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. Dreigement van Onkryit aan Defensie en Defensieorderbedrijven

Ter informatie vraag ik uw aandacht voor ïiet onderstaande:

1 . Onlangs verscheen in het gktieblad NN een artikel over d? organisatie van een
Manifestatie 5 mei dppr Endempl entertainment, Zoat? uit het artiket.valt is le*èn werden
hiermee de festiviteiten bedoeld die in de periode 28 april.' 8 mei op de
terberg plaatsvinden in het kader ven de herdenking van §0 jaar bevrijding

öe ondertekenssrs ven het griikei spreken in h&t stwk nadrwkkeiijk hvn 9nvr«d!i( «it met d0
gevolgde gang van zaken en verschuilen ?i<?h daarbij achter de naam Onkryit, Opk steliéfi
«y in het styk bedrijven uit de Nederlandse defensieindustrie (Philips, Eur̂ nelaai, Fokken
Oaf en Hollend Signaal) agn de k«ak wegens Ijun "verwerpBlijke" activite%n in de wapen*
industrie. Aan het eind van het stuk verklaart Onkrutt de oorlog aan Indgmol ̂ n riet
"De programmamakers, iegefofficierert er» wspenfabnkanten zijn vogetvrij venkiaard.
roepen alle mensen ,die kotsen van het dodelijke militaire apparaat en al lijn
op, om de komende tijd in verzet te komen".

Het vsit op dit moment niet in te schatten .of sigin deze oproep door akttewewd Neder-
gehoor z^t worden gegeven. Evenmin is onduidelijk welke vomrten v?n aetfe^ vsr-

zijn én dopr wie ?ij ïwiten worden gevoerd, indien da oproep wofdt opgevolgd-

De MID ?el de Komende jjeriode trachten mesr duidelijkheid te verkrijgen met betreHKi
tot het geuite dreigement Ook ?ai ?pdra meer onqrete informatie beken?) is

en voor het opstellen van de



6,

6;

Geadresseerden worden verzocht indien hun relevante gegevens terzake bekend worden
deze omgaand aan het Bureau Contra-Inlichtingen te rapporteren.

Qlijkens een artikel in d$ Pefensiekrant van 19 januari jl, kwam met wederzijdse i
mlng aan het samanwerKinpesverbBnd (Mssen Endempl iotertainment §n Oefensit om
diverse redenen voortijdig 4en einde. De be$lndi|jing ysnh î̂ nlraM 15 door Minister
Voorhoeve per brief a^n ds Tweeds Kamer b§k«nfl|j8ft§!0, PU wil natuurlijK niet ?egg$t?
dat daardoor ook het risico voor anti-militaristische acties tegen het evenement nu defini-
tief van de baan zijn,
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Het m»uw* jaar i* nog maar nel begonnen, ol in de kantoren
van Endemót Entertainment in Uaren worden ilweer *node
plannen gesmeed Joop van «jen gnde en John de Mol twrei-
den een Cee«ipiogramma voor ter herdenking van 6 mei, gsn
National* M»wf»iWie, die groter, langduriger, kleurrijker, W-
rvchtJger en feeiteNjker beloon te worden dan alle» wat er ver-
der wordt georganiseerd door het officiële 4 & 9 mei comité.
Qe lofcatie l* vltegbasu Soesterterg, Het programma £al b»>
«taan uit marsen, nn«iakkorps«n, mnk», vliegtuigen, films,
kranslegalngen, «HQW* en vo«r«< veel gala-diner»^Belangrijk"
its medewerkere wjn de Nsdcriendse airi|dKrachia'n en het W*
t)f'j'$i9ven Ce manifestatie, die van 28 tot 9 mei ;ai gaan du»
r«n, wordt officieel opgwai door de «tichtmg Samenwarkende
MilitBtre Mu«*«, opgancrit door vijf militaire musea in Neder*
land. Cne daarvan hebben .geen dim^a oanden met detentie.
In een glimmend» proghure voor sponsof» ysn dit tlen$a*v»e
evenement, schrijven de «alei'manasert van Endemol: *Wii
willen 9 me) niet ongemerkt voon>| >«ten gaan! U toen OOK
ni*t)* Het dwrite iponsorpakket kost vijftigduuend gulelen.
Het kfe* om Ëndemol in te-?cnakel«n i* alKomttig van deten-
tie Binnen .de khjg$m$cht <e«ft het gavcei dat de '»*' van de
gverhoid '<* weinig geld uittrtn voor ne| lager <n t'n «Igemaerh
h«id en voor de viering van de &9vri|ding. Qniukkig $t.aat het
Se tegeronderdBlen vnj g(n voor Sientailen miljoenen «an m«rv
wn eci materieel ter beschikking te »tellen
p* jpontor» ïuilen mei riuljj van net Rijk«in*titVMt voor
Coiiogndogunnntatle worden gescreend. ?f wotQt daarbij ge-
ktnen fi»gr nun tol in de oorlog. Grote feednjven w sponion
al* Phtlip* en Foxker yallan burten 4e acreaning, omd«t die

j»ym op de vliegt»*)* So»»t»ri»ig, EmJemcl. qla met
160.000 guldun, üror* .wk niet s«swe«n<j. gndemt)) ?p«sin
Prijkt;»? mag in «vil voor di»e invastenng «e Tisni^nWw y(t-

p«i het mitfture apparaat >n «e gaet met Gnde^ol entertain-
ment uv <* met nwuw. In «en «erger Mutiiutn werd. baKend $*•
'Taakt dat joop van den Ende i«t pi«n heeft opgevat om over
flf>« 'mr een wePtse«l<Mre <}rams»«ri« te ivW*n ma*er) ovet
*t»t NexJertaridM Jejer. Celenst» « >n r«n hiervoor net m*t*n-
iel vw <J« IgcWmoöteio brigade gratis j«r Ntchjkk)n9 w«en
»t«H«n 6nd*mol hwft op(iwt««én wk met de rnannt een
jfwrtjalijk» deal gemaakt. De NMerjanaM m*nn» tt »i*«N
b^ ke« en ̂ ê«qn^ ev«r onvpiüD«ncHi pof^gne?). g« hulp v»n
irMjtm<?i kan men 99«d gefenjiken. ïndemcrt e^itaitimBnt ep
*i»*«"t»yrt »i»agt er op ueja. manie» in, om g» rei^ef f oeclkcv-

;pe Ne^erismiM 9v«rt\«td lot slot oyerwee^t om 1 .,3 mtiiard vit
ie geven «oor 31 Apa^hei, gevtchisrieiikg^terï wel t$ vei-
tUin Wjpewo'?. getatm^eerd 3sw McOonreS ppygies, een

v^n d» v<«T%!fl «n dsof ü'n w«.

Nu, wij hebben die Apa^e* helemaal/ww n^Jij en w»r»en

moet reilen en d.«n»gi5 de wapenindMSU» kunwr» honöerdöy r-
mensen wereWwjs fmn ^tpod wenjjenen, wjijjen <j«

s. Ze stink*n uitnun txskken, ï§<(le öMefnenina
. Het ,j.ijn gruwelijke fteewen, iwd«f enij «evoel

Voor nen ie er geen rtwp meer.
gr i* niet». y*enxetijk niet* dm n*» teeg «naryM ¥Bn de men»
die op dit iwmuu »|f jq <»it i«e*t, 9*B9H»n wonjl door ten kg»
gel, &^m. ̂ ranmt pf g*8, Oscö. ̂ wdyk» *lsrve>i « ̂ «iwj.
deld 100Q m?ns?n door to«<jpen van 0« wapentnAxint Q&
feiw sieo^gt tn ae outnje t^ekömM e>n 'hym«nH«™ *ni»*»'
uil te g*an yoeien Met m*i*ne*| »Hwir*tig van 4» wapenlm

, de «ortogaiwjyaWe, p*%nai« «K*J ,

in «tsnd hewrt. De «netffe w«n few»nrw »ln PhSipa, J
tast, Fokker, p«» en KWlaM Si?n»«l best»ft Ipme* «n «lleen

In dit njtje rieeft gnderrto» sten n

p. eurak«,
. gnderng) a««t het tjfrieiijKfl militair* «pp«m»t »fl<w?«-

r*n en «i <Jt öioeroetje* wtüen. -gsnöêr reapac* y^w 4» dogen
W9n}|,Ton<| f rosi «tn 5ïirnnn»raffl «FISH guftoüw* W««r .1(9
cto^èn latan niet met jtgh

,
, tt^rgffiöeren «n w*pt rtWör*wt»n jMjn
, W* TMp«n «flt-nwsMfl 4b k?«»aniii»n «ej

«odetijke müitatr» «p^mM f n «l ?|jri insr^ltn^en op, wn %
ki?menq» ̂ «J in mi# t» k<^«n, Niemjanü $a ̂  vr^nflio ft«
«in w üigei *,ie§t ««tl te wfcin<j«n m«l uw vwrwetuje^ïi


