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Dit rapport bestaat uit 2 bic.

HET VERZET TEOEM DE KRUISRAKETTEN IN NEDERLAND

Sinds het tot stand komen van het cogenaaB.de NA?0-dubbel-

besluit is er in Nederland geprotesteerd tegen de plaatsing van

kruisraketten* Aanvankelijk manifesteerden de protesten zich

op vreedzame wijze in de vorm van anti-propaganda-aötiviteitén

en protestdemonstraties, die tot doel hadden de publieke menings-

vorming te beïnvloeden ea druk uit te oefenen op de parlemen-

taire besluitvorming*

Nu er ten aanzien van de besluitvorming een beslissende

fase lijkt te zijn aangevangen, moet rekening worden gehouden

•et de voortzetting en uitbreiding van hardere, meer directe

vormen van actie, zoals die zich in de afgelopen maanden reeds

enkele malen hebben voorgedaan.

De belangrijkste component in* het verzet tegen de kruis-

raketten, "De Vredesbeweging" heeft zich tot nu toe steeds vreed-
zaam opgesteld en zich gedistancieerd van die onderdelen van

haar achterban die een duidelijk radicaler standpunt innamen.

Door deze principieel minder geweldloze activisten werd

samenwerking gezocht en gevonden met harde kernen uit "De Beweging"**)

Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat grotere groepen volgens
actiemodellen ••), zoala die reeda gangbaar waren binnen de AKB

en de AMB, activiteiten ontplooiden in de richting van Voene-
dreeht en recent ook de vliegbaeia Volkel. Dat niet. slechts de
vliegbasis Voensdrecht als actie-object in aanmerking komt is

het gevolg van de participatie van juist de AKB en de AMB, bewe-

gingen die de actie tegen kernwapens Immers beschouwen als on-

derdeel van de strijd tegen kernenergie in het algemeen, en
het gehele militair-industrieel complex.

•)De Bewegingt Het geheel van stromingen als de KB (Kraakbewe-
ging), de AKB-(Anti-Kernenèrgie Beweging) en de
AMB (AntitHilitaristisehe Beweging).

*•) Deze.actiemiddelen betreffen: Research in open bronnen door
een kleine groep - verkenningen op. gemengd : open en coaapira
tieve wijze - planning - voorbereiding'in themagroèpjea -
mobilisatie en uitvoering. : . .



Toekomstig* acties zullen, naar aangeaoaen wordt, dan ook

niet alleen beperkt blijven tot Voenadreeht naar zich uitbreiden

naar andere militaire en civiele objecten» alaaede naar bedrijven

die op enigerlei wijze betrokken gullen zijn bij de inrichting
van de basis.

Een voorspelling over de kwantiteit en kwaliteit van de

dreiging in de periode nadat een positief plaatsingsbealuit ia

genomen en bekend geatèld, blijft in dit stadium speculatief.

Naast grotere openbare acties zal rekening Boeten worden gehou-

den «et kleinere in het geheim voorbereide zogenaamde "hit and run"-,

acties, die met de ter beschikking staande inlichtingenmiddelen

mogelijk niet altijd in een vroegtijdig stadium onderkend zullen

kunnen worden»

Op korte termijn staan activiteiten gepland voor 1 mei a.a.,

door "De Beweging" tot "Dag van Onvrede" uitgeroepen. Het name
vanuit Amaterdam wordt gepropageerd om op die dag overal in He-

derland bij overheidsgebouwen en militaire instellingen op zo-

danige wijze actie te voeren dat daardoor tot uitdrukking komt

wat de uiteindelijke gevolgen zullen zijn van een positief plaat-,

singsbeslnit. Tot heden zijn slechts met betrekking tot een

beperkt aantal objecten concrete actieplannen bekend, die naar

verwachting geen gewelddadig karakter zullen dragen.

Voor begin juni 1984 worden nu reeds acties overwogen', die

niet alleen massaler van aard maar ook (potentieel) geweldda-
diger kunnen zijn. De basis te Voensdrecht geldt daarbij Als

belangrijkste' actie-object*

Uiteraard volgt mijn Dienst de ontwikkelingen nauwlettend.
Informatie omtrent (apecifieke) actievoornemens wordt direct

onder de aandacht van de betrokken autoriteiten gebracht»
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