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Hierbij heb ik de eer u een vervolgrapport aan ce oieaen betreffende
bovengenoead onderwerp.

Een exemplaar van dit rapport zond ik aan de Minister van Defensie.

HET HOOFD VAN DE DIENST

mr P. de Haan.
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Behoort bij brief no. 20O1.951»

Dit rapport bestaat uit 2 bis.

VEHaET TEOEN DE PLAATSING VAN KRUISRAKETTEN

Op 12 «D 13 oktober vindt bij de vliegbasis Woeaadrecht de

Manifestatie "Ontdek je Hekje" plaats. Doel van dece Manifestatie

is het onlangs vernieuwde 16 kiloaeter lange hekwerk rond de baaia

te vernielen e.q. af te breken. Het plan is geboren in anti-aili-

tariatieche kringen die al langere tijd ter plaatse in vredeskaapea

uiting gaven aan hun verzet.

De organisatoren hebben de Manifestatie goed voorbereid.

Al geruime tijd wordt in de alternatieve pers door Middel van artike-

len en posters bekendheid aan de aotie gegeven. Op een van de posters

is een stafkaart van de basis en OMgeving afgedrukt, waarop staat

aangegeven waar de deelnemers per regio rond de basis cijn ingedeeld.

InMiddela is ook via secundaire publieiteitskaaalea als de vakbonds-

pers van de actie neldiag geaaakt.

De respons die de actie «al krijgen is nog soeilijk te duiden.

Hoewel deels ludiek van karakter, heeft dese Manifestatie een bijcon-

dere betekenis oadat niet slechts wordt opgeroepen uiting te geven aan

verset tegen de kruisraketten, «aar oadat sij tevens expliciet een

•aseaal strafbaar handelen behelst.

Verwacht wordt dat van het totale aantal van eventuele belang-

stellenden co'n 2OO personen bereid «uilen «ijn gevolg te geven aan

de oproep het hek af te breken.

Voorafgaand aan de Manifestatie worden in verschillende steden

inforaatie-avonden belegd, waar ook deelnaae en vervoer aan de orde

kOMen. Vanaf een centraal punt, waar organisatoren en een persgroep

de gesaaenlijke acties bespreken, wordt aan de deelneaers een stencil

verstrekt Met juridische infomatie, telefoonnuMMera van advocaten,

nanen en adressen van artsen en aiekenhuieen en de radiofrequentie

van een piratenaender, die de centrale coMMunicatie van de organisa-

toren Met deelneaere Mogelijk Moet Maken.
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Bet ligt in de bedoeling o» op 12 oktober vanaf 12.00 uur vanuit

tal van kampjes rond de basis naast gezamenlijke acties ook autonome

(vernielings) acties tegen het hekwerk uit te voeren.

Op 13 oktober wil men via een massale bestorming van hek en/of

toegangspoort het terrein "feestelijk openstellen".

D* vijee waarop deze manif«statie verloopt, kan bepalend cijn
voor de wijze waarop in de nabije toekomst verzet wordt gepleegd.
Veel zal daarbij afhangen van de mate waarin de aotie (al dan niet)
tot een confrontatie met justitiële en militaire autoriteiten leidt.
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