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ofonnvn
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ACTIE

ontv : 8-1-1976

doo r 8-1-1976

ivw» : 8-1-1976

WW

81 Md 1-1 14 M

W Md 2-1 e-2 M

M hld 4-1 OT-1 St-2

W hfd plv rapp tot

«.v HTO
doe «rcti dd

geen <) afwllklngtm van nn melding dtg

1. Verspreiding w-BVD pamflet nr.1 (uitg. w-BVD afd,Breda).
Breda,station 5-1-1976 van 08.JO-11.50 uur(opkomst Lichting 76/1),

2»a)Verapreider van 06«30 uur tot 10.30 uurt
1,

b) Verspreidéra van 10.30-11.50 uurs

2.Man,Bignalemönt: 178-l85cm lang;leeftijd 20-?5 jrj onverzorgd haar
en baard kleur zvart,gekleed in rode fluwele broek en laarzen net
schapenbont-vindjack. Dit ia vermoedelijk!

J. Opmerking! van 09.00 uur-10.45 uur was ook een persoon aanwet^g
die VTDM-opkomst kranten verspreid«é*.Signaleoent 175-180cm,blond
haar met baard. ̂ ^^^^

Verslag gebeuren? j|JI^verspreidde pamflet nr.1 vanaf 08,30 uur
om 09.00 uur kvam^jJJEde vooraad pamfletten aanvullen,
•^HWMHft noemde man ?b(2) steeds bij de voornaam 4HHHHB
Si j een volgactie verdween deze CBHHIHB in de omgeving van genoemd
adres(woning waar jongelui samen won^n).
-Het pamflet roept soldaten op, een v-SYP-voorlichtingsavond te be-
zoeken,op 13-1-1576 adr^o v a n "

') doorhalen wal nul van to«paMlng t* een
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14-1-1976
Ofrtv:

««: 14-1-197

E»: B2
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14-1-76

DET 111

ACTIE

«*V : 14-1-76

<J00 :

^ . 16-1-76
f «fo. 3 ie VB

ttu 1-1 vt va
htó 8-1 M »a

Md

Md

4-1

plw

rr-i
rapp kit

PUf

doe

HPD

«reh dd

MELDINGfflHBBCEDK?
ee«n ') afwijkfoeen v*n tfn matdlng dtg

1» a. nisuw afdelinga bestuurslid WDM afd,
b« 42 Afdva Johan Willeia Friso Kazerne Assen

3» TTOCBTAIt Op 13-1-1976 heeft o-ststrzgbat een briof ontvangen van het
hoofdboatmir van de 77DM, iraaruit blijkt dat de flMP vruKl, deel uit-
maakt Yan het afdelingsbestuur van de 77DH to Aaaen»

4* CftSCLUSIS/ADYISS l nader (mderzoek in te stellen of de 400*, mogelijk
op vrijwillige basis is overgeplaatst naar Assen» Het eLfdelingabestuur
in Assftn hoeft al enigie tijd moeilijkheden met het aanwerven van 7YDM
afdeliags bestuurders, waardoor er zoeilijkh.5d.en zü^lmet het aanwerven
van nieuwe leden voor de YVDJf» Mogelijk heeft de, MÉHT sus opdracht aee
gekregan de afdeling Assen "nieuw leven" in te blazen»

«rat n»*!
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tleheeode(S).

CIA : 28 ver*: 20

PLO: KB <,„„. ;
76

vare

Sronnen

—-""— *«*«.nm*f«ff>t

INLB on» 22 ». ̂ / tfojjb yty
arcfi fiche tut dott blfcevoefid

1 0 9 4 3 - ^

it&fgnr:

OBJ NB 45 G 8

r. >,-.-, ,.. ,j ,

OST 4r;>1

ACTIE

doo : 21-1-1976

vea : 21 -1-1976

01 htd 1-1 1.2 141 M Md 4.1 gr-1 St-J

02 hfd 2-1 24 2$ M ftfd plv rapp kit

f»L¥ HTO

doe «roh dd

l 'v oaan i) afwljklnew» van (fft mefdhtg dtg:

1. Vergadering V7BM af d. Freóerik Hendrikkazerae te Vught,
atgs 191930 jan 76
plaatss PHka^erne, geb A kamer 53

bij de
te mogen spreken,
hett toegaag ver-

Qta 19*15 uur vervoegden zich
waehtö- met het verzoek om sic _ _ _
Sa verstrekking van een bezoekerspasje wei
Ieend.
Volgens opschrift op een aangeplaètt pamflet zou de vergadering
gehouden worden in geb A, kamer 53. Om 19«45 uur heeft de OKP
een ronde door geb A gemaakt waarbij bleek dat genoemde kamer
leeg was. De OKP heeft daarna alle daarvoor in aanmerking komen
de ruimten op het kazerne terrein doorzocht doch heeft geen
groep vergaderende soldaten aangetroffen. Observatie op het
kazerneterrein heeft geen resultaat opgeleverd tav massale ver-
plaatsingen van soldaten.

in ̂ •̂ ••••fe ver l ie t en czs 21.30 uir het kazerne-
cërrê

. Mogelijk is de vergadering vanwege de geringe deelname ver-

•) öoorhslsn wat nfat van 'oepatsslng Is

aissa:

een
geen



Vwoigbted nr een M| traJHNQ/RAPPOftT') RNR :

OBJNR : 45 C 8

DOSSNR:

plaatst naar een andere ruimte op het icazeraet*»rein.
D®au to waarmee ••••••l Z^SStt^ arriveerden was een

') doorhalen wst niet van toepassing is vervotgbiftdcn:
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Bronnen -'̂ ^^^^^ Ew •
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arch fiche tot do» bijgevoegd * *

1 2 0 5 8 2

RNR ; volgrv:

OBJNR :

• (.' l (O k v »-. / ? 'ij' J 6 t 1^-^loTy/
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DET 451 ontv : 26-1-1976

«)oc : 26-1-1976

ACTIE verz : 26-1-1976

INFO: CGS/ST

Bi hfd M

M hfd a-1 M

HM 4-1

hfd ptv

8T-1

npp

St-2

krt

«.V

doe

HFD

ardidd

V -,

MELOINQ/RAPPORT ')
geen ') afwijkingen van tfn meUtng tftg:

ledej:wcr.<V:ti«.
b 19 jan 76 in h-^t Pr Irone'zsiap

YELDI:OVH:; (PI

1; ten to i, d - - kriTitirr». XF. j v/crcn In '.et
ïi "I!, van l Irirr^.tHci'-a r-rk^fir Lcn V", 'e YVDI".
Ovori £<:••.:' ".'aron '.'.ij n i -^ t in j ' .^t b.:.".it v n r

C.- ,|

'J doorhalen wat niet van toepasamg l*

claaa

vervolgblad(en)

bijlage(n)
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INFO:

l.7.

hfd M M 1.3

hfd SM 2.2 23
H urn 4-1
N DM ptv

MEt-DlNG/RAPPORT')

iwae , Steenrijk f

s» k«riKt«p«Ba» «i ia è» &&&$#»

te ustöea*
afw«tifihöld van de LEcl

t© ssatïea «p&aaa «at
paaflet ia «ienat*
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Oa 17*00

was a- -n «itgsve
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Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

class:

Vervofgblad nr éèl bij WEtDING/RAPPORT'} RNR

OSJNR :

DOSSNR:

-Voidoeade sl*ap ti^&aas ée oefealüg voor dia
VeMar w«*S aiusgersde» op «iefceöj? !̂?Qi?t te gaan om awtsfci* te vmgaa als
mea ven te vereis ftM&t niet t«t«a fi« feoadö t« kimaeai» Ooft utcad «r elat hr

fea*fc«ur siefe goed &on voer at«lles öat «3? veel saei&saa sitó -tiiöis ssou»

merkte aes alets
¥?ül bsstuar is waar

4*
fe*öi verliep aear rustig» feuiisn de gsteeuB»»
«kli*« tfeöwel 9» ia de kaa«rne Q®a sfetiet'

«e«r 7«n verwiujjrfe itaa wordva* aija gij
de oenso^uoaties vas öaa feax-dsse aktie»

QffKMl^..
Seaiea ds^ifaicptieviteiten ia Steanwi^k» 8ao«aveli«a4 aet Üe ia «Hid-Lacoa
kan aten aaaaeaea da* tfit een ge^Umde astie is^feeéeeié voor het geh«ls
^tstrikt X?« Sev«8tl«iz« hierraa Hgta«l» ia b«t ve3fffiffreidii«sa«*i«d van j

_«B

ima VPHBiBB* enMMBB̂ .̂ aet
«i««n ̂  tafei Jnraiea»

slwrtei van dit ^«o^dinaetKl eptffe&m li^fc veMBoeeieiiJa: bij Se d±sftri3
diatr* I? was 3 f«br. 4»i* «

0v»r ds iiïfeotui ea yoga via de
Bovendien «ient opgwwrkt dat ^pBHBHBOTHHHP op 2 f«fe?
1|t*ö@ tst 21*55 d» sféellHgs&sstttïöWvesea&sring tu
heaft.

Kaio«2toei!

i doorhalen wal niet van toepassing is

1 DèS-lt-741164-424 504'-6S
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CIA Kogn varz : 030276
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R M R

C3J N M ;'...iEi
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DET ' "' ''

vot;nr

ySkasarne. Orsohot.

f / c*/2 ',5 —

i i

ontv : J.2-76 (v/;

iloc :

']hé
ovi ")

J
Bronnen : Ev:

ACTIE ven : 3-2-?S

INFO :
Sie Vh 4- 1 bijl

INLB ontv V - 2 -')& dagö

arch tiche krt doss bijgevoegd

B1 hfö 1-1 1-2 1-3 B4 hfd «-1 ST-1 SI-2

B2 h(t3 2-1 2-2 2-3 B3 hfd plv rapp '<rt

EB + 1 bi;

PLV HFD

ïoc nrc!' c!ü

MELDING/RAPPORT')
"C c* n !) nfv.'ijkinaen v^r: ; fn rr-".1:; .:•!•;:.

°nd«rwerp: Manifestatie de .r T'/DM
Plaats i GJIdHvSfeaneme.

af o B c-. iVtTo

Voorval » Op vrijdag 30 januari hor-ft er:, "oe^. reking plaatsgevonden
tuosen Koz-C on VVDM afd bestu
Tijdens deze bespreking
op de kazsmc con nan
Aan deze manifestatie LOU -?-:.

een toneelgroep,
een poperroep, do c::a:_ 3CI">
tT7©e sprekers.

lien had reeds oen gospreV: gei;:
van de kazerne, die hier niet
Kol v.d.Vial st̂ .rt er Tfel afT?ij
Hij heeft het c.fd bestuur gevr
van do sloepen en de syrckerc,

Doordat deze naaeri bekend ges..
afd bestuur WDi! eerst contao-i
WDM. Het antvrcord aan ds ksz;
teraijn te verkrachten zijn.

Uit kwetsbate bron is gebleken
en legerplaatsen aanifestatie:

Baaohouwlngi Be toneelgroep is venaosdeli,
j daarvan.
j BOTS ia bekend aio alternatie*
| bij maatschappij- kritische rc:
j (o.&. Anti-NAVO lied)

''} doorhnlon wst nicï van loopncsing l<: v . : - .

clnia:

;t >ifd "bestuur
':f. hozzdcn.

jzc-'-d tegenover et?nd»
tnd to^enover.
. ̂.£d hen de nasson t& gover.

,:t mochten worden soost üct
opnemen met het Hoofdbestuur
•no ôa_::andant zou op kort

ótat ir. ~ssrdere kazernes
v;ordi3T) voorbereid»

. "PSGLCCG" GLT2 of deloc

-, popgrcap die veel optreedt
ilfestaties en/of demonstratie»

o «n
e on



ela*s:

Vervolgbladnr 4 bij MELDING/RAPPORT') dd 030276"
RNP

DOSSNR:

Conclusie en advieat

Zeer waarschijnlijk gaat het hier on manifestaties net
krijgrluchtenderaijnande aotiriteitea.
0«adTlc«erd wordt|

Kas«rn« Commandant te informeren, dat «Ischts faolliteiten «ogen
worden rerleend a&n groepen die ria Hoofd WZZ te 's-ffrayeohag*
geëngageerd «iJa. .

Hoofd ffZZ ie doen rerpliohten alvorena toestei-uaing te rerlan«n(
oontaot op te neaea «et Seotie Th, CGS/BLS.

'j <Joornal»n wat nltl van toepassing l*

Cl»M:
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DOSSNR : . ,
V ; / •' '- '

i-

DET 1 1 "! ontv :1 ;-;:- /c

doe :
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wro 451 CIDet

l,

81

B3

nfd

hfd

1-1

2-1

1-2

2-2

1-3

2-3

B4

M

Wd 4-1

hfd ptv

BT-1

rapp

Sl-2

krt

PLV

doe

HFD

arch dd

geen ') afwijldngsn van tfn meldlnc. dtg:

1a Manifestatie te houden door vvdm z p 25 febr 1976
1b GMdRySkazerne te OIRSCHOT, 23 f eb 76 waarschijnlijk de

zgo. H Eikeltjesbar M , van 19-30 -u-1 21 .CO uur.

Tav de bedoeling van te houden manifestatie wordt dzz
verwezen naar een door de vvdm' ingediend concept» hetgeen
als bijlage wordt bijgevoegd.

Alhoewel aanvankelijk toestemming was verleond voor het
optreden van de groep BOTS, ismen later op deze beslissing
terug gekomen op grond van het gestelde in de grondrechten
voor ie militair en de memorie VO.H toelichting op de Rijks-
begroting 1976 onder het hoofds tu - : Defensie § 10.
De toestemming was verleend na ee.'i ohderhoud van Cdt 13
Painfbrig met de Sous-Chef

KL

') dootnil»f! wtt niet vin

clau

een

U/e e

1DAMI-



pa»fl*t dlmtrlot IT TTOM

ÖS«Ü:j5ï«S~

ï.f.,ĵ -.>g -. Sss^r-
ü3*Kvr;wSBÊt

^S^3i-ii4fe_-..;.;^.'ti

WJgaeade p«jtfl«tt«a wndea op 5 •& 6 februari W6 rwnreid
aoor bet afdeling* bestuur Ten de TfDM ia de Johaa Hlle» Trlso
te iasea*

« ^ .̂w _^ e '« »ei-f ,' . w--^— -* immmvrmmni HJM^JfcfcJLiHlunoh op 5-2-1976 rer»pr«id n» d« MuuoHappea eetsul en siin sodoeaie
tereeht-geioMMtt bij de oad*rd«l«n van 42 Paiufhric.
C?) Ia de alddegpeuae Y«a 5-2-1976 is het pe^let T»Q district IT TTOM,
door OBKI0MMMP m»d verspreid bij ststoie 42 Painfbrig*
(3) JU het «iddagmppol ren 15.30 uur ia het p»aflet VM district It door

1 Dét6-ll-

l <Joorr.ii»n w«t niet v»r to*p«Mtng l*

CONF

drie



nr een b* dd 1 3.21*76 PNR

OBJNH

DOSSNR:

van 42 efdva. Daar er voor bevestiging-
«•ld*aa« o**»"», toeeteaaing van d.

d..e

1* hiervoor door
. verstuurd naar alle

42 afdva u»t aantekening* "ter inforaatia"* De
afd o ter verantwoording geroepen, waarbij zijn afd o hea ae^Üedeelde, dat
hij vaa een dergelijke handelwijae niet gediend was* Tevens werd hea geve-
Ma op de geldende regels v.w.b. het bekend «aken vaa bepaalde, ia Alt ge-
ral TffDM publicaties. Te 15.30 uur is de Milt op rapport ontboden bij de
kas e, vaar hea la ongeveer gelijke bewoordingen werd gewesea op sija
*"*"*•- aaaier vaa ' ' "
(4) W.eo»tpliohtig»o van de B-bty 42 afdva levexden op vrijd*c
paaflattea la bij hnn Bowl aat da opaerkiac* 'Vier opper opralecuU lao-
tuur, daar aijn wij niet vaa gedien*". De Bowl beeft daae paaflarfeta»
levard bd j de_S2 vaa de afoellaff.
9» kat èm «MNP tracht, v.w.b. aijn houding en optreden, aeer Invloed te
krijgen bij de dienstplichtige -maten», hoewel hij er voor
overtuigd i« dat, hij gesiea mijn fnno-fcie, een sekere afstand «al
hoadeju Bet beroepspersoaeel, officieren en onderoffieierea, IriglTmen wat
huivert* «e staaa t.o.v. Ae MM* gesiea sija eotiviteitea a*b»t. Ae TIM.
Be beroepe-onderoffioieren beaerkea wanneer mij OtP o^ we aljn, dat Ae
MNv regelmatig Ae sleutel vaa bet YTOfrfeok ophaalt en trekken hiernit
JSSS?»"1̂ ;̂̂ . «Iflli^^ "'̂  ~-";'— ~— "
siaaerllngsii. E.j
l^««4«»le> -—.«o •..- --^m^-^Ê,^^-, . ^~^.^,v.-.

-" • ' ~-?3* sw^r*^*^?;'

'•-ƒ

m«t ven

CI.M
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' V«tvoleblad nr 1 dd 17-2-76
van B9(451 CIDET)

O0JNM •

DO9SNR

,2) Vergaderingen in/op t

b) Vat Is het contactadres van de afdeling:

c) Hoeveel Soldatenkranten verkoopt de afdeling an vaart
(1) Een «aal per maand aan hei station Breda,verkoop ongev. 50 stuks
(2) Los verkoop ia de Wereldwinkel, Veeznarkte traat Bd en in de Trije-

Boekhandel,Veemarkt3traat Bd* Aantallen zijn niet te schatten*

d) Met welke prrflonen/gronperingen onderhoudt de afdeling contactent
- I.K.B.(4e Internationale) viâ BHBHHÏ
- V.D. viam|BI|HBHHMBliHHÎ contact v̂ -a de Wereldwinkel Breda
- Vrije-Boekhandel t7eemarktstraat Breda. sux

') doorhalen wat nfal vin toaptulng l*

CI«S8' -̂ •̂ ^̂ ^̂ ^̂

een



Vervotflbltd nr dd 17-2-76 w«
van B9 (451 BIDET)

OBJNR

div

DOS9NR

T rervolg d)
- Wereldwinkel ,Veemarkotraat Breda t
«•PROLOOG en Steun comité CL2 via Vrije-Boekhandel|
-Stichting Opensohool Breda (JEJJA) contactadres gelijk aan vBVD tv|
Baronielaan 90 Breda)

-MU.K. adres gelijk aan vBYD twi
-K «K .B. via £••••••) adres gelijk aan vBVD tv tl

) Hoe verhoudt de afdeling jtich tot de plaatselijke VYDM-afd^lingt

Sinds enkele jaren is er een slecht contact met de V7DK-afdelingen in
de kazrene's in Breda en Keizersveer. Sinds begin 1975 heeft
lijk veel invloed op het Diatriot-niveau (aanwezig op vergaderingen etc)
•n elnda eind 1975 (september) is er een goed contact net de Cha*e*-Kloos-
terkaierne In Breda (Bekend)

) Vat is bekend ontrent oud^wBVD-ers van de afdelingi

He in pnt a(2) genoemde personen zijn de laatste tijd niet op de voorfp
grond getreden»
Sinia 1975 voonaohtig in Bredai

deze persoon ia tot op heden niet opgevallen*
-Van oud leden van de wBTD-afd. Breda van voor 1974 ia mij weinig bekend
Si j demonstraties «vergaderingen, verkoop SK en verspreiding pamfletten
zijn zij tot op heden niet onderkend.De oogelijkheid dat zij toch (nog)
aetief zijn oag niet geheel vorden uitgesloten*

par. opsteller

Ploeg cdt HBr »Hef.451Cidet./210a/CP van 50. 1-76.89.

C-451 CI1>ET

SISVBI

'} ctoorhtien wal niet v*n toepaulng la

ctaw

geen
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3öen') afwijkingen van tfn mcASna dtg:

vsrdm fflaaljlfestatie te fttoudea ©p 25 £ebr 1976

te OÏSSÖHÖf» 23 f©br 76» 19»30 tot 21«30 uur.

ladat aaïivaïikölJJlt een onjuiste aam^ramg tot &@t
3e SüsaiiJfeiStatie was ingediszid. en desse om reeds
gemeldo redenen was afgewezen» heeft d©
QÜSöSQTf op 16 f ©tor 76 -een v02-gad©riisg géhouée» om
te beradea. over te nem&n siaatre®el©n« C ^i® toajli^© )»

weri door oageveer 30
werdea geea ongersgeldhedea gecoastateerd*

op 17 febr 76 is door •••••P^oornoeiBci volgaas S©
gr©a4r©cfet©a Taa d© ailitair opgesteld veygeek iage4i@isé,
Dit zal waarsoïiyaiyk worden
in overleg Se jurist d@ M-Xoloaei
ê® hiertos iraetstellen*

') -aas ol«8 wan te

atess:



, vöivuiyuiau nr eezi DIJ fmao*Jtff"nKrrvn' 1 ™'m PUUf'c: <t 2UÜ
;

O8JNH :

DOSSUH :

,̂

-

4 Gezien het gestolde in bijgtvc .a?.- ^c- d edel ing van de vvdm
afdeling OIRSCKO? un de t end e:. : van een op 17 febr 76
in het Eindhovens Dagblad ver. :nenen artikel over de vvdm,
is het mogelijk dat in de nu b ij-, tot-komst aktiee te i
verwachten zijn als geen toestc--:.;.i±ng verleend wordt tot
het houden van de happening zo -cis door TAVERNE ±s
aangevraagd. Eea sal dzz geobr. .rveerd worden»* ~~

5 C-Plg I

0-111 CIDet

Sie Yei

') <icort'fll«n wa! nio! vii toop^f -n r i j t s / n r v p . ' ^ L u i o o n . geen

""' '̂ ^^"fc"



17-3-1976
ent».- 18-2-1976 «„: ) ,,

1 J 9 4 3 - A

RNR :
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ACTIE

wrtv : 23-2-1976

*» : 25-2-1976

v«» 24-2-1976
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npp M

PtV

doo
HfO

«BBOÖfcAPPORT')
IMngwi "*n «n MMMng «g:

, Naar aanleiding van w Oonfidentieel-
Jven dd januari 1976,

Hieronder de gevraagd* opgave van de tr-BTD afd. Breda die verkt voor
de aavolgende kazerne» B t Cha»ae*-Kloo8terka«.(9.7«)iSeeliAa
T»ip v. 2oudtla»dtkaZ.(Ojt)|KH4(OJ6) en Pontonniewkaz.

dert en/of «choolt de afdali

') dcKirhaten w«l nl«t van toepMil/HJ )•

claw.



Vwvolgbtad nr 1 dd 17-2-76
van B9(451 CIDET)

RNA :

O9JNR :

O033NR:

(2) aonalge personen zijn opgevallen al» verspreiders van pamfletten eq
vexkoop BZ in 1974 «n 1e H.J. 1975 daarna niet neer twi

Vergaderingen in/op

Vat ia het contactadres van de afdeling*

e) HoeTeel Soldatenkranten yerkoopt de afdaling en vaart
(1) Ben aaal per maand aan het station Breda,verkoop ongev, 50 ettike
(2) Los verkoop in de Wereldwinkel .Veemarkt» t raat Bd en in de Vrije-

Boekaaadel, Veemarkt straat Bd. Aantallen zijn niet te schatten.

d) Het velke personen/groeperingen onderhoudt de afdeling contactent
- I.K.B.(4e Internationale) vla Henk STSIKl
- V.D. via ̂̂ •••••••••mb̂con'tact via de Wereldwinkel Breda
- Vrije-Boekhandel ,Veemarktstraat Breda»

') doorhalen wat niet vtn tospssslnj l*

da»; '•••••••̂ w

vervolgbladBrt:



Vervot0bl«J nr bl)«EBÖO«UP«)RT') dd 17-2-76 M*
van B9 (451 BIDET)

OTJNH

div

OOS3NR

rarvolg d)
- Wereldwinkel ,Veemarkfltraat Breda t
«•PROLOOG en Steun comité CL2 via Vrije-Boekhandel}
-Stichting Openschool Breda (JENA) contactadres gelijk aan vBVD tvj
Baronielaan 90 Breda»

-MJUK* adres gelijk aan vBVD twi
-K»K.B. via MHMHBBHIadres gelijk aan vBVD t«tl

f) Hoe verhoudt de afdeling 8ich tot de plaatselijke YVDH-afdelingt

Sinds enkele jaren ie er een elecht contact met de V7DK-afdelingen in
de kasrene's in Breda en Keizeraveer. Sinds begin 1975 heeft flHM§ta
lijk veel invloed op het District-niveau (aanwezig op vergaderingen etc)
«n elnda eind 1975 (september) is er een goed contact met de ChM8*-Klooa-
tarkaserne in Breda (Bekend)

h) Vat ia bekend omtrent oud-wBVP-era van de afdeling!

He in pnt a(2) genoemde personen zijn de laatste tijd niet op de voorg
grond getreden,
Sinia 1975 voonaohtig in Bredai

deze persoon is tot op heden niet opgevallen*
-Van oud leden van de wBTI-afd. Breda van voor 1974 is mij weinig bekend
Si j demonstraties, vergaderingen, verkoop SK en verapreiding pamfletten
zijn zij tot op heden niet onderkend,De mogelijkheid dat zij toch (nog)
actief zijn mag niet geheel worden uitgesloten»

par. opsteller

Ploeg cdt HBr »Ref.451Cidet./218a/CP van 30- 1-76. B9.

C-451 CIDBT

SISVBI

l) doofhtlen wal niat v«n toepaHing la

clas»





"

4» Door de erg for..icie " twu-.-,:,j"i>t::,.u.j. ̂ :i,. . .iü .,_•:: .uu .ue:;t-ur
werd dzz de in J ruk v «j:\ir._ ;..:i ^.-.it .;-j;t •/.,;.. - t o> / wit
wilde hebben , liefst -.iel ..ïjtivi.-i-inj , .-.j.n de pjpjroep ijüTS. In
hoeverre taen van plan is e. -..a. a ui te ,̂ . m VOC:I!-OTI c.q
testcase van te ;.ia.Kon üioct wordun u.; L---. -< 'nt .

Opvailend is wel dat niun in fe:'."!riinilui: coi1 van 1y-2-7ó de manifes-
tatie reeds afblies op urori'.i van de t-ur i t u ïvei.jei-in^; v.in hefc kazco.
om toestemming voor net o . .Lr i . -den van ••L :'o te verlenen t en vervol-
gens de volgende da/j e.;.*! r:e:-ni uv;u vur.;.:ek 0:^1 toe.-; tenuning indient.
Mogelijk een resultaat van de "actiev t,-.- j

5. - -

gezien C-plg KB

üezien C-451 Cl det'

üezien Sie vh

*) ö<MXt>«l«n w«» nW vin (o»p««ilng l»

cltn:

vorvo lgb ladon : — —



MINISTERIE-VAN ÖEFENSIE
LAKTD.

SeotlB Veiligheid.

bur. B-1.

r- B-1/76/27. l

achtereenvolgend naar

Hoofd B-1t
1' -" " T~r -~L ' " ' "'

?lv Hoofd Sic. Val

Hoofd Sie.

Hoofd LAMIDt

Hoofd Pers. 2akeni

SC-.IIi

(info G-2 N.T.C.)

Retour Steller»

bijgevoegde ttukken

AANTEKENINGEN BIJ

Manifes ta t ie in de Lp! O i v - c h o t

Het afd. bestuur V .7 .D .K. <
beataando uit ?4 rr;an) heef l
on op 2T)-?-V}lci 'jon Msnif . ; :
kazerne.(Naar v/erd vj?rno-e;
hebben verleend).
Aan de s a n i f s f j t a t i f c '.'.^J. i<;v,

1- Een aani tairen,
opvoeren, welke rre'jnt xi jr :
schaapherder."

?- De popgroep BOTS. Dit :.-
die veel optreedt bij rr;:
taties en/of deaonstrat
De groop is nu in de D.T
FeBtival!"HET POLITIEKE
popgroep op 2J-2-1976 v£

5- Spreker(a): Begin voorst
R n r . t VBBHIHP lid
(v)-BVD-er on/of
actief in de werkgroep
horen; die weor samanwer
D« avond zal worden ben
de voorzitter van de V,

De nianife£3tQtie ie voer
plaato in de grote

:: de Lpl Oirachot (momenteel
aar, de KC toeste^ninp fjovraapd

"iti«; t^ moK'?" houden ;jp de
•jou KC in beginsel toestemming

••• •: wo r ken:

.i- du le^erplaata, die sketches
,-: do TKOR-f i lm "soldaat -

jen alternatieve popgroep,
.tschappij-kritiache manifea-
•3 (o.a. ANTI RAVO-lied).
R. en neent deal aan het

:,IED." Het optreden van de
-dt betaald, door de V.V_.T)_.M.

fd._ bestuur V.V.D.M. J notoir
ex. dpi, afgekeurd;

Dienatplicht Eind-
t met VD en (w)-BVD.
ten ir>t een toeapraak door

toegankelijk en vindt

Concluait? 8 lint la n i o
manifeetatio krijgctuch"
kleven. Alhoewel botaliv.
vindt, wordt wel gobrui-
teitan. Dece manifeatr.t •'
op andere kazornoo, le,̂
georganiseerd.
Vellicht ware te ovarwcr
lijnen gegeven aoetorj wr

• . r-nchijr j l i jk , dat aan
-ndortuijnende kantjoe kunnen
• niet door V.Z.Z. plaatc
seoaakt van kaeerne-facili-

kan tot gevolg hebben, dat
•plaatsen ieta dergelijks wordt

.••r. of via Hoofd W.Z.Z. richt-
eden voor dit ooort optredens.
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4 j-,-, __________ ') •'"rflkingan v«n tfh melding dtg
1 . QgPSRWSRPi a* bezoek hoofdbestuurders TTOM aan

b» 44 «n 45 Paènfbat, bivak SSSMSIAtëSt,

l Slt

i'; ŝ : isïsjgirffiavwasgsf!!.-:' y.riïsr.js^^.-'.^-
'ii JSivrïröSi- •"-̂fc^sa^^S^gS^ssg^ 3c^g?-=-- ;=^£fn?=:*^=^-i~. -t

L--V. ,;i~-aSE7~-: .3ï.33jp4iJU,2K.--

fié:' -.r^ivS^iM^ 3&yï^ :.S*-
• •ifi'-if-T." -'"' '";:';"' > «te/rf^S^*

3» ypCRTAlt TH»! hoofdbe»tuurdacrs hebben op arnda^ 15-2-19T6 «ea Wsoek g—-M
braohi aan het bivak van 44 en 45 Painfbat ia h*t oef«rt«rr»in 3«m»lagar.
!>• asoht hebbea rij doorgebracht in een hotel in

4. BSSCSCmitP» 44 Painfbat
MMHBeu van MMHO mijn op 15-2-1976 op of oaatreeka 11.25 uur net ei-
gea vervoer aangekooen in het bivak van 44 Painfbat. Beidaa hadden mioh ia
SKffirerJCrTEB geaeld bij de Off van Alarm van 42 Painfbrig, waa*6p fttt dat
aoaent ook aanwezig waa de kol •̂•MHB. Bon ia toen aangezegd dat *ii
te 18.00 uur het bivak verlaten dienden te hebben en dat «ij het bivak kon-
den vinden door de bewijserin* "AXKEE" te volgen. tHHHI en ven 9MHM
werden in het birak opgevangen ea begeleid door de aai toe« S2 van het ba»
taljon. Xr was een groepetent in gereedheid gebraeht waar het afdelingr^-
atuar van de TTDM afd Zaidlaren haar vertegenwoordiger» kon ontvangen.

• -— =ssr-
wtl vervcljblaaleni een

-7* 1184-42*904' -



CH w:

Vervolgblad nr bij MILDINCMOffiHBRX) dd 2 5-2-1976 RNA

OOSSNR:

ftrt afdeJ tngabe»tuur waa vertegenwoordigd door»

varen twee "kontaktaaten* aawrasig, naaen velgen aog*
In d« tent is koffie «a brood geserveerd, vaama de vergadering te 14*30
uur v«rd beëindigd. aUMMt en van •••MMl feébbea op dat tijdatip h*t
b*rak verlaten begalaid door 32 44 Paiafbat*
öit «KI gesprek van 32 aet baide hoofdbeatuureledan kvaa naar ¥oraa« dai
aan de gebeurtenissen van 5*2-1976 ia Zoidlaren «il t«ro^r«a«eji, alüiaat
gaan de gedachten die richting nit, naar bepaalde aiaatandea ia da
44 Painfbat» ledere informatie kier oartrent kon nog niet vardea wrkregen*
VBMHBken van SVMBHK hadden een aantal knipselkranten bij ciehv «aar»
in reaoties op de gebeurtenissen ia Zuidlaren van diverse kranten ia Va»
derland* Sése knipselkranten zijn in hét bivak echter niet

45 Paiafbat _
•HMV en van 9MlMbl aijn op of oostreeka 15*3̂  aar in het bivak
45 Painfbat aangekosen» Zij hebben «iofa eorreot geaaid bij de plv «e van
de Paoatoie daar de oo, kpt ••••Hk in besprekiag was » Zij hebben aet
afdeliagsbeatuurdera het bivak bekeken, w»o* ••••••Pk (bekend) «a
cijn te ongeveer 16*30 uur aet onbekende beateaadag vertrokken* In het bi-
vak is niets verspreid* _ ..... ...

Op»
£-i..i--. ï^;a-^_-i^r'~- 3;-' •• •.

gaan passagieren in P1PKHBORM» Mogelijk
is decer&ijds niet te achterhalen*

> doc/'hal»n wat merf van loepaesioj is
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doe . 24-2-1976

ACTifc v«n : 24-2-1976
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111 Cidet

Kil Md 11 1-4 1-9 84 hfd *-1 8T-1 St-2 ?LV HFO

B2 h(d 2-1 2-2 2-3 M Md plv rapp Krt coc arch dd

VftrVOlff— «»gi r\m/»/^Juj^U^. N

ge«n <) afwijkingen van tfr melding dtg:

tie
:OOtrschot, 25-2-76
nr'fvBOB "*•

2.

5.
efd beat 7VDM
H* verschillende pogingen beeft het ofd bestuur definitief afge-
zien van het opvoeren van (pol) johetsen e.d* in de filnzaal
op 25-2-76, waarvan te 201700 fen nededeling werd gedaan aan kaxc.

Vel werd contact opgenomen met 710TS (bekend)

Controle tijdene de (aiddag- en avond)aaaltijden »bt ev paa-
flrtverapreiding leverde geen resultaat op; alles vae kalm.

4» Yoorehande geen actie te verwachteni wel in naa»te toekonet,
mogelijk in combinatie met andere kazerne's in de regio cq.
het TVDM-dietrict. TATERHE zal per 27-2-76 «et kv vertrekken,
dooh waarschijnlijk zijn activiteiten aio burger voortzetten.

5« 7olgoontrole wordt uitgevoerd door B5/Sa-111.

C.- 451 ClDet

SieTeit

part

') doorhalen wat n lot vin to«p«ulng !•

el»*»:

bl|lsge(n)
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* F - •»lad*ijd« J * .

al* dpi «ld folagard ia da Ooaorasl Majoor do Raptor
to OiMOhot oa lid afdoUagatoitnar of tornt

lit ialiQbtiaffm i» tefcrad gwordm d«t A*
d» dria d*g*a h«bbra doovgateatat a»t h»*

vua d» T.T.D.M. OttA*» «Bdwr» *oti flija gvspnlBMi ««ir b»%
* d*vd«

jaijifbri£ oj«r«k tot wraocden uit dat op «M»
HJk i» «lwt«iM« «ijn ivcMtnèMcd w* te

XaAat MumuilMli^k ««B «ajnivt* MVtmag tot a»t
<• •••tftiUti» w»* iae*di«nd «a «••• «a arvtde ««vda»

M «fStMmm, bMft «• T.f.».M. afd«lia«
r«*ftt«ri W7* *• 19.50 ott», i» gtftoa» 148 vn d»

op 14

4* *»«al* TOOT te grökirtobtw TM d* ailiUl*
Bit v*no9i bl»ld lui

a»t
vaa d* fcpa9*a*ati«»*jattag, Mf «a 10O Aac*a r»««Un«.

b» Oy%aM«aa vaa d* pof«»Mp "lot»"»
•• Ojyr»ai"«B vaa raif» «ieateiMM door aold»t*a «i t d«

d» Raytor vaa Stewoiac^uuMinM»

d* ü«t «MA «ptiMdaa vca «ni«« gpyriaM?» vaaveadtr d* «o«««itt«v
«aa «0 r.V.JMi.

ver. d« «awum* «M» te»»Tt«r 500
als T0l«t ep dit

afcfeso**,
k. Vllaaaal »M »»«ak! ,*»*» M 11.00 «M», U*«naa%i«/ d*

*«r*» D»c« ia *etot

e» Optovdan van d* po]>«ro«p "dot*"

ia j«nt 8 van

ta«g«atAan, R«de«« itot

nat



• • • «a* n i*»«4a voor d« voorst»! Ing «H* *Mtl*i4Ug
B»*r t me t i je vr«*B voor Jut onirtttiu» van

Door d» «rf forswl» t«*«dft toiodttiag van bai
t**tutt» van d» V.7V«)«M* w«»rd de*»r*ljd« d» indruk
tt«a>% op «1% «ott v01<j«rinj wilde h»bb-ni, lieffft met
A» fOf(Vo«p "Bote"» In bo«v»tr« v«n van plan ie ooa «n eador 049 t*
«aan veohtea 0,4. vr e»n t««toa«0 van te •»*»« oo«t «vcévn nfji»aulit.

Uat !• niet uttg«alotan dat d« afdeling Oir*ohot van d«
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nwldlng dtg:
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Joa««x*no*atxvi M0p«ai K«i» , Dolnmtdaal 1?,

24 f«br 76 MBVBBC 20.50 «nr

') dooifial«n Mtt nM van UMpaMCno <•

cl»»»:



dus:

Vervolgblac nr„a bij MELDING/MffgggX') RNR :

OBJNR :

DOSSNR:

Bij aanvang van de voorlichtingsbijeenkomst «aren oa 40 jogeren aan-
vesig, waaronder enkele aeisjes.
Verloep van de voorllehtingt ^̂ ^̂ ^̂

- Door een sekere l^fEJftJfR) wordt een inleiding gehouden over
een later te vertonen filsu Hij ventelt «elf dienstweigeraar t*
sija. Hij doet uitleg over de gang die de dienstvelgamar gaat van-
af het aoaeat dat hij een beroep doet op de vat gewetensbezwaarden.
Voor vervangende dieastplieht ie hij na werksaaa bij het Rijkeer-
ehlef te Den Boeeh*

- Vertoning van de fila*"SOLDAAT SCHAAPHERDER". Dese film is genaakt
door IKOH en behandeld een dienstplichtige vanaf het aoaent dat hl;
in dienst kont. De*e dienstplichtige blijkt niet in staat* esnaaal
in dienst, structurele wijzigingen aan te brengen in de krijgsaaob/i
soals hij sioh dat voorgeeteld had voordat hij in dienst kwaa.

- Het doel en werkwijse van de TTDM wordt belicht door ̂ alalaVnw.
Hij vertelt hoe het toegaat bij de keuring» de oproep en de opkomsi
van de toekomstige dienstplichtige.

- •̂•â aV vertelt sija ervaringen als dienstplichtig «ilitair en
in het bijsander sijn ervaringen als TTDM-er. Door •«••••••aVaV
werd hij herkend.

- Door een seker* ̂•aVtaVaVaHaVHHaVaVaVi» werd g*aprokea naoeni
de Bond van Dienstplichtigen. Hij legt het verschil tusaea TTSK,
een soort vakbond* en d* wBTD uit» Dese bond beoogt7 struetuzcle
wijsigingen binnen de krijgsaaaht en is daaroa. naast de 7TBHt
actief. Hij geeft als voorbeeld dat het legez va VOt slechts ««n k*
tegen e*a v*rk*lijke vijand in aoti* is geweeat. Meeaaaale» la het

J doorhalen wat nie! van toepassing is

oiass-

1D45-11-741164-424fl04--69

een



ctssa:

Vervolgblad nrtvoo bij MELDING/HPBHOO1) RKIR :

OBJNB :

DOSSNR:

iagosot togoa laadgoaotoa, oa ia Aaotord*». D* «BTO traoht o*
t* boxoikoa dat des* iaxot togoa laaie****** oaBocHolljkwo*dt.

- Gologoahoid tot Txagoa otolloa* All* Tragoa haddoa botrokkiag
op poxsooalijko pxofcloaoa T«a d» otolloxo.

- O» «* 22*45 uur word d* Tooxllohtiag b«*iadl«d.

va» dat d« Toorliobtlag £*g*T«a *ou w«rd«a door d«
van Di«m>tpliohtigoa. Haast d« wBVB ««• aaavosig v*rt*g*avoo:NLiglag
ran TTJM «s T«xao«d«li jk YD,
Br v«xd«a g«ea lio«kj*«/kraat«n Ttrkotfit of roadf*d««ld« 81«eht«

••n bo«kj« «»t«oadt g«tit«ldt

Harraag bij hot Koofd Taa hot Hijkiarohiof to Ma Bo*oh word
on Y*»t to atollon wio MB ***• T»" *• **V*B «ldaar tovorkgostoldo
dionttvolgoraar» vas oloehtfiica dio do Tooramaa^Hft droogf al W
JHHBBB. Koor goforono vildo moa aiot vorstrokkoa. Kot do dioast-
voigoraara had aoa goodo orvariagoa. Op hot aoaoat workon co aaa «r-
ehioToa vaa vortroavolijko aard, gogoTon* OTOX fABoiatiseho groopo*
riagoa oa lodoalljotoa raa vtffx V02.
Qodaroado atia worktijd oatplooioa «o go«a aetiritoitoa togoa br do
krijgsmacht.

D* goaooBdo Toortolgea ia punt tvoo vtoadoa alloa gopaxkoerd TOOV do
iag af vaa hot joagoroBeoatcoa. Go«loa do licdaff yaa hot eoatxiut
•ooi aaagoaoaoa wordoa dat do oigoaaaxo/Bostnuxdoxa aanvoiig vaxoa
bij do Toorliohting. ^̂ ^
Docorcijdi aal do Torhoudiag dioaotplleht ••̂•••V oa
wordoa aagogaaa.

PlgC-NBi Kennelijk toeneaendo aotlritaitea Taa t*v*xkg*ot*ld*
boxwaaxdoa wettigt oea herhaald Torsook oa roxotrokkJ
oTerslehtojt ran towoxk*t*lliagea ia do pxorinoio.

C-4J1 ciDeti

Sio Toit

oa».

') doo(h«l»n wat niet van toepassing Is

class-

10êS-ll-741164-«24904--€9

vervotgbladsn:



CI*M

'ichöcod»(8l

CIA 39 yarl ^„Jo^g

PLQ:RBr ontv J-J^Yé Wl

Bronnen ; e»
CV -

1
\B OHN 5- \ «<fi'fiJ^> A

•rch Och» im OOM bQB«rO*gtf | ,

B1 hld 1-1 14 14 M DM «-1 tT-1 St-2

B2 Md M M *a M itM plv npp kit

1 i) ') \ -

OBJ Nfl -. . // J / /

OOSSNP /'^ ('f' /V^/

1 '

oer • 1 onfï .i_'.-i^7ó

<toe J_:-1'.7<:.

ACTIE «,,. v«« . 'i-i-1976

iwo cfiS/ÜV

PLV HFD

(toe «rc>i dd

') «twIJMnaan van ttn melding dtg

1.(a) Verspreiding wBVD-paraflet nr.1 (uitg. wBVB afd.Bredaj en
(b) 7«rspreidine "VT)H-painflet (uitgave "TB" afd. Breda)
Breda, station 1-5-1976 van 09.00-12.15 uur (opkomst li.pl. 76/2.)

au 2 a 3 onbekende mannelijke personen twi
(a) Man, 170—175 cm;20-25 Jaar; do.blond haar met baard en kippegaaa

brilletje,normaal postuur.
(b) Man, 173*180 om lang; do.blond(zwart) haar met slagen ,half laag;

smal postuur; in bezit van rood-wltte race-fiets.
(e) Man, 180-190 cm lang; kort geknipt haar, geen verdere geg. bekend*

3. Het vBVD pamflet roept soldaten op, een vBVD voorlichtingsavond te
bezoeken op a.s. donderdag Ad 11-3-1976 te 19.00 uur in de Wereldwin—
-kei te Breda.
Het "TDt pamflet roept soldaten op,een beroep te doen op de wet Cew,
Bezw. en daarvoor evt. het spreekuur van de "TO? op een woensdag-1
avond te bezoeken in de Wereldwinkel te Breda.

4/5 H.V.T. par.
C. C.I. ploeg NBr.
C-451 CIDET

SIEVEI

') doorhalen wil mot van toepassing K

clat*

wEVD en
pamflet "V3"

tOa$-ll-741)64~424S04>-««



r'

ncnecode(j)

CIA: M w.: 8 «rt 7«
G M* ' 'PtQ : g_ onlv : " : ven ' '' ' ' ' '

Bronnen : Ev :

INLB onlv d«gb

aren flcn* kit doM bijgevoegd

u- — — — .

1 3 6 6 3 1

OBJNR

OOSSNR:

OET 451 ontw : 9-3-1970

-«c : 9-3-1 976

ACTIE veil : 9-3-1976

1

L . ". i. . . . „,__>

nW 1-1 1-2 M «4 htt 4-1 «T-1 ^Z

87 hld 2-1 2-2 M n hfd pi» rmpp kit

PLV HFO

doe «ren dd

MELOIK
ge«n ') afwlJET tn van flrTmelding dtg.

1* A«vrmll«i4«
TeerliBhtia««aToad "Bi«««tpliokt" Aoor Band T«B Dl«utpll.olitig*&.
Plaatst J*a««rtt»««ntrttB "Op«B Ittis", BttiaMdaal 12, Boxt«l.
Q*tmt 24 f«br 76» aanTan« 20.30 uur.

5. Door tw*« b«so*k*>rc raa 4* reorllehtJLac*aTcm4
aah ra» ««a («tooad* foto al*t d* pcneoa 4i«

poaltivf
4» Boad

I3l l

C-451 Cl D» 11 zie

Si* Velt

oaden Melding dd. 1-3-1976 ar. 136631 •

t»jiage(n)

claa».

l D45-11-741164-424904* -68



Centraal Archief Koninklijke Luehtraacht

_

CIA: BI vare: 15C'37é

Pta : III on{» : 1 5037^ «a«2 :

Sfsnnsn : Bv :

*

arefi fishe g Kit dosa Ujgövaefld fr' L*** ~"~

76/121/20 15 "3-76

oaiMR 73®H Spoorksz fesaelo
DOSSWR :

OET 111 wittf : 15 "-3-76

doe :

ACTIE vare •.\*f*'5""'ï&
mF0.Sia TO

B1 Md 1-1 W 1-3 B4 !>fd 4-1 ST-1 St-2 W.V HFD

02 ttfd 2-1 2-2 2-3 BS hfd ptv rapp Krt doe arch dd

Hefertst Brief Sie ?h, m- B2/53.08.0ö.185/vW, dd 040276

1»a« Artikel in '"Twintig" en de "Soldatenkrant"
b» Gen Spoorkaa Briaelo

3»-Door zorg: van 4 dpi si dn van 111 Gemiritavploie, waaronder de

is het artikel "Gesol met soldaten" geplaatst op blz 8 TSJI "1

ar 24» dd 25 nov '75» Hun CC hebben zij tevoren x'an hun. plan in
ksnnis gesteld. Deze heeft hun verzocht het artikel gematigd te

houden, otHat een te negatief artikel ongunstig zou kunnen zija

voor de verhoudingen in de oie. Gezien de inhoud van het artikel

habben zij hieraan gevolg gegeven»

•5en soortgelijk artikel inclusief foto, getiteld "hlrselo contra

ganeraal", waarin o«a» een brief van de sldn van het odl wordt

aangehaald, is opgenomen op blz 10 van de "Soldatenkrartt" nr1 •»

januari '76* Vanwege de details» soet in verband met dit axtikel

zonder meer kontakt zijn geweest tusssa de redactie en iemand

') doertsaten v»M nte! yan toepassing is



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

w t

4/9» het gesteld© ia referte "bestaat &&

vaa- te: (JSë3Ja<èeakraiït*! is

«tesè:



OM*:

Ilch8codfl(8): voignr:

OBJNR :

DOSSNR:

OET 450

ACTIE

O 451 01-
d et

ontv : 29.3.76

*» : 29.3.76

vorz : 30-3-76

INFO: Sie Vfcd
(zie actie)

INLB ontv

arch nche "taf. doss blfgevoegd

BI

82

hfd

hfd

1-1 1-2

2-1 a-a

B4 h« 4-1 8T-1 SM

BS hfd ptv rapp tot

PLV

doe

HFD

arch <Jd

geen ') afwijkingen van tfh melding dtg:

?* Ywmoetiöiiji otsrtaorfefietBar ISTO*

OSIirt: KoloB«l Palakaa

kerels TOOT zich laten werkea, aaaar kan das tsvena aelf doen
alsof M5 erg hard vu&ft» H34 öbsenreert sija klaagmtoten,
Ba groep t«gijrt au go laagaaaaarhaad van h«a te balan. cadat
nen hea door begiirt te teljgan.
De Ta«Ur vaa betr, faa«et h«a aiet Beer " ia da baad» ea heetft
tegsnorar teen verklaard dat zija «oon relaties heeft ast
" -rreeade Pigaren", Betr, beeft toeren zi^n aoedor gesegd 4at
als de militaire dienst hem «iet bevalt, bi^ wagea viadt OB d*
oilitaire dienst set S-5 te TesOaten»

I Op zija legeriogskaaer haaft tetj varklaazgl dat Mi
nat da 1B7D, ea dat hij relaties hiMft set 4e -EVD.
Ook beeft hij verteld dat hl^ propa^aadiot vaa da IBYB i».

clasa:

1DêM!-741164-424904'-fl9



otttt:

Vervolgblad nr

Bc toekkeae heef t een bepaalde invloed en
een be$aald overvioht ep zijn liohtingagenoten, en dat buit hij
slim uity Wat «ijn uitlatiagen orer de WOTD kan bet zijn dat betr.
interessant wilt doen.

Advjlea* Gezien Bijn veraoode VB7D relaties lijkt het mij xrattig een
verder onderaoek te laten instellen deer 451 01 Jetaohement..

Daar betr, opgeleid irordt voor de funotie vaa Bergeant bevoorrading
(fouriex), en ia ei ja toekomstige functie in za-uv ko&takt etaat aet
zijn oonpft^niesooiamajadant, voxftoek ik 7 het onderzoek aet «alge spoed te
laten doen en het resultaat van net onderzoek zo spoedig mogelijk
aan odt 450 01 Detachement, ploeg fiooard Holland te berichten.

Odt 450 Cldet-plg HHt

M -£w»l<_Av> v^JoV- cJL-t/7> l

CV

Toelichting C 450 Cl-det s
l Melding (w + g) ter info naar Sic Th ;
l groen exemplaar naar C 451 C I-d et met verzoefe

omtrent betr»1 te Eindhoven althans enige i
matie te verkrijgen teneinde (méér dan een
huidige commandant van de verzochte inf o

met vader *t« prateaa" sew ai Ja

dr /te£fc_Urz7vi -

') doorhsten wat niet v«n toapcsalna l*

claaa:

vervolgbladen



•_ =ii L j_ a 9 j. t Koninklijke Luchtmacht

«A 'Ö va*,

ö»tv<

Etf-

areh

? / t ''s / -J ,
«ofte do»»BJa»v««>jj3' »

r

dee

AGTig

44? di d H

f 5

M

92 W<J »»

*>1 «T-1 St-2

pi» «»«> tet

PW

t«a* A85nw«8i^isi<i ifjsn twee aktievs WDMers bij "opvang" vaa
b. Jfë s*atiön»Smele* 030376

j)d <f2ü3t6 te ^ 11*00 aaaf werden bovengenoemde aültt dooi? öia
nofea bij het SfS s-fcatioa'Sraelo» waar op dat atöÉèat aöfc
officieren v^4 het OCI aAaweaig1 waren voor de *'6gvsagtt

De door* aijn lieht blosd» lange haar nogal
gekleed iri -sen blau» spijkei?pak ea droe

* dat g@@i@n de diKte gosd geduld w&
bij igsija odl een halve dag vakantieverlof o

Iwas g&klèed in anifora (Mnraenpak) ea hail eea fiets aaa

ie ook && Bélding v&a 449 Gidöt (m- 111 Cidet ?6/250/2Af <ïd 25057e)*
3U-"CKÜ

l

Slei'j*



_

CIA • ïjfj verz : ^_ .-{ — 1U7Q

PLO • . • fl ontv : verz :

Bronnen • Ev r

.„LBontv^-/ ^b W/ '.ƒ•/•. )

arch flch» Int dOM b^g«vo*gd ^

1 ? 0 *> 0 2

OBJNR ',:I ' ' ' ' " '

DOSSNR ' '•; *--.*"

DET 451 ontv 14-4-1976

doe : 14-4-1976

ACTIE von . 15_4_i976

INFO. 111 Cl J.J t

CGS/SV

x 81 hfd 1-1 1-2 1-3 M hfd 4-1 «T-1 St-2 PLV HFD

BJ Md 3-1 2-2 8-3 M hfd plv rapp kit doe aren dd

V

gesn ') afwijkingen van tfn melding dtg.
1.a. Lezing vertegenwo.-irdijjer Vere/ni.-dn^ v. Vlaamse

b. Elf: Da O v a-J , .iüii'-'einen.Ttr-.tat 1 . 0-4-1976 te 2Ü.OO uur.

3« Naar aanleiding van een in .je •ojionale po -s a
van een ver tegenwoordig i' va.-! di '".'crc:iio-in- van /laanse dienctplich-
tijen" werd in opdracht van C-:?i,.; ;:.>i , en ao--->r i/o.-aia'-io) in f j x'.-m c-111
Cl det. oen observatie jcr.-la.'id oij d"r:o i-iT-iiir <li<: ^orv-auis-'crJ was
door de "werkgroep vyorl ioii ti:i : ji-. ::~ toli ;t :T. t,c I-Jinuhov^n»
J>oor ••••••• , die vu..-; 19.4!; tot, "0. 1v LU r : - - t .-••.-bouw waar de iezinfe
:;ou worden ^e^even aaurr-e^ij wric , w,»r i ^ec j;::: tatc-fjrd '.'•'. t o r nl:.-'c:rts
drie beian^rs tollomien voor :,! t •„-/•?!. c.;".-: t ;;-/;:i.iC:i -3uuut.en» V.riji d v.-:; o jrie
personen arriveerde e." êên f.if.'l '.v-n vo-- . - l .u i , ; not ij'.-r. i..->i! t'.s'-n (••••••
Je overige in pt. 2 , enoernue / ). .':.ui, ;•-•;; ,ve 'aeii kü.-t voor ;\).00 uur
voor hf.-t j-ebouw geparkeerd , ^Br> kon p:ut , - : r , - i i - r . .j;!i;st.'ilc----n oi' ae
t-estuurdfsrc ervan de icr.in !/i .i-.v.-i ••; r . i i v i . Jourreet v/crJ uoo
ii<?ricenu do in pt .'-' ,•_(?:. o<-;:.ide MHM^P /an <i" vor te-, oinviord
genoemde vereni.;in;' wor-i d - > o - - , ; " • ; • s l« . ; f i t - - i - :; ,;ii...p :jp;;^
•.ve;-d o.a.v-jh /p v er; i.lr > ' ' ' r t
Doordat ;i(?t ..<;;;•• i. "•<•;:: s ;> :
•JT OOCf.' "V.'l ' i*r t f .'""'. '- : . ' . - .- ' :

1 T-:>'%L

vrin iie
n , i-,

r i r v
') doorhalen wal n-s' J*n to«p»»«t»>B l»

) ie dzz. ingelicht;

ClSSf

ID35-II-



l
olua:

10943-A

Hcn«Mde{8): »
KM:.

«.Q:KBr ontv: 6-5-1976 vecz : 6-5-7 é

..

INLB ontv '3 "* 'l^ dagb ft/}''') m
f f " "H

arch . Rche krt doas bllhovbefld 1̂

4f — ; Hb

DET 451 «<«v : 7-5-1976
doe : 7-5-1976

ACTIE CGS/S7 verz : 7-5-1976

INFO :

81 Md v\ 1-2 1-3 84 Md 4-1 ST-1 Sf-2

82 hfd 2 - 1 2 - 5 2 - 3 83 hfd plv mpp krt

PLV HFO

doe eren dd

geen ') afwijkingen van tfn melding dlg:

1. Aantroffen vaii vjBTO-i>.-Kflfletten"lsmaarlijl2en"en>1Stonip niet af tatomp terug*
op legering-skaner dpi. poraoneel dat In opleiding1 i? tot wachtmeester,
Breda, Chassé-Kloosterkaserne Bkbt/AOC, ??-4-1?7ö.

Betr. is afd. bectuurder WT/K,afd, Chasse/Kloosterkaz. m. l, v. 7-4-76
en

Opleiding Tr~schoikunde(niet af) functie-code«A01HO.

Door de batteri j-cocuaandant de majoor.^^mH^verd op 29-^-197<'j boven
het bed,van de dpi.kan.^H|,tegen de muur geplakt het pamflet" 3ton
rfet af,stomp terug" aangetroffen,tevens werd op het bed _
penzelfde paraflet(opgerold) en het pamflefLamaarlullen"(opgerold) en
? WDK-parafletten(r.ar.kondigin£ Demo Asd dd 1t-5-7é) p.angetroffen.
-Allen pamfletten werden d.or deCC oee<jenomen. Op 3-5-7*5 hebben^HP eïl

•̂̂ •BHIHM^ zich beklaagd bij hun CC,over het meenemen van deze pam-
fletten.Hen is te kennen gegeven,dat het ophangen van pamfletten op de
legeringskamers verboden ie. Ket deze uitleg r.araer. de dpln genoejcn,
JB^keri^B>^ verklaarden eigenaar te zijn van deze pamfletten, op de
vraag of ir.cn gynpathiek otond t.o.v. de vBVD bleef L-.er. op de vlakte. ,

A is afd. bestuurder v.d.VTOK afd. Chasse'kloosterk?.-/.. er. in opleiding'
tot dpi, vair.-vuurregelgar (.401X0)f een kwetsbare functie. !
•••I^IMHfcis tot op heden geer. a f d.bestuurder TVDK.riJ is vel de
persoon die de meeste moeilijkheden saakte^i over het wegnemer. v.d.p^E-
fletter..^H^ wordt opgeleid tot cipl.vmr. v\mrrgelc.ar H.J.raket (A81EO)
een zeer kwettïbate functie Zie verve l ~t?. a f.

< doorhalen wat niel ven toepassing Is

cfau:

een
vervolgblad(en) ')

bi|daee(n) een(pa:;f l- 1 } ,}

3C45-IV-16S98-328aoi '-69



Vervolgblad nr 1 bij RNfl :

OBJNR :

OOS8NR:

5. Voorstel»
en indien

C. C.I.ploeg BBr.

CH51 CIDET

SIEVEI

>} doorhalen wat niet ven toepassing la

class:

1Dè5-ll-741164-4M904'-«9

te plaateen bij de H.J.-opleiding(AjftH0)
^̂  niet als Tuurregelas-r(AOIXO).

Bijlage fPamflet(copy) WDM-DEKO
dd 11-5-1976.

par. opsteller,'"

En een Ao naart
OSXto

te stellen
Sr

vetvolgbladen:



CON/U.j, i-

— '
a* . B5 w: 11-5-1976
B.- UB ' "J ./ I
PLO: oirtv: • £ . , vwz :ƒ

l

1 \B ontv 1^--» ./ C mg!» wfr / > • pfl

/ » / « t M »
•roh fleh* M OOM MlffMOkgd V \5

OBJNfi ^1 D 10

OOSSNH ( *<-t\,\*\) t? l~J7 (t -T"*^- '".̂

DET 451 ontv : 13-5-1976

doo : 13-5-1976

ACT.E wz : 13-5-1976

INFO : CQS/SV

BI hfd 1>1

B2 hW W

•4 hM 4-1 «T'1 St-2

•» h« (rtv «pp kft

PLV HTO

doe wcft cM

O

MELOINQ/RIBBBBCfXX

1«a. Ledenwerving WDM ten dele door burgers
b» PIROC VELDHÖVBJ 10-5«1976

3» Na op 3-5-76 hiervoor niet toegelaten te zijn (zie melding dd) , werd
door in pt. 2 genoemde personen op 10-5-76 een herfaieuwde poging ge-
daan om te worden toegelaten voor ledenwerving VVDtó op het PIHOC»
De ditkeer dienstdoende wachtcommandant was kennelijk niet op de hoog-
te van do desbetreffende bepalingen en liet alle vier personen toe
die zich daarna o.a. op de legeringskamers begaven on l^den te werven»
Men verbleef ongeveer 1̂ - uur op de kazerne.
Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat WW en ttM^Hfc burger
zijn en militante leden van de "werkgroep voorlichting dienstplicht"
te EINDHOVEN.

4* Be activiteiten van de werkgroep t.b.v. de WBM houden aan.

5. - -
gezien c- plg NB

gezien "- 451 CI-i)et

gezien sie Vh

') dooffialm wat nl«rt van (o«p«stino l»

CiOM'

IDèS-tl-741164-»4S04*-«e



Utrecht, 19
- • ' :••}

K '̂̂ aï"

»»* »««
11 «•! WK«i 1976,

*«««««tr.tie ia
o.a. door

;l

a

BevelligiM,.

•-',-,-v*

ÏJ-

É

•• j - . . - ^ . «-
;x f< «« l» k

ff ••>•"- ''M v



•»
aa

w t* w
»-1 M M

t*i 44 «r-t et-a
Md p* rw tot

«.¥ WO

doe «rolttid

ft* WOf-aotiviteitoa
b* 42 afdva, tijdans oef* "ïffifflOEH SSy (Vdl)

(bekend)

'* BXaWALt de ZE2ÖW vnad, ontving tijdens de oef
ran de TVM afd. Assen.

een poststuk

blad
;* in dit poststuk bevonden zich 10 exemplaren van bet TTAf
van oei 1976» in Assen verspreidt op dinadag 23-5̂ L976t net t

begeleidend schrijven aet als ondertekening
Van deze ondertekening bedient si oh t

In de brief werden enkele punten aangehaald t.a»v. de *OÏSH LAG* op % 19
1976 in Assen v,o,t
(1) gesprek aet de kas c t.a.v. de TVHI-«tand.
(2) ooapenaatie voor dese "OPEH ÜAG", è-dag9 vat ala "waardeloos" werd 8

gesezkt*
(5) «en aanwijzing, waaruit bron begreep, dat de VTEM de BrL voor dese *

daj" «ott villen uitnodigen,
cal over pnt (j) contact worden opgenomen net de kas. c, of }

-•et-fee»-* siieii i»
') doorhal»* mrt nM v*n loapitilno k



<*•**:'

nctMC<xf«<i):

CIA : B? v.iï: 19-SJ-1976

PLO : SB „ .̂

•reh Keft* HOM blftprocgd

l'T BI hW 1-1 1-a

u hw M a*

K>i|.' v-A

RNR L

OOINR : 50PJ

oer

ACTIE

doe

21-7-76

?6-7-76

^ . 26-7-76
INFO: CGS/SV

hfd 4-1

hfd ptv

«T-1 St-2

rapp tot

PLV HFD

doe archdd

-•'

3

geen ') afwq imMIng dtg:

a. Verapreiding van 7VIK»pamflettenvi«v.m.kompen8atle-ei8an voor brandpiket op

b. GJM.I»oihöutkazeme te Tilburg. 17-7-1976 tuasen 12.45 -1330 «ar.

persoon reikte op 17-7-1976 aan geconsigneerde militairen
WM pamfletten uit i*r»m. konpeisatie-eiaenfzie bijlage l)

nvt

nvt
Fl« cdt NB:

C 451 CU> »

Sie/vei t

X
') doorhaton wat nl»t van toopasalnfl l» vervoigblad(en) geen

&én.( pamflet)

clflïs:

1Dè5-ll-74)1l54~424S04--e9



CltM.

•ecodei»):

PLO m onlv 4-10-76 vo» >10-76

Bronnen : Ev :

HO* om» «tagta

erch flch* tm dow bl|g*vo«gd

RNH • volgnr:

oossm: 12.12.12.09 W-flti

DET 450 ontv 11.10.76

ACTIE ven : 14*10.76

INFO: Sie Ta

/•1 hfd M 1-2 1-3 B4 Wd 4-1 RT-1 81-2 PLV HFD

•2 Md 2-1 2-2 2-3 BI hfd plv repp krt doe creh dd

O

1« OtKBBMEBPi

MELDINQ/RAPPORT')
geen ') afwijkingen van Itn melding dtg:

Eem ••«• Open A*ond| gesrganiaeerd door het Akti* Keoitee tegen
het

2« Betrokken Yerf^pf "
Eet AaeterdejMe Aktte IcejiU* togm tet TtiJwiUieenle«er|
beetaende aiti aoie ?le« Jongere&i Send van DlenetpUobticeni
P.8.?. en Intenmtienale Keavnieten Bood* Caetcpiker i«
ran de T«T.D*M.

Betrokken Pereonent

3, Tergaderiagt

( Sprak naaene het Eooltee
sprak namens de Y.T.D.H.)
( van de Z.K.B*)

De vergadering, of ala u vilt, de bijeenkomst begon set een film
van de T.V.DJï. De titel van die film let Soenea uit een Soldaten-
leven* De inhoud van de film bestaat uit enkele intervievo net
dpi- en ex dpi militairen en hun verloof dee 0.4. vrouwen.
Ook koeien er enkele scènes in voor over leegloopt nufrinij)̂  be-
handeling en solidariteit* De M militairen" die in de fila
spelen hebben allen het bareteableen van de Geneeskundige Troepen,
Ook viel op dat de jeep die gebruikt werd, een borger kenteken

Ha da film sprak mÊffffjfl namens het konitee* Zij cette
hot standpunt van het kooitee uiteen, en gebruikte daarbij de ..be-
kende argumenten) zoals t ataat in de staat, kijk naar Spanje ê&li
Portugal, men kan het leger makkelijker insetten tegen de arbeiders
de Boldatenbond verliest aan belangrijkheid(sie 7.S.).

') <i;x»h»len wal met u.in toepassing i



Vervolgblad nr bl| MELDING/RAPPORT ') HNB :

OBJNR

OOSSIMR:

o

o

Hiaxnan kraag- BM» tot voord.(aQhtarnaaB aiat bakattd)
Bijaprak Tooaaaalijk «moe X.T.V.ara w T.S.ara on ma dl* Jongona
badondard wordan «ai hun atodiaf aoilitaitan batrafi «a bah proniov
Ook «Ui hij i» vwtallon dat d* tMloop op bat oganbllk sodnü«
doei ia dat ar salfftal H.T.8.ara •Miganomen voxdon «la 2*8»axtT
Ia h«i ptaatjo van Mfr TolgOa oan dtcuaaia dl* vzlj iam Taodiop»
Hoi aai«> vrawldanavaasdig» ia dai ••««in da diaoaaaiav Taxhlaaxd
dat «r in ootobor on noroBbor aottaa nn d* ?.?,» Jf* ndlOB kOMon*

«doi bokani)fT*lfojaa oifan iautiii «n do
XJUBM*ai dai te Z«U* MO «M doon aiia aij oozai hoi
van d» aküaa toaflan terljum on io «ion of dai nat non idooon
k«ni. Ook mtliiiiiHfanB !•! «r oon landalijk» fMOf» boataando uit
K.¥«J»| I.T.T. JoofovoBt on Y.Y.B.X, oon MLad of ponfloi aoudan gaan

.ai

5. Adrtoai

vaa 26 Ma»Mt rappartatr* Kon ia nog duidalljk aan bat
non da aküa noot VMran, aodo hiordoo* hoodi non alman»

kort voov OOB vtrga<1orini>« •••MTan do XJU1« aahijni nogal oen
ÜgBBg «nnin do IJtJ. ia mijn| «ani hij hai dia ar«ed

Uook dvidoli jk, OM; «ood. *

lat kan nnittff «i> do volfando MJi
nat hoi dool MOV inf omatla ia

Cdt

') doorhalen wat niet van toepassing i

clasa:

3C«-IV-16598-32880V-69

vervoigbladen:



330-A/76t 31.02.01.18.

•™
CIA : vorz :

PLO: KTtT ontv: ven : 25-10-76

Bromwn : Ev :

«rch nehe krl doas bijgevoegd Îf

RNR : volflnr:

OBJ HR : -}1 . \j'.'

DOSSMR : *W / .̂  9 K.

1

DET451 ciDet. ontv i 26 okt. 1976.
doe i 26 okt. 1976.

ACTIE ven : 26 Okt. 1976.

INFO: COS-ST

81 Md 1-1 14 1-3 B4 hfd 4-1 8T-1 St-2 PLV HFO

B2 hfd 2-1 2-2 2-3 BS hfd plv rtpp krl 2oc «ren dd

_ _ — . f

gean ') afwijkingen van tfn melding dtg:

1, a. Gpor. lei;;
b. (3&.:-j kazer;io, Cirj^hot, '•':'•',- •.-'iii

2. -

3» T/<? Opor* Tte" ;/or b:;-",oc"^t oer- 29«0'3G
V?.*: '!o :*.i;de v-ir. /Jjij/bi—ip.ilitrïT:; 'ti":crr- ;
jjenprloi n^tivitci'ton^ jjofl^i'»"" .nor. f jr 'r
hui tor , veorr'.t-i.t'y.-r'].
tw ;x;i.'r..v;?.i-'--- :;";--r;'j v .T iv..- .V... ,•:•>-• er .

» r.och er-

weinig br-l

'vito!; ^;-;: v.:'- tor ''u:-:."--.r---^tot -:':1. bcrna.'i.".'?- van
stand.
j\nclcrc i^icidor. ••;'?.: u:'^- oor vvi . .L/ücidmupeot deder. zien

Eca v;ori -cc.on ti-ol'-^rcl door • .;io(o)'r. var. -151» i^ Eï-"ior.\'or-
kir.L-: r.ot 2 cioo'r. vrc-. 111, '•' • 'n vnr: de GrVD or. speciaal voov
ait ceel :'-n^:':cx.'ö™or. ondcro£fi':i«?rer. vnr. clo ^ele/terde eerJieder..

4. Onnankc vorw^chte activiteit ,<r. tip var»
niets n e. .?>.tief s "oco



class:

flchacodais): RNR :

O3J NR :

DOSSNR: 12.12.12.09/2

voÏQnr:

a. li'd

CIA -.A 5
PLQ:NH

verz: 30-11-70

ontv: 30-11-76 vort 30-11-70

Bronnen:

ACTiE

ontv : 2.12.76

doe : 2.12.70

vaa : 3.12.76

INFO: Sie Vh

INLB ontv JO.»1.

: nrch llche kn

BI hfd 1-1 1-2 1-3 B4 nfd <M ST-1 Sl-2

B2 h(d 2-1 2-2 2-3 83 Md plu rapp Icrl

PLV HFD

doe aren dd

MELDING/ RAPPORT')
geen ') afwijkingen van Ifn melding d;g:

Vervolg op R.M. d.d. /XLO-7Ó; BOSSTJT 12.12.12.05.

1. ONIEff/TERPt

Identificatie van personen die de z.g. Open Avond, georganiseerd
door het Amsterd^^s Aktie Konitoe tegen het vrijwilligersleger,
hebben bezocht.

2. BETROKKEN PERSONEN:

van beroep
Neemt zich ook well

;; goboron te(
adres;

3. OH'SRKIKG:

Door bstro.ckon cia is voor londcrd urocont herkeni in de

V.v.b. fBHHHP ^s betrokken cia voor tachtig procent r.cker;
|£ draagt tegenwoordig eon onorg

De rjogovons in clo bijladen zijn Cl ee^oveno en nogcn alleen in <'.<
eigen kanalen v.'orden Kobrxiikt.

10»)-ll-741tO'1-42'(!XHl-09

Cdt ̂ 50 Cldot ply: >nr;

'} doorhnlon WJF n.'ot van (oopai)lng l«



27-10-67:

27-1C-67:

20-1-68:

26-2-68:

19-3-68:

18-3-68:

16-4-68:

l$-4-68:

10-5-68:

23-5-68:

20-9-68:

"16-3-70:
22-4-70:

1-5-70:
dec.70:

jan. 71:

23-10-71:

30-10-71:

22-11-71:
24-3-72:
5-5-72:
18-5-76:

is e.vt<-or. vj.ga. eigen, verklaring zal hij
eind oktober 1967 ASVA-voorzi . t. v.er worden.

••••••••zal binnenkort uit de redactie v.h. studenten-
blad Demokrater treden.

•••••••thans ASVA-voorzi t te r . Is lid SV3 ge l i jk al J ë
anrJere ASVA-bestuurders.

Ondertekende als ASVA-voorzitter een schrijven
van deze vereniging gericht aan de Sowjet Ambassadeur
waarin geprotesteerd wordt tegen de veroordeling van de 4
Russische schrijvers.
Trad op als voorzitter op de door de "Werkgroep" 21 februari
georganiseerde vergadering d .d . 21-2-68; verklaarde op deze
vergadering dat omstreeks half maart <*en intercontinentale
actie zou worden gevoerd tegen alle ambassades.
Tegen hem pvb. opgemaakt t ' z van medeplichtigheid aan de

gehouden 1-mans betoging in het water v.d. Singel met een
waterfiets waarop de tekst " Johnson oorlogsmisdadiger".
Spreker op de door de Mobiele AktiEgrrBBjp Eenheid Aktiegroep
d.d. 16-3-68 georganiseerde demonstratie.
Spreker op bijeenkomst d.d. 12-4-68 georganiseerd door de
ASVA, SJ, SYB, Politeia, Pericles en MLCN, n.a.v. de aanslag

Spreker op demonstratieve bijeenkomst d.d. 13-4-68 georgani-
seerd door het Comité 61 voor de Vrede.
Verzocht nms. het Comité Vrij Griekenland toestemming om de
Griekse actrice Melina Mercouri op 14-5-68 een toespraak
o/t de kwestie Griekenland tot het A,daiasche publiek te
doen houden.

Aanwezig op besloten studentenbijeenkomst in Capitoltheater
d.d. 22-5-68, georganiseerd door Foliteia en MLCN.
Bevindt zich momenteel in Polen.
Werd .als AS VA-voor zit ter. oj

is^?r^i*arbeiders".
Bij hem is het secretariaat y:iVd.. Bpnc
werkers. '-,.-. ' '"'' ' '-*-*-'-51""-- - : ; -'a

?-€if*5e¥ef̂ é̂̂ «ï
deelnemer "aan het ASVA-congres
Op 12-4-70 te Amersfoort aanwezig op congres Bond v. Weten-
schappelijke Arbeiders.
Spreker op aktivistenvergadering v.d. ASVA op 28-4-70.
Is lid geweest v.d. Werkgroep Vietnam Tribunaal, heeft een
relatie met J'accuse en h«eft «en rol gespeeld bij de bezet-
ting v.d. Pedagogische Academie Beverwijk* (ja.70)
"Een strijder verdedigt zich" een uitgave van Portugese
Hode Kuip, kan bij hem besteld worden onder postbusnr. 10534
en postgironr. 59684.
Bracht op uitnodiging v.d. Chinese autoriteiten met een

groep van 8 sociale wetenschapsmensen van 14-8-tot 11-9-71
een bezoek aan China; schreef een reisverslag in Vrij N--=der-
land.
Is lid v.h. Comité Wetenschap en Techniek voor Vietnam,Lacs
en Cambodja(ok); wordt de oprichter v.d. Bond v. Wetenschap-
r.-elijxe Arbeiders Genoemd.
BVD: Is abonnee van De Waarheid.
Was aanwezig op 3-3-72 op B'-VA-verg. ( cojnr..-. grond slag)
Aanwezig op B>VA-congres d.d. 29-4-72.

Ei j hem telf.te bestellen 020-228461 een door de Brede Vietnam
Beweging fted. samengestelde bijlage v. Herv.Ned.over de ^--•der-
opbouw v. Vietnam; vlgs.info, PTT telf.nr. afgegeven a-m(-)

d. 'd



r-- 7
class

flchacode(s):

vea: 8-12*76

ontv:

IHU ontv / S -'4-

aroh flchs krt

daflb

doss bijgevoegd

76/815/2$ 16*1 2*té
voljnr:

DCT

ACTIE

ontv 30*12-7^

doe :

verz :

IMFO:

arT5«>W«>ï;;,
l-.f 'tot

h(d

hfd

1-1

2-1

1-B

2-2

1-3

24

B4

83

htd

hfd

4-1

plv

CT-1

rapp

Sl-2

krt

PLV

doe

HFD

arch dd

MELDING/RAPPORT1)
geen ') afwijkingen van Hn melding dtg:

lid -na A»

B«sahaawingf By de 118 LKvMl>edcie dient da dpl.ald
ttr Ja lid van het afd« Iwatuor 7V3W Lp de

dpl.ald
Functie» 3)1X0 eaderdeöl» 118 Lfcvfedbedei» (lOSTfedbat).

Godedieoatt |̂

ĤMK» uPi 76-2, datm K7t 29-4-77
Cenoian eBdsrû

'} doorhalen wat nlat van toepassing Is

class:

vervolgblad(an)

bl|lage(n)

10èS-lt-741164-421904'



olasa:

'loftocoda(a):

PLV HFO

doo areh dd

bt

MELDING/RAPPORT')
gaan ') afwijkingen van «n melding dtg:

v«n de

de

i.
Ss*-

^v^

' f~

') doorhalen wat niet van toepassing Is

class:

varvolgblad(en)

bijlage(n)
ga en

1 Da5-ll-
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Cl*»»;

tictocodel»):

ven : 17-12-76

ontv: 17.12-76

ontv

aroh floh» lut dot» bl|u»vo«ad

76/815/24 a-12-76

RNR : 55.03.20*100, volgnr:

OBJNR :

O03SNR :

DET 1U

ACTIE

ontv :

doe :

21-12-76

Md 1-1 1-8 1* M hfd 4-1 8T-1 St-2

82 hfd 2-1 24 M u Md p|v nps> k[t

PLV HFD

doe Bfch dd

MELDING/RAPPORT')
geen ') afwijkingen van tfn melding dtg:

uitdelen van pamfletten (zie

Op DiüBdagavond 14*12-76 beeft •••(••••••••••l (b«k«od)
tydsoaa d« vooratelling van öe beatgroop Kajak, eewmaiaovsA
door de V2.2 Lp de :

is* • • - • • • • •

— .-..j-ĵ .-., ,^_ —vbw-^A— f w -jo^jü ttfi^wcar v«ET9er Tan
aan de oanifestatie in Jaersfoort dd 2(5-12-76 door da

twee bussen ingehuurd vo^r d* afd, W-ttenberg,
Bakens het gele pamflet is dit vaarscfayalSk niet t*

Caaaoluaie C plogg Yi

') doorhalen wat niet van toopasalnQ Is vervolgblad(en)

bijlage(n)

1045-11-7411 S4-424904'-«9



î
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Vervolgblad i

OBJNR

OOSSMR

V~nM.i .\~r n-..-1'i ! • • , ••• ' . •' • -,
••ir—lt*™-. ,!•><• -l,- v • ; • / . , ] . . ..

V'",' • •>-» v..n -,. ; • ,-- , .^,1,.. , . • :

• > , -.l- .' . -,T -,,^, .„. ,̂

"""t » ' .IV 4 i r "i, A**> n '' -'t-,_
'•t- .1- .- • -)-• • • ff .-. • ,?,;. l. ,„,, ,,, ̂

,, -7- .i n . r - 11 . ; : •. •

Boor de nituwe afd-voorzitter,dpl sld «••^werd een bekla«BOhrift
tegwi de veranderde werktijden conform VO-lLk (Vre<le8tüd).ï)oar de k»ac werd
dit niet geaccepteerd en teruggegeven met de opaerkiiig dat e*e.a. op de voer*
«eschrevea manier diende te geschieden.

-;;
<|

'•'3

"3
'«

') (Soo'tiBlef wat niet van toepassing i»

10*5-11-741 164 -424004 '-W

' • • - -
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