het
militarisme aan te vallen. Eind 1974 begin 1$>75 ging de werkgroep ertoe over zich de werkgroep "Onkruit" te noemen en in
mei 1975 volgde aansluiting bij het op 1 oktober 1974 in Parijs
opgerichte Internationale Totaal Dienstweigering^ Collectief
(ITDC, ook wel genoemd Insoumissión Collective Internationale ICI).
,
•;•;; •:• :>:
2.
Binnen "Onkruit" besefte men echter al snel dat het
ageren tegen de dienstplicht ertoe zou kunnen leiden dat wél de
dienstplicht afgeschaft zou worden, maar niét het leger en dat
het alternatief, een vrijwilligersleger, nog minder aanlokkelijk
waa. Het accent van de agitatie werd daarom t verlegd naar het antimilitariame en kort sataengevat luiden de doelstellingen van "Onkruit" d a n ookï
'
•••
a» het eteunen van, en organiseren van acties voor totaal weigeraars, die geen beroep doen op de WGMD, en dus veroordeeld
worden tot een langdurige gevangenisstraf}
b» het protesteren, demonstreren en agei-en tegen allerlei militaristische tendensen in onze maatschappij, zoals vliegshows,
vlootdagen, taptoes e. d. j
,
;
c. het propageren van het anti—militarisme détn..v« spreekbeurten,
brochures, affiches e,dt
v
v

3.
Om die doelstellingen te bereiken rioht "Onkruit" aich niet
tot het parlement of tot de politieke partijen •*• die er volgens hen
blijk van hebban gegeven toch niet te willen of -kunnen handelen rin
overeenstemming met geluiden uit de samenleving - maar men spreekt de gewone burgers aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Acties worden dan ook niet gevoegd vanuit een centrale organisatie raejt
aan de overheid, maar vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid 'e
zonder discussie met de tegenstander»
QHGAHISATIB

4. "Onkruit" ia

i'

is eigenlijk alleen maar in neg&tiere zin te
definiè'rep, Het is geen omlijnd» organisatie^ man heef t geen leden, geen «ta tuten* jnen betaalt geen oontrlbtfti^V kortom "Oróruit"
ie een verschijnsel dat in organiaa toxisch opzicht nauKelijJca in
kaart te'&reng'en is.
5,

; In deze : geest is "Onkruit" dan oofr "ongeorganiseerd": er

Bestaan weliswaar "Onkruit"""afdeling'en" in een aantal plaatsen
in het land, maar dat wil alleen aaar zeggen» öat in die plaatsen
een aantal personen verblijft met min of neer gelijke opvattingen,
die op min of meer regelmatige tij don bij elkaar komen om te sproken over vanuit dèae opvatting noodzakelijke acties» Br zijn
"Onkrui V-kernen geconstateerd' . i n j Groningen, Den Haag, Amsterdara,
Breda, Deventer, Dordrecht, Haarlem, Ben Bos oh, Leeuwarden, Leiden,
Nijmegen, Rotterdam1, Tilburg, Utrecht, Zoetermeer, Boskoop, Hilverawn, Sittard en Waastrichtt Daarbuiten is ook nog de aanwezig™
heid van "Onkruitera", d, w» % . . actievoerders en sympathisanten, geconstateerd int Achterberg, Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem, Assen-,
Brunssum, Delft, Doorn, Ermelo, Gorincheia, Haren, Hasselt (B),
Haemskerk, Hengelo, Kampen, Leidsehendatt, Middelburg, Midwolde,
Noordwijk, Qosterwolde , Oudenaarde, Kosmalen^ SoTaeveningen, Sneek,
Ure terp, Voorburg, Waalwijk, Wageningen, Wortégeai C- 6 )» 2.even"berZe ia t- «n Zutphen.
:
6»
Br bestaat een Landelijk Overleg Onkruit (LOO) dat meestal
eens in de veertien dagen plaatsvindt in Utrecht. Hier: .kotten - bij
voorkeur roulerende - vertegenwoordigers van de lokale groepen bijeen ora te spreken over lokaal gevoerde of te vperen acties waarbij
"landelijk gemobiliseerd" moet worden t d.w/z,,v;Ö&t voor het welslagen van d? actie een dermate groot aantal , dèeïpeniers nodig ia dat
meh vetaoekt om deelname van aoveel mogelijk "ÖhkrüiterB" uit zo»,
v«el mogelijk plaatsen.
'_
7.
"Onkruit" is ondanks het geringe aaniaï "Onktuiters" (ca*
50ö) eeh niet onaanzienlijke verstorende factor- in het openbare
leven. Dit is mede te danken aan het v^rsohijösel, dat er eigenlijk
geen aprake meer ia van onafhankelijk van elkaar optredei\de actiegroepen aoalat krakers, Anti-Kernenergie Beweging, Anti Militaristen.,
Vpedeagroepen, feministen, iiilieu-aciivi8tQn,:e>(l,.. "Aetiewezen" ia
eigenlijk een betere naam voor al deze samenweficende nieuve sociale
bflweglngen. Men neemt over en weer kennis vanièlkaars schrifturen,
voelt zich vervolgens aangesproken door aangekondigde acties en « . , » »
' .... tnéldt zich aan om mee te doen.
6«
Behalve de door de een of andere idee, gemotiveerde activisten doet aan "Onkruif'-acties ook nog een groot aantal personen
mee, die alleen maar actie willen voeren, actief willen zijn, taae
willen doen, erbij willen horen of rellen willen schoppen. Dit ,
laatste werd vooral duidelijk in Groningen bij de munitietransporten
van januari 1982, toen aelfs de supportersjolub 2-side van FC-Gronin»
gen meedeed.
9»

-Van januari 1^77 tot en met januari 1982 aijn ottder de, noe"Onkruit" oa 200 grotere en kleinere acties, geconatatseïd,
var iè'rg nu. y a4 aanplak ao tie s

variërend van aanplakaeties, gooien met yerf bommen, speelgoedacties, tot bezettingen en overvallen van bedrijvan en overheidsinstellingen en niet te vergeten blokkades van munitietrei. > f*n sabotage aan apparatuur van de Nederlandse Spoorwegen,
10*
In het anti-militariame en om de beweging "Onkruit"
heen IQ een aantal nevenverschijnselen ontstaan, 2,0 al a:
a. Het Politiek Diens tweiger Kollektief (PM), nset als doel
oen zo groot mogelijk aantal totaalweigeraars collectief
in de publiciteit te brengen* Br zijn PDK's in Nijmegen,
Utrecht en Rotterdam»
b. Het Anti Militaristisch Buro (AWB), waar men totaal weigeraars voorlicht on steunt en research ploegt over antiailitariaÜBche doelen (wapenindustrie, vapenreeearoh,
wapenhandel e.d.)e Er is een AMJJ in Nijraagen ("Öö Muite~
rij% de Suyterstraat 1?) en Sên in Breda in oprichting,
c. Herhalingsweigeraars, een beweging van gtootverlofgangers,
die- in de loop der tijd "tot andere gedachten gekomen aijn
ffl.b,t« het militarisme" en daarom nu nooit meer in dienst
willen,
d. Antinor» een beweging van ouders van ex- en a, e. totaalweigeraars, die niet begrijpen "waarom het pacifisme van
hujfi zoons ertoe moet "leiden, dat »i j als gevaarlijke misdadigers £n de gevangenis gestopt worden"*
11»
Publikaties van "Onkruit" die op tain of meer geregelde
basis verschijnen «ijn:
a. De Schoffel, gepubliceerd ih Mijmeren;
b. De Totaalweigernieuwabrief, gepubliceerd in Groningen»
IDEOLOGIE
i

12»
Zoals reeds eerder aangehaald is "Onkruit" in we?en een
anti-mili.tarietische beweging en richtten haar acties aich in den
beginne eigenlijk vooral op militaire doelen* Het streven hierbij
was om evenementen, waarbij de overheid traohtte de krijgsmacht
dichter bij het publiek te brengen, sodanig tö verstoren dat het
voordelig effect van de manifestatie omgebogen werd in een negatief beeld van de krijgsmacht. Dit 'resulteerde in actiee bij
commando»overdraohten (Korps Mariniers), bij Open Dagen van de
KLu» bij banönwihkels van de KL e.d»
13*
Als reactie eohter op aanhoudingen van totaalweigeraara
en van actievoerders en de daarop volgende veroordelingen door de
rechterlijke macht richtte "Onkruit" haar aand&oht weldra ook op .
politie- en justitie^objecten» Tegelijkertijd Werden de meóje theoretisch geaohodlden In de beweging aioh ervan bewust» dai

alleen de krijgsmacht als militaristisch te beschouwen was,
maar ook de aan de krijgsmacht leverende industrie en handel en de daarmee verbonden belangen,
14.
De kreet "Militair Industrieel Kompleks" (HIK)
begon steeds meer gebruikt te worden ala aanvulling op de
kreet "Militair Administratief Korapleks" (MAK). Het hele
MIKMAK is in de zienswijze van "Onkruiit" min of meer op te
vatten alp het uitvoerend orgaan van het Kapitaal^ de drijvende kracht achter het kille, ontmeneelijkende, onderdrukkende ayeteem, waartegen men zioh moet verzetten. Naar het
MIKMAK 'wordt ook onderzoek gedaan met het doel stan te tonen
hoe de belangen van het leger, de industrie, het kapitaal,
het parlement en de overheid met elkaar verweven zijn, waardoor langa de weg van het parlementaire protest geen positieve uitwerking op wantoestanden te verwachtenis»
15«
I» de loop van de tijd heeft de mening bij "Onkruit"
postgevat, dat er ook meer én-meer sprake is van een soort
"verborgen" militarisme, hetgeen wil aeggen dat er tegenwoordig speciaal geselecteerde eenheden ssoials ME, Marechaussee»
Nationale Reserve, Mariniers of Commandotroepen klaar staan
om stakingen té breken of binnenlands verzet de kop in te
drukken. Hierdoor is volgens;"0nkruit^ de invloed van de gewone dienstplichtige, die vroeger voor deae taken ingezet werd
en wiens eventuele weigering het hele systeem aan het wankelen
bracht, afgenomen en is daarmee ook de noodzaak verdwenen om
d,ra,v. nationalisme, openlijk machtsvertoon en vaak fascisme
de massa achter aich te krijgen. Het militarisme .van nu tendeert ertoe om zich zoveel mogelijk aan alle wa&rnemingen te
onttrekken en eventueel lastige mensen buiten ïë'sluiten*

16.
Het valt buiten het bestek ,van dit hoofdstuk om een
gedetailleerde analyse te geven van alle ca 2pQ^abties die tot
nu toe onder de noemer "Onkruit" gepleegd zijn,"'•:i)e actiedoelen
van "Onkruit" kunnen echter-wel in categorieën; worden onderverdeeld?

Ir"

a. Hilitaristische objecten. Hierbij bestaat de voorkeur
voor objecten of evenementen die te makéhfhebben met
voorlichting, werving, public relations, waarbij de overheid tracht om defensie dichter bij het publiek te brengen. Door "Onkruit" worden dan acties ondernomen om het
voordelig effect van deze manifestaties in een negatief
beeld om te buigen. Zo zijn in de afgelopen jaren o,m*
acties gepleegd tijdens de viering van het 60—jarig bestaan van de,Koninklijke Luchtmacht op de Vlb Beelen,
bij de aflevering van de eerste P-16 straaljager op de
Vlb Leeuwarden, tijdens' de Open Dag op de yib<Twenthê en
op de Vlb Soesterberg en bij eeT»',qominandó~óverdrachtf van
hét koj?ps Harihiers»
b. Militaire objecten

-4

b. Militaire objecten. Het onderscheid tussen militaire
objecten en militaristische objecten ie bewust gemaakt. Gaat het bij de laatste om min of meer ludieke
-•zij het vaak met aanzienlijke schade gepaard gaande propagandistische acties tegen propaganda van overheidswege voor het defensie-apparaat, bij militaire objecten
gaat het om het overvallen c.q. saboteren van objecten
die direct mei de militaire inspanning te naken hebben.
Voorbeelden hiervan zijn» de overval op het gebouw van
hét Provinciaal Militair Commando-Koord Holland in Amsterdam en de acties in januari 1902 in Groningen en
Deventer om Amerikaanse nmnitietreinen tegen te houden.
o. Objecten die te maken^ hebben met de^.reohtsjileginjg» Bij
deze acties gaat het voornamelijk om de rechtspleging
ten aanzien van dienstweigeraars aan de kaak te stellen.
Ondernomen acties op dit terreins bekladden van het Huis
van Bewaring, poging om gevangen kameraden te ontzetten,
acties bij Nieuwersluist demonstraties in gerechtsgebouwen e.d.
d« Objecten die kenmerkend zj.1n voor de militarisering van
onze aamenlevijtj;. De antipathie van "Onkruit" richt aich
o,m. op de particuliere bewakingsdiensten, die worden gezien als eenheden van een privéleger, ala ordediensten van
het kapitalisme. "Onkruif'-aanhangera hebben camera's bij
banken in Amsterdam vernield, terwijl hier en daar ook banden van door bewakingsdiensten gebruikte voertuigen zij»
doorgeprikt. Ook dé acties tegen het militaire speelgoed in
warenhuizen dienen in deze categorie actiedóelwitten te worden ondergebracht.
e. Objecten deel uitmakend van g.K. militair industriële oompi ex. De ae acties Welke ondernomen zijn bij de defensie-industrie verdienen speciale aandacht, omdat eij de beveiligingvan defensie-geheimen soms in ernstige mate kunnen
aantasten. We zien bij de hier bedoelde acties een aantal
gemeenschappelijke kenmerken waaruit een actiemethodiek is
te construeren* Voorbeelden hiervan zijn de acties bij
De Kruithoórn, Wiltori-Peijenoord, RVO/TNO, HM en MTMC.
PE\WEHKWIJ'gE
17.
Wit datgene wat uit ünkruitactles bekend is geworden,
valt het volgende op te maken over de werkwijze;
a. Lokale o. q, themawerkgroepen (HDM - Kruithoorn - RVO/TNO
e, d») komen op een gegeven moment tot het besluit dat een
bepaald object een actie waard is. In het verleden werd dan
in. het LOO en vrij vage omschrijving gegeven van het actiedoel en de benodigde mankracht. Tegenwoordig wordt - uit
angst voor infiltrantsri - zelfs hst aotiedosl weggelaten en
de aciie meeatal sleohts aangeduid als "oppakactie" s ex ia
namelijk altijd wel een totaalweigeraar ter
die nog aangehouden

die nog aangehouden moet worden om berecht te worden of
zijn etraf te ondergaan,
b* Vervolgens wordt op basis van vrijwilligheid, nat rttggespraak met de eigen achterban, besloten tot "landelijke
mobilisatie", waarna zo kort mogelijk voor dé actie ba~
kend :wbrdt gemaakt waar en wanneer het verzamelen isj
dit gebeurt altijd kort voor het tijdstip van de actie.
Op het verzamelpunt wordt dan de actie beaproken. Heeft
men uiteindelijk toch geen zin om mee te doen dan mag
men eventueel weggaan, maar men ie dan verplicht zijn ~
met identiteitspapieren aangetoonde - naam en adres op
te geven,
c. Het object van de actie is altijd vrij goed verkend door
de organiserende groep en wordt n.a.v, enige tijd voor de
actie onder constante observatie gesteld om te kunnen bepalen of de plannen uitgelekt zijn en eae voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Mooht dit EO blijken te aijri, dan
wordt de actie op hét verzamelpunt tot een andere datum
uitgesteld.
TE8SLOTTE

'

18,
Uit het niveau vart de door "Onkruit" gepubliceerde geschriften, zoals "De Schoffel", "Het Geweer van je Buurman", "de
PMC-papers" en de "Hersenen en Handelaren des Doods" valt te con~
stateren dat het intellectuele peil van - i n elk geval een aantal Onkruiters vrij hoog is« Zij zijn getrained in het' doen van research en in hat spelen met woorden, zodanig dat hun geschriften
in élk geval ten genoege van het "actieweken" aantonen wat men wil
dat ze aantonen. Onkruiiers beschikken over een goed organisatievermogen en hebben de moed van hun overtuiging ondanks het feit
dat zij eigenlijk doodsbenauwd zijn voor mogelijke consequenties
van hun acties voor henzelf*
19»
Binnen "Onkruit" ia - net als binnen de rest van het
actiewezen - de gewelddiscusBie nog in volle gang» De acties van
de nauw met "Onkruit" gelieerde "Willy Wortel met zijn lampjes"
evenals de sabotage~actie -bij de munitietreinen en de ander*
onder de noemer "Onkruit" gevoerde acties hebben bewezen, dat
''Onkruit" in feite steeds meer bereid is tot het toepassen van
geweld. In hoeverre de steeds kleiner wordende bereidheid van de
overheid tot het tolereren van de aantasting van de openbare orde
en veiligheid en in feite van de democratische rechtsorde, invloed
op de gèweldatoepasaing aal hebben is op het ogenblik niet te Keggen. Ben andere mogelijkheid ie dat men onderduikt in het illegale
verzet. Zoals twee actievoerders het onlangs zeiden; "Het enige
, waar Wij nog nee^ tegen keggen is tegen stenguns" en '*Alles nsag> -bahalve zeggen hoe het moet".
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Bireot ww?d middels epttitfcuiifMMa oen aantal leuaen op do
en isusea aangebracht en anti-ooulogcafflolias geplakt alEused® die tekat
vïta do tüatooaotelliaof wssadeïd*
Voordat politie teu plaats» koa en «me eeasrivoöjod, veiHsttk do
geoep we»» aondor botaling en met ffledaneainö VB» bi;J de tentoooetol*
liag behttcaïwi foldetoatariaöl.
ï)ö badooldo letteen ttoteofifent1* Itoderleiid Jaoet uit de IU.W « tt!ULtO
op M en " öotói se»t voor het IG&W w. 1)a pamfletten 0*4. affiohsa
" stop do Neutronenbom " ~ " ï&ten itangon " ( Vn^l affiohe) 6»
;fiiurIrraiitGn 106 en 108 eJ.ctrwsde oon extm uitgave wan do raiuritraat d»d»
13 augustus 1982 n»t al n titelt " Tilbyrff ueig«rt ïJavo-doclendtuae " ,
van de pooflettm hoA als teketi oorwx&mm!ï\l
V/il jo ook enöa^ vrede* JYiB don ro&av op tjsvnt de
aal je eati-tailitairiwno sawaas bostraffon. Want op
si ju door de Arnhoaiso Krijg@£cssd veroordeold
foto
foto

vaa

Steat
nov<»tbor

wan.

tot 1£ Jaa» oei coadttt «i^ weisösjdim Boldao-t tö worden» weiöorden het
inoordeaafiravök té leron, w0igerden ssioh door eoiï
té latan iopaki-en «m 'o«lönd0raooiMtïsao}iit osj^eütooïd. dooi; ta laten
non»
2o toont onn '* vo^^oa^^ia " kJÜ:ke>rland
MAAK
t J« Etiöfc bang niaken* i'ljk v&r.lox* dun jo neus le«(? iti.
Weiger dienwt j)
Woigor axboid in do ocxrloetófabtiekon e» laboratoria ï
ytouri do totaio difeïtetweteo^asra. Spjeek of Boixrijf ov^ir Inm
drukking*
tekon
öotoxlt
van
en van da aotio voctK-dora liet veton dat hot @$n aotio i«ta onkruit
Be deolnosjora \sire» afliw^tig uit da C!$rrg?taesaridheitd.B*arg t&«
do ijawapgndag en da ïïfABiö^fioep Txxl<öwa. 3?4,
Be teatooaatelliH^ vas vol^eas de aotie-^voörd®ïe ts eenisijdiig e» te
sagffiodistiBoh e» ©en «itstsllittg van ISavo lougeaa»
ïot op hedm ken VBO ^eea dai? aotie vo«s?deï?a(eterö) de ld<mtitsit
vaat^eetsld»
de aanwaai^i^itl vsri dsse teatoonatöliing wae do politie va»
op de hoogte gestold» 'D» bi?i$ads d©x*

MUURKRANÏ
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TUUJKO

TILBURG WEIGERT NAVO-DODENDANS

VANDAAG ZI^N WE NOG OP TELEVISIE DE OORLOG IN ANDERE LANDEN,
WEET, DAT ALS WE ONS NIET VERZETTEN, MORGEN DE OORLOG ONS VERNIETIGD,
Oe regering VAN AGT geeft het leger in
1982 /11.000.000.000. Generaals kopen
hie,- atoomvliegtuigen en kanonnen voor.
Alsof we die a't niét teveel hebben.
,,
Boven het. 'noofd van iedere t11 burger
hangt 4 ton TNT (=,.TH N1tro Tolueen).
Als die troep valt ben je 30.000 keer
dood.
Daarnaast bestelt zij wapentuig bij
FOKKER, PHILIPS en DAK. Zij schenkt 600
miljoen gulden voor militaire scheepsbouw in Rotterdam. VAN AGT prijst deze
wapens aan in het buitenland.
Omdat allemaal te kunnen betalen moeten
wij in 1983 ƒ13.000.000.000 bezuinigen.
Enkele voorbeelden: onderwijs 150 miljoen,
gezondheidszorg 100 miljoen. Loon van
ambtenaren en uitkeringen gaan 2 miljard
omlaag.

NAVO steunt bedrijven
Nederland verkoopt in 10 jaar voor
$ 515 miljard wapens aan regiems in
barme landen (o.a. Argentinië en Zuid
wAfrika). Het volk dat strijdt voor
eerlijke verdeling en zelfstandigheid
wordt met deze wapens onderdrukt en uitgemoord. Bedrijven als PHILIPS, RSV en
PUYENBROEK verdienen hier goed aan.
Zij roven grondstoffen (olie, uranium en
bauxiet) en maken misbruik van goedkope
arbeidskrachten. NAVO generaals zorgen
voor bloed en orde (Turkije en El Salvador)

Leger rukt op
In eigen land is het steeds vaker oorlog.
Soldaten worden ingezet tegen stakende
arbeiders, woningzoekenden en anti-kernenergie demonstranten. Tanks en oorlogsgas moeten het verzet smoren. Hobby soldaten (NATRES) oefenen in razzia's.

Verzet groeit
„In Amsterdam demonstreren een J miljoen
mensen tegen de bewapening.
-Van Hirosjima tot Tilburg gaan mensen
de straat op. Geen atoomraketten en
ander vernietigingstuig.
-Sol daten weigeren amerikaanse atoomraketten te Bewaken en riskeren
3 weken cel.
-Uit protest bivakkeren vrouwen tegenover de atoombasis in Soesterbergv
-De vakbond FNV wil EUROMETAAL
omschakelen van militaire naar meer
bruikbare produkten.

VRIJDAG 13 AUGUSTUS MAKEN
TlLBURGERS EEN EINDE AAN DE
UITGESTALDE NAVO LEUGENS OP
HET STADHUIS, ZlJ RICHTEN EEN
EIGEN ANTI-OORLOG-TENTOONSTELLING IN.

legen
expositie
„v
s.
7

De actievoerders hielden huis
onder de panelen die in liet TUbursjse gemeentehuis waren geplaatst en die deel uitmaakten
van een N/lVO-tentoonsfeUinp.
zy plakten er anti-milifamtisehe posters overheen en kalkten leuzen.

NAVO-expositie
(Van onze stadsredactle)
. TILBURG - Ken groep van ongeveer veertig personen heeft gisterochtend de NAVO-tentoonstelling in de expositiehal van het gemeentehuis beklad en een eigen
anli-oorlog-tentoonstelling ingericht. Na afloop ging de groep er
zonder te botulen vandoor met een
deel van het bij de tentoonstelling
behorend foldermateriaal on met
een aantal boekwerken.
Op de ramen en marmeren muren werden met rode verf leuzen
geschreven, zoals „Nederland moet
uit de NAVO", „NAVO rot op" en
„Geen cent voor het leger",

Op de glazen panelen waarmee
het tentoonstellingsmateriaal is
afgeschermd werden pamfletten
geplakt van de Muurkrant, het
AntirNAVO comité en de actiegroep Stop de Bom.
Een van de actievoerders Het
weten dat het een actie van Onkruit was. Do deelnemers zijn 'afkomstig uit de CPN, PSP, Gezondheidszorg tegen bewapening en de
basisgroep Dodewaard. De pamfletten waren ondertekend met de
naam Onkruit

„Leugens"
„Op een dergelijke tentoonstelling moet ook de andere kant van
de NAVO belicht worden. Op de/.e
manier worden de mensen alleen
leugens voorgeschoteld. En dat
juist voor de verkiezingen. Er
worden miljarden voor bewapening uitgegeven, terwijl er nog
nooit zoveel oorlogsdoden zijn gevnllen als sinds de oprichting van
van de NAVO"; aldus de woordvoerster die anoniem wenste te
blijven.
Op het moment dat de surveil-,
lancewagen van de politie bij het
stadhuis arriveerde, was de groep
al vertrokken. De agenten hebben
tevergeefs geprobeerd nog enkele
mensen in <je JVtonurncntstroat aan
te houden.
(Zie verder pagina 2}

(Vervolg van pagina l)
Het materiaal op de NAVO-tentoonstelling in het THburgse sUidhuis is afkomstig van de Atlantische Commissie, die zich tot doel
stolt .vredes- en veiligheidsvraagstukken in Atlantisch verband te
onderzoeken en daarover voorlichting te geven. Het informatiemateriaal handelt voornamelijk over de
Nederlandse betrokkenheid bij de
NAVO, met in het bij/onder de
kernwapenproblematlek.
In het kader van de expositie,
die tot 27 augustus duurt, wordt op
maandag 23 augustus een forumdiscussie gehouden in Terra Nova
met als thema „Nederland, Oost-,
Europa en kernwapens". Burgemeester drs H. Letschert za\e
forumdiscussie leiden. Deelnemers
aan het forum zijn mr drs F. Bplkestcin (VVD-fractle Tweede Kamer), dr S, Faber (CDA-fractie
Tweede Kamer) en drs B. Tromp
(hoofdbestuur PvdA).

s#

TILBURG (ANP) — Ongeveer .10 actievoerders hebben
gisteren de tentoonstelling
"Nederland en de Nnvo" In het
Tilburgse stadhuis overhoop
gehaald,
7.c bewerkten de 26 panelen
in de cxpohltic7.mil met verf en
pinkten er antl-oorlogsaffichcs
op.
VolgenB do neticvnordcrs is
rte Navo-expoxillc "eenzijdig
on propngjtridi.sKHch en een
uitstalling van Niivo-lcugcnH".
Uc cxpojiilie geeft een beeld
van de Nederlandse betrokken
beid bij de. Navo va'rmf 1940 tot
nu. De tentoonstelling' is een
initiatief van de AtlantlBche
: Commissie,, dtc zich 'ten doel
atclt voorlichting 16 . geven
over vrcdcs- en veiligheidsvraagstukken,

Expositie
Navo beklad

fe H AUG. 1982
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TILBURG — In de expositiehal van hot Titburgse.stadhuis viordt tot 27
augustus een tentoonstelling over "Nederland en de ffAVO" gehouden. De'
op werkdagen geopende tentoonstelling (foto) is een initiatief vatide Atlantische commissie, die zich tol taak stelt nredes- en veiligheidsvraagstukken
in Atlantisch verband te onderiocken en daarover voorlichting te genen. In i
de fontmissic hebben omk'r mrer leden van de vier grootste politieke stromingen in Nederland zining. In het kadvr van de tentoonstelling U'tirdt op
23 augustus ook <!<in /ornnifiiseussic ychourtan in 'Terra NyyaJlNieyto-'.,
landstraat 46. De dixtitssie zal gaan ower "Nederland,•:pó»ieurojii&'en kern- ,
wapens". Het CDA-kdmeTlid.Sictzc. Futicr, VVDij>orZ|BtnenlariërrJ.fVvBoI- :•
ke.steinen PmlA-haafdbKXttturslid f5. Tramp hebben$cHJ>creidi{>erKlaardï
mft:d«;Ti(f»«r/;st' 'Kpi'olking in discussie'te;willen qwiiïBnrgp>ng?stpr^atr-:k
sclmH-zal flc hijwiikomst Mtfriti Da annvauci tt:2(JiM3üir. hdrqwn-kqii..ti&'t
m»t i>!)tiï»ö-„. WT;™,...-.'.--- --^"^(jï-ÏI'^liiM:':.:'!

„Nederland en de NAVO'
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geen') afwijkingen van tfn msdling dia:

la Bekladden MVO tentoonstelling in de expooitieiiümte Gern huis
Ib TILBURG, 13 aug 82
Vj'o.X1*-}-»
2
ï'Jen groep van ongeveer 40 personen heeft op de onder Ib genoemde datum
om 10.45 uur de HAVO tentoonstelling in de expositiehal van het Tilburgae

gemeentehuis beklad. De aanwezige supooost, esn DSV/'er , werd door het
gebeuren totaal verrast en kon eea niot verhinderen.
De tehulp geroepen Gempo heüi't geen aanhoudingen kunnen verrichten, een
techniaoh onderzoek is ingesteld.
De onder 2 genoemde persoon is de enige die aan de hand van foto's ale
mogelijke aanwezige is herkend. Betr aou bekend zyn bij de Gempo Bi&iDA ivm
vuil storten in de tuin van de voormalige staatssecretaris BttOX te
Voor het verdere gebeuren moge dKK verwezen worden naar het bijgevoegde
krantenknipsel.
Op 23 aug ag. v/ordt in het gebouw 'i'jiiïïHA NOVA aan de Hieuvrltaidstr te % een
forwm gehouden. Te verwachten velt dat ook daar orde verstoringen kunnen
optreden. 133 Tb zal op deae avond aanv/eaig zijn.
Gezien
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CI>WKia»HC#RAPPORT <)
geen') afwijkingen van Uu medling dlg:

1. Onderwerp
a. Onkruit,
b. Nieuwersluis/ütrecht, maart '83.

bij OCMGJi vanaf 2-13

nalatig

___ ___
wonende te
opkomst bij OCA vanaf 4-1-83.

get
i-9-fll, adrësl
__
edert geb, laatste adres aldaar:
'H tot l2-6-82^^|^i invfonenden^ ongeh.
get
12 op het
laaistë adres

paa: 068150X tot 22-6-84|ongeh,

3. Voorval
Betrn a. en b. zijn dd 15-3-83 ais nalatig in opkomst, en derhalve voorkomend op de opsporingslijst, door de Kraar afgeleverd 1»ij het MPC te
Niewerslvd.s. Beiden behoren tot de groep personen, welke is aangehouden
na de Onkruit aktie dd 13-3-83 te Capelle a/d IJssel.
Detr b, heeft dd 15-3-83 een beroep gedaan op de wet GMD.
Betr a, heeft volhardt in zi^n totaalweigering, aoals ook duidelijk
blijkt uit hetgeen hi$ verklaart in bijvoegsel 2 van dit MX HM. Hij is
dd K&-3-83 na. zijn voorgeleiding voor de AM, overgebracht naar het
') doorhalen wat nietten toepassing is

vervolgblad(Bn) J

l

S3ESÜ(GK>)

bijvoegsels! 2
60 i t • i • D502«8 - S209<9FB-80? t

Vsrvolgblad nr l
:

DOSSIERNH:

O8JEKTNR :

RN n

!>» Advies
Be inhoud van bijvoegsel l zodanig exploiteren, dat hieruit het
maximale rendement wordt gehaald.

4« Beschouwing
Het voorkomen van betrn d. en e. in bijvoegsel l» behoeft niet absoluut
te betekenen dat zij "politieke geestverwanten" zijn van betr a.

Gempol Utrecht: Betrn d. en e. : crim/pol KNV.

Betrn d. en e. komen voor in het van betr a. afkomstige bijvoegsel l
van dit HM.
Resultaat onderzoek

de betr a.

"het" HvB te Len Haag.
Betr c» treedt op ala verdediger bij de komende krijgsraadzaak tegen
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Nr. 06.062.g.11/Conf

DATUM: 22 december 1982

Zie ook mijn rapport nr, 86.o62.u,10/Conf, dd. 8 oktober 1982.
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Datum bericht

: 17 decsmber 1982

Bron'Ondernomen aktie

t,

ItUBtf Mil4PQ»itoutiair Centrum to
Op dinadts^f t4 döcerat-or 1982 t^ 16.00 uur, word door A* eentralia
van hot Kilitalr F|inlten1iinisr 0«tttrum t<? Niouworuluie t de volgondo tolfl
fonitjoho medoü«ling ontvenfföR» "Hier oHJa^i'i» l-o» gopl»isi1:ï»fe <),io on nwe»
uu» ontp3of-fc 4 Het in yaadaean on al uw men/urn to evaouerett",
Hierna werd da Vö»bii«iins; vorbroke»* $0 ooruolau naai ftc- otea wóx
de laaldirt^ ,<:;odaan door oen aoti, dio gommr enig aooeni, op kulmcs
v*ij harda toon spsak. jsr warden aa«»bi^ e^ö» o,ohto»(p;onflös«»luidaa
.yon dooï: personeel u^ï* Koniü3ï3.i;jkts Hai-öchauBsae te Utrüoht, tor
aterkta vun 8 eisn WRüTonder ssn boEcr^eïkenjïaK-» ou^riicIdelli^J
oïuiCTEoak op en rond hot torrei» ®n in de Bebouw «n, leverde niets
Op het aan^ögöVöü liijdetipj Ü1«ÖÜ uur, is ex- nis LU vouj.'^v^'i'-öö e
Ê1*1i> uut1 i» iiat oooplttx i« ovöïlttg ao'V 0«PHO, vrijflögeveü» ïot
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