
oo<0) m-54 «n 250183.

5. ontv 270183.
PUÏ:

Bronnen
Evtl.

B-2.

IM.8 ontv

»'ch hche

o»ob

BI
'•' '-2 1-3 B4

S3/63/2A

Plg.5.nr. S/57/83.

04-02-65

volfln.

OajMR

OOSSNfl

OET

ACTIE

in. 03-02-03

Ba hto 2-1 2-2 2-3 83

hlo 4.1 ST-1 St-2

h'd DIV rapo K„
«.V UFO

OOC «rch dd

1« Qndervarp. Cl MELOINO/fttttfiBT ')
geen 'l »fwijking«n van tfn mvdhog atg

2. B^trokkan i«.r.

-i/ «B tcwj.0^ in de avonduren wsrd 103 Avplbat( tijdelijke lok Kamp H8RSTEN)
baaooht door in totaal 6 per8on«n,waarond«r l j ongedane. Zoals te lezen ie in d
Bijlag»,werd de olub ontvangen door de wnd S2/3.Helaas warden /?»en namen g«no-
taerd.BiJ de gp waa een sergeant aanwezig.
Sleohta van 2 personen kon door deze i^inktionaria^jpa 8ignaiJw»»i
t«w» > a) de woordvoerder - aml-/lenfl-h« 'w»™' ^^n3ss&tü£s**'.^isK^evt*

«o 230183 in de avonds verd de Schietaarie^t

peper/zoutachtig

Bijlage.

heta — --.î u UOOX.M.OO.

Boor geen ankel odl wardan de personalia
. Adviea.

E.e.a. als aohtergrondJnfo te (willen) beaohouwen.

' i ooorhaj«n wat met van
•ervoigoiaaieni geen.

i 2x Sohietseriekrant.
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l» ndOTV
a. Militariame - aaxisme.
b. Btr«cht, 1982/1985.

'T i. '—si-*a.'C."ij-i>iai«*;i:ê'•-•-ï-vos'.fj-ijnasKS
3. Voorval -'-- ,.„„,„„
a.i.'a horizontaal overleg dzz met 111/22 over hat bijgevoegde artikel
uit de W-BVB Sldn Krant nr 11, 1?82, zijn door 111/22 via de Luid
dttöËËUBOgBUK gegevens verkregen»» die leiden naar de vaststelling datt
Dd 15-6-82 hebben betrn 2.a, 2.b.f 2.d., 2.e» na invulling van een
bezoekerapaa de Klu kadaraô ool ta 3chaarsbarffan bezocht. Heden bezoek
was het spreken van de'GV BaadamanJ

b.Betr 2,c. ia de enige studente van die naani aan de fffi-Ut,
Resultaat onderzoek bij de Gonpol Ut.
Betr 2.a.t — Onkruit aktiviste

- Op kandidatenlijst parti.i "ONVRKDE" bij fjemeenteraads vark
dd 2-6-82.

Betr 2,b0j - 1980 Plakken affioh» "Kraak Tribunaal".

') doorhalen wat ni«t van toepassing ia ) t l

bijvoegsels l l (oopie artikel SldnKrant)
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Verder onderzoek door ploeg:
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( «tatiaa, centrum «n atedhuis } dd
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cai (

van 18.50 tot
personen.

gebaurtsnisi Op donderdag 3 fabraari 198J is er In Amersfoort
tussen 18.30 en 20.15 ««r een demonstratie gehouden» De demon-



nr l bi; MELDING/ RNA

OSJtHTN»

DOSSIEHNA

etratie word georganiseerd door de Jongerenbeweging F .N. V.,
de V.J. C.M.V., de VTItt en het J.A.C. Amersfoort en was gericht
tegen do verlagingen van de inkomens van jongeren ( jeugdlonen,
VW on BW uitkeringen, VeddeS. ). Door de demonstranten werd een
route door het centrum gelopen met als beginpunt het NS-station
en als eindpunt het stadhuis. Tijdens de demonstratie werden er
twoe verschillende stencils aan voorbijgangers uitgedeeld* By
het Btodhuio werd aan u«n wethouder een petitie en een handte-
fceningenlyat aangeboden. Naddt do wethouder een reactie bad ge-
geven op do potitie werd de demonstratie beëindigd. Ket aantal
dwlnemera woo £ 2% D» vertegenwoordiging van de WIK bestond

k«r)« •••••Pen £••••• varen gekleed in militair tenue OT,
iiot t«nuo v«n 4ÉmMfr waa inoorroot. Qe \TVJH 'era droegen een
epandMk mt de tekat "de Witt ie boos" bij zich.

het aantal dealnecwro ver onder de verwachting lag en
de bolon£« teil ing nihil WUB, kan man stellen dat de demonstratie
«<m flop wao. Ook het geaprek van de actievoerders met de wet-
houder leverde s»en reaultate» t«a gunste van de actievoerders op»

-KBJ Bügevowgd «on oopy van balde uitgedeelde stencils»



Nr. 89.569.u.l?./Conf

AAN: HCOï'D Sectie Veiligheid-LAS

DATUM: 10 februari 1983

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Datum bericht - O februari 1985

Bron

i j . 2

Door p«r»oaa«l vwwd* Brigade Koninklijk» Mar»ö3»sa-
•«• t» 't» Havd* ward e«n enda?co«k infoatald naar 4* j>#x—
•onaa dia v«rantvaord»lijle zijn roor d« vtrepreidin^ T«B
d« WBK-opltMMitlEpant op 17 januari 193? &*n l**rlia«an vaa
de Axtillcrio Soiiiatoplaiding, L««r«r?la«ts MJ Old*t>ro«k,

fip«r*i«« 149 *a T.-Sard».
Op ff«lf J!c« dataa vaa cp d« publioator van «eaoasdo

sohool *«a paaflct opgofaaagen, «vaaaenia uttg«g»v«n door

d» afdaling Old^bro«fc Van d* TTDH. Bet pacflat ia op laat
van 4* teaacrnacqqaandaBt verwijdard.

Z«w«l vaa d» fcaotisd* kraat si* voa het paaflat wordt

bijgaand ««n oopia ff*va«xd tuaat d* iahoud va*rvaa kort-

b«id«balT« vordt v«rv*c«a»
fi*t oad*no*fc in d« «anJief e*»*>«»d h&d &i«t fee

t* 7«Bulta«t. Iteehi daarover de* aa4«re inforaatio wordwn

dan «al daarvan bij afsoadarlijk rapport worden



ST AAi.r: HOOFS Ssctis Veiligheid-LAS

i*r. 69.569.v.17./Conf DATUM: 1? februari

o-o-o-o-c-o-c—o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-r-c-c-o-o-c-o-o-o-o-c-o-o-

Datura bericht : 14 februari 1985

Eron

Onderwerp t Smaadschriftartikel in "Twintig".

Bijleen i 1

Door personeel der Koninklijke marechaussee van de brigade

Ermelo is een onderzoek ingesteld naar aanleiding van het

verschijnen van een artikel onder de titel "Pak slaag in Eraelo"
in het WDM-maandblad "Twintig", nummer 1, d.d. januari 1?83.

Voor de inhoud van bedoeld artikel moge ik U kortheidshalve
verwijzen naar bijgevoegde fotokopie.
De in het bedoelde artikel met name genoemde kaderleden hebben

ten overstaan van de Brigadeconraandant der Koninklijke marechaussee

te Brmelo klachte gedaan van laster, eenvoudige belediging en smaad.
Uit het ingestelde onderzoek is gebleken dat een aantal dienst-

plichtige militairen van 4' J'antserinfanteriebataljon, later te

noemen.hun ongenoegen hebben besproken net de voorzitter van de

WD: , afdeling Ermelo, WHB ̂ ater te noemen.
Dit ongenoegen bestond uit vermeende onbillijke behandeling

van rfeze militairen door kaderleden van 41 Pantserinfanteriebataljon,

m̂̂ ) heef t als belangenbehartiger, deze militairen diverse

morolijkheden voorbehouden o.a. het incii^non van een officiële

klacht, een onderhoud met de Iwitaljonscorr.flr.dant of een vraâ resprol-

met een journalist. De militairen raven de voorkeur aan een vraag-

gesprek met een journalist. Door Hemiddelinr van
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een vraaggesprek plaats op een avond in december 1982 tussen

de journalisten̂  la*er te noemen, en een aantal dienstplicht
militairen, eveneens later te noemen. Dit gosprek vond plaats

in het Protestants Militair Tbhuis te JErmelo. :
De dienstplichtige ndliteiren die aan het vraaggesprek deelxtaaeB
en tegen wie door personeel der Koninklijke marechaussee van de

brigade Ermelo proces-verbaal terzake overtreding van artikel
261 en/ of 262 van het Wetboek van Strafrecht is opgemaakt, aî n 5
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verklaarde als burger journalistieke werkzaamheden te

verrichten voor de WDM te Utrecht en redakteur te zijn van het

door de WDM uitgegeven maandblad "Twintig". Hij verklaarde in

de maand november of december 1982 benaderd te zijn door een

bestuurslid van de WDM, afdeling Ermelo, om te komen tot een

vraaggesprek met een aantal dienstplichtige militairen teneinde

e.e.a. te publiceren. Het gesprek waarvan het initiatief uit-

ging van een aantal dientplichtige militairen, vond plaats op

16 december 1982 van 19,00 tot 21.30 uur in een ruimte van

het Protestants Militair Tehuis te Ermelo. Betrokkene verklaar-

de dat alle verhalen die hem daar werden verteld door één

of meerdere aanwezigen werden bevestigd, m.u.v. het verhaal vaa

ttfltÊÊjjÊ^' D*t verhaal was voor betrokkene niet te

verifiëren daar tijdens het voorval geen getuigen aanwesig

waren. Betrokkene verklaarde wel enige varianten op de naam

van êSti der klagers te hebben toegevoegd aan het artikel

om de afeer bij het onderdeel te omschrijven. Het betreft hier

de woorden "als een beest" en "algengeest" voor de werkelijke

naam "Alsemgeest", Voorts verk.aarde betrokkene met het

schrijven en het publiceren van het artikel te hebben villen

bereiken dat bedoelde plagerijen en pesterijen zouden

ophouden. Hij wilde de feiten aan de kaak stellen. Met

nadruk verklaarde betrokkene dat hij bedoelde kaderleden

niet persoonlijk heeft willen kwetsen met zijn artikel of i» d;

de eer en goede naam heeft willen aanranden, temeer daar hij

deze kaderleden niet persoonlijk kent.

Op 14 januari 1983 werd de brigadecommandant der Koninklijke

marechaussee te Krm^lo telefonisch benaderd door Commandant

43 Pantsarinfanteriebrigade te Steenwijk. Hij verzocht een

onderzoek te willen doen instellen of de geuite beschuldiging-

en op pagina 10 in het blad "Twintig", jaargang 1? nr. 1,

van januari 19^3» op waarheid berustten,Bovengenoemde militair'

en erkenden allen schuld aan smaad, ̂ •^•v'^fffSÊf^^ Ae

uitlokking hiertoe erkende.̂ Û ontkende schuldig- te zijn

aan hetgeen hem tealaste werd gelegd, Be voorvallen door

hem omschreven w<?rd«m door meerderen bevestigd.



PAK SLAAG
IN ERMELO

zal

Soldaat *»** /oa* 'jk
•woeant Bwttwu»

"«*•" •««- w,amtaM iMhmilMi. »»»» oooo". O» swg«8« tfno legen de grond gooien om
m3*taSFJ3£S?% helemaal ovar de rodi. en go» ^eVmeer mee kontomen-BBWflld tegea soldaten al* de mi/ op de grond, ledere keer
woorden tekort schieten. «Is Ik overeind krabbelde, smeet " "
HM VIO Uf Vtlk kreeg een hij ml) weer tegen de grond.
pat lla«n •« <«*0J- Leerink Tenstotte kwakte hij ml) tegen

(Ogen een eön D00nr Twee maten hebben
RUI naar mijn lani gebracht",
's Avond» trakteerde nat kader
de malen op een kampvuur om
Sinterklaas ie meren. Eerst von-
den de soldaten het wel leuk. Zo
nu en dan toegen soldalen flink
met de roe.
Een zwarte soldaat moest 2ijn
gezictil met tandpasta wd ma-
ken. De soldaten pikten hel met
meer en begonnen opmerkingen
terug te roepen. Dat vul m
slarhi» •-

Aitna BrunOng: „Ik wilde naar
da doktor maar kreeg geen
toestemming van Ml O* Rijke.
Ik vroeg daar maandag om. Ik
tot) lot donderdag moeten

en".

" "
••"•B te roepen
slechte aarde. De mater
moe«ten m looppas lerughoUef,
van het kampvuur naar hel bi-
VftK-

««^fiawkreeBhe.metserga.
a« Moellkar aan de slok ornaat
2 T <toflslbev«' «w opvolg.
£?!"," ̂  °°* «S5»*en omdai hij M, mga^
lussen da muu, en ̂ ^ De

•ergeani had ha. bed mklus»!
de soktaat overeind t
IÜA ciukkA.. .. . *

Fotokopie van het artikel

hetwelk werd opgenomen in "Twintig'

van januari 1983 en werd ffeschreven

door •""̂ ~~~

Da

het
' tüÖ9re ktet*'8n °P * Bravo

S°ld81U °

op vrijdagmiddag
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lichecodeis): • * '

CIO(0!: 58 ver* 28,2,1983

PLG: J ontv: 28,2,1983 vetz:

Bronnen " Eval:

INL8 cnlv üagb

arch fiche krt doss bijgevoegd

BI Md t-l I-S 1-3 84 hfd 4-1 ST-1 SI-2

82 hfd 2-1 2-2 2-3 83 rtfd plv rapp krt

83/119/ 2 A

HNR: volgn'.

OBJNR

DOSSNR

OET 111 ontv : 1— 3""83

•~f ?doe : £ * J

ACTIE vafZ : ff* J

WFO :

PLV HFD

doe arch cld

2-3-63

~8\

S '* fa*

Cl MELDING/RAPPORT ')
geen ') atwiïungsn van tf^ mêdting dtg

Pamflet(bygsvoegd)

AAHTRKP®! WïM/AVMM-p®nflet (Vfeddeverlaging)
b; Nanspeet»24 Pe!)«83t3tcie-12

2 IHgOi Genoemde pamflet is op 24 Februari jl aangetroffen or een manschappen
kamer van de stafcie~12 Painfbrig»
Navraag door de feron gaf aan dat het pamflet door 'WDM-ers' op de
kamer was neergefgd»

3 CCMCLPSIBji a) Tot heden is niet gebleken dat genoemde pamfletten op grote
v schaal binnen de Gen Winkelmankaz zijn verspreid,

b) Gelet op het onderwerp mag worden aangenomen dat er landelijk
op ruime schaal van dergelijke pamfletten verspreid zullen
worden,

o) Vav bekend heeft er nog niet eerder een gezamenlijke actie
AVNM plaatsgevonden binnen de Gen Winkelmankaz

4 ABVIBSt Info 0-449 Uüet

»-Plg 3s
Wnd C-Plg 3' conform advies

) doortialen ivat niet van toepassing is vervolgbiadten

bulege'.n)

geen
geen



KchecodeO):

83/553

RNR

OBJNR 31 H 5

DOSSNR 12.16.09.

votonr

ClOIO):

PL&

«wz:

onhr

Bronnen: Eva):

B 2

DET 450 Cidet ontv : 17-3-83
^ ; 18-3-1983

ACTIE SieTH van '• 18-4-1 903
INFO :

INLB

81

B2

ontv <jsgb

•rch fiche krt doss bijgevoegd

hld 1-1 1-2 1-3

Md 2-1 2-2 2-3

B4 hfd 4-1

83 hld clv

ST-1 St-2

rapp krt

PLV

doe

HFD

aren ad

Cl MELDING/RAPPORT <)

1 . Qnderverp»
a. ïrefwoord, akties VTDK 1983
b. Plaats en tijd, Utrecht, 16-03-1983

2. Betrokken vereniging;
a. r/DK

3« Yoorvaĵ ;
2ie bijvoegsel

4. Conoluaie;
De VTDM nanifeatosrfc zich weer in het actieve demonstratieve t. a. v.
de kernwapen problematiek.

5. Advieat
Documentatie

6. C - pis ut:

e

<£*.

') doorhalen wat nïet van toepassing is ver votgDl3d( en i — —

ec 15 • i • a«>2<8 - 220048* R

_



tichecoüo(s):

CK3{0> Pa verz: 25-3~1983

PLG: Noord ontv: 25-3-1985 varr 28-3-1983

Bronnen: Eval.

OÊT 449

INLB ontv

arch

BI hfd

82 hfd

dagb

fiche krt doas bijgevoegd

1-1 1-2 1-3 84

2-1 2-2 2-3 83

^e vj K fc*\_-

hfd 4-1 ST-1 St-2 PLV HFD

hfd plv rapp krt doe aren dd

c»
geen ') afwijkingen van tfn medling dtg:

1. W-Ut-vergadering in samenwerking met w-̂ BVD.
Assen, 17 maart 1983 aanvang 1900 uur.

3. De vergadering is op 17-3-1983 van 1900 tot 2010 uur gehouden in een zaal in
"de Brammert" op de JWl'!-kazerrie te Assen. Het verzoek hiervoor werd ingediend

stellenden. De beide meisjes vertelden aanwezig te zijn namens het EWJ Assen.
(Katholieke Verkende Jongeren).JMMMH^ was aanwezig ncjnens de TlTDM-burger-
werkgroep Groningen. Uit. de uitgedeelde pamfletten (zie bijlager:) blijkt, dat
de vergadering /komende akties mede opgezet zijn door de A7HK, deze waren
op de vergadering echter niet present.
De volgende akties zijn gepland:

a. Een havidtekeningei:aktie op de kazerne middels kaarten (zie bijlage).
b. Een demonstratie in april op de JWF-kazerr.e tijde, s een pauze.
c. Ken demonstratie in april ,:n de stad Asser; in ur.ifon:;.
d. Ka'nerbezoek over de aktiepu -ten.
e. /Jen aktievergnd^ring/tweedra overleg over de ahties ir', het WUK-bureau

op 28 maart,

4. uit de bezoekerspasjea is gebleken, dat de drie gasten niet direkt na de ver-

') doorhalen wal niet van toepassing is vervolgblarjipn)
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Cl.

Cl MDCBIRB/RAPPORT (vervolgblad)

<1 doorhalen wal maf van toepassing is

Cl.

«ivolgbladen

25 8 è 5 • l • S."0247 ?20947FR . 2364
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AAN: HOOFD Sectie Veiligbeid-LAS ,

HOOFD B.V.D.

Mr. 89.569.w.17./Conf DITÖH ï 5§ april 1983

Datum bericht

Broo

rapporteur Bisehts kort ov«r het orlgiaesl kon
b«aohikk«nt h»«ft het oopieren haastig plaatsgevonden.
Door rapporteur niet relevant geachte delen zijn daarbij
overgeslagen» Voort» zijn door de grote haast enkele
pagina's niet geeopleei

l
'l

Bijl. 1

TTISB*

w«rd irutfcg* verur»é*a in
de TV1!?«t ïitsogeter. «eui- «ie ïionA

bu* 10126 t« Aastairdiui.
In »«a «aotftl hoofistutkcTi vert^llej. «ao dritlil

tijötca «a ns. btai «sjfrestati* -loor ;«r69n««l d«r
tü«3»d* 4» rel

Ha*r 4« Inbond »o«» lïf

ban



Kazerne : G*n.Maj.BerghuiJBk*zern« Middelburg {

Qyeyzicht YTOK-afdeXingsbeatugsn.
9«en *f delingsbestuursleden bekend

1. YVDM-bQ s tuur pers (datum)

en voorletters Registratienr, Onderdeel Satam/SV/KT

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

2. Redactieleden afd./odl bladenper (datum)

©oataotioatea VTOM.

AAH: ClAS/SV tav

FAMAFi



Kazerne : Trip YM Zouitl«aitk*s«rn* Breda

Overzicht YVDM-afdelingsbesturen.

1. WDB-beatuttr pers (datum)

Haam en voorletters RapriBtratienr. Oordeel JatunftT

a

b.1

c.

d.

e.

f.

g.

h.

2. Redaotieleden af d, /odl bladen per (datum)

b.

o.

Cont&ctmaten VVDK.

CLtó/ST

PAEAAPi



: Se«li§ka«*rna Breda

Oerziolit
afdelingsbftBtuwrsleden bekend

1. VVM-bestuur per; (datua)

Maaa en vooglettera Registratiear. Onderdeel Batum/GV/Kf

a...

c.

d*

e.

g*

h.

2. Redaotieledon af d. /odl bladen peg (datum)

b.

AAHï' CLaS/SV tav Hfd,B1

FAMUf



flr

Kazerne : Ch*aséXKlöosterkazerne red»

OYeyzIght YVDM-af deXingsbss turga..
S««n •Jfdelins»b*stua»sle(len bekend

1. vyip.-'bestuur pers (datum)

en voorletters Heeiatratleor.

c.

d.

« Sédaotieleden bladen (datum)

a»

b.

3.

MMs

PAMAFt



Kazerne i Ponto&aier»kazerB« K«i««£8veer/C«*p3,ex Soagaa

Oyeyaioht

1 . VTOM-Tae stuur pers (datum)

gaam eri voorletters RegistiaM.enr.

b

c.

d.

e*

f.

g.

h.

2. Bedaotisledea afd„7odl bladert peg (datua)

b»

c,

b,

3. Opmerking! B«t3?,*cti*f voor ?VBM|Tolgd« k*è«rou*8tw 20/2? april.

AAKï ÖÏAS/SY tav Hfd.BI

PARAAF



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht
Haast uw telefoon

SECTIE VEILIGHEID

ontvangen., gelding yan gen .y gil igl>old_sAH_o.Mênt

Gemeld door: (Saam)

(Benheid) 450

Gemeld op : Bags 260483 15*32 uur

(Functie)

(Rang)

Inhoud van de melding

VUB Ontvangen van maj
(betrokkenen)

32-3 van ?MC (ah)

WA?

WAAR
(plaats en rail
eenheid)

voor KMAR Aan Haag

.Op dit moment •zijn het 7TOM toestuur en enkele leden op weg
*

vah Utrecht naar den Haag voor het aanbieden van een Petitie
aan de kamer voorzitter i v ia de Salaris problemen van dpi sld
s"2 Spandoeken worden mee gedragen opschrift is niet bekend

3 Naar verwacht word/'er niet gedemonstreerd

WASSESK * 4 Aanbieding petitie waarschijnlijk tussen 1J.OO en 14.00 uur
(dag en

HOS

5 Maatregelen KMAR "begeleiding oageaiea.

W VAABOH
(zo mogelyk)

: Melding kwam binnen via WÏC

By sectie veiligheid ontvangen door (HAAM)

Doorgegeven aan



tf^'" •
r&% - .>
cvx- &•; ...V',

«r. 69.5*9*x.17./OMf

T.w.fc,
BAÏBIl IJ Mi 19*9

la m&lt
«l» VW

KlllUl**n *
«•» «M door
19*5
«M <U

*ï«tt
MB ««wMtaitt*

•r «, kM MMwkèf «•
4>W Aftî ^kMA^^^^^WwWf '

To«r

RUI tel.
•>1Ï

«M W.JJU OJK, MiW U

B* «MOMtMti* «U «MTtOfc* t««MÉ( 4*

Zo 4» wrgwmia* kMdn «• t«M

12.50 TOT, ma tot ia a)*o«fet t*



«art* Voorhout, TonxaoaiTald «n te Kart*
hat BlBaaahof•

Op hat Mimanhaf «on. «r door aaa dapntatia vaa da>a
**a* balaag*mraraui«loran bantUa-aatagOT vortea akuafeadaa
aaa te vaoraittar vaa te *va*A» Kaaar dar Stataa Caatra»!,
da baar Dolaaa. Kr vaa dtfor te OaaaaaiaaBlttfrr tM»>Miiif
varlaaad voor bat aaavoei'aa vaa avaatoakva aa lavaate auaiak
»a teaaaateatla «m aa «flaop ta 13.90 <mx, a» tot Blnnaahof
wordan oatboadaa*- - • - • "

Boor da Prwrlaaiaal Militair ftoaaanian
va* «aoB toaataaalm varlaaat aa ia «altera ta , •»•.«.

O» bat Mimaabaf ataatea aaa aaatel d*aa<B*kk*a
vaar toaaaa te allitairatt aiab bBdtea eacaataU* tot «r»
aiUtairaa vaa te Ka&i&kUjka Umflaaaht as d* Koninklijk»
taohtaaobt, ar vartea aaaateakaa «avaaxd aat te valtvada
takataat «Vadte naar KaraapaaivMu», Vadd* Oalaa* Vaa*,
Wadte varlatan Vaddaa vaa aiat",*aa|tataB awr ƒ «00,- »a*
aaaad* aa *8tep traite Tarlaaiac*. »a«r vwMUUaite vaa
da aftavasix* ailitairaa vardaa anaiak ieatraaaataa tadrafa»
•oala aaa tecaail, MB troayat a& oaa «itaar. Bak Ua» ar MI
aUital» taaaan te daaonatraataa dia aat aaa aafaf**» lui«k»<
boa aiaaa kraebt M j aatta. Bfe aiUtair dia aUa kaitoaaala
ala toaMdakaal draag liap kort* tijd aat «ia toltankala
ta aaUaataran o» bat fiimaaaaf»

Kart* «Jd aa bat aaaaiatea vaa te toaitakaafacaa
aaa te baar ftalaaa, Htta te teaaaatnti* aiab'aatMaaka 1J.:
mr ia aawajla» ia te rlahtiac vaa tot n*te» flrtan» voor
bat Klaiatarla van Dafanala, c*v*atl«d ia faroaal n*ia 4 ta
•a^Gravaahaxa, vard ar aaa kart* tijd ***t**t, Vaaa da
da»ona««autau baconnan t* lopaa ia te rlahtin* vaa da lort»
Pot«& wam ar door paraoaaal vaa te fonlnM t jka aaraabaaaaaa
ta«aa ia uniform a^klt̂ * ailitairaa OM»tr*tea, tal

: ~£^;ïï^^^i^MïxëSSm*^^^iJ^^
te
hieraan

_ -
te opdrmoht «• aj«i»«o«k«B «p W *««««.

v»rd C«<*T«B wartea te apaateakaB|^_ ^ ^^ —««S'^'ï^
laateua«t« aa d* M««fMa ia«aBoaaa *a a«t oaa «.Jtaato ̂ £™
TSB te Jtoninklijk» •azvoaauaaa* rarvaard na*r 'aèi
Baar atead da tac waaria te teaaaatzaataa
va*ra gafcaaan» Ba b»» waa Toormiao vaa bat
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-•--l.--V-Lfj- 83/300/2A 03-06-83

l

Hchecodao)-

aO(0)J-ll— 54«err 200583.

PLO: 5, ontv: 200583.

r ...

11750
verr

Bronnen: ̂ ^^^^^^ Evat

fNLB ontv /^/o/cS'si dagb

arch flche krt dosa bijgevoegd

n
K|s.5,rir. 3/ 309/83.

1
RNR volgnr

QBJNR

DOSSNR i /J', . . . . ' • '

/ • - ii **"iÖ14 »

OET LlUMu.. , ontv : 02->06^

doe : """.'•-

Q 11? t/—,\ L ?sACTIE .> *t r tl L» verz : O —. P — • v.»

INFO :

B1 hfd 1-1 1-2 1-3 84 hfd 4-1 ST-1 St-2 PLV HFD

B2 hfd 2-1 2-2 2-3 83 hfd plv rapp krt doe archdd

l. Onderwerp»
Cl MELDING/JWHBRT ')

geen') afwiikinoen van Hn medling dtg:

Personeelsveiliyheid - Optreden 7VM - Schietseriébegeleiding tijdens de
Schietseries EiüGIi-f en KlKiSTiR-Sffi) 83-11.

2. Betrokken personen.

3. Voorval.
isotrn hebban in de periode vrijdaeavond 1305 t/in aondag 1505?3 oen aantal lo-

katies van. ehdn OBOcbt.Gebralk werd £;eiaaak1; van een bus v/h type ilerced.es,kleur
wit- — kenteken :
uitgedeeld werd do üchietBr^iekrant - Zie ïij
In do bus werd wrn oen hanc^-s-t.

Op zo 1^0503 was de bus bij 41 TVbat te iiüiuiS «n werd aldaar iiit;;ejouwd iocr
Eiln,zodj».t de- Ipl klaarblijkelijk eerder verlaten word dar. gepland.

cen van optr<;don Vij vooróT.a;:dö schic-tswries werden door rap-;. rd.et
wm.

' i doorftaten wat met van toeoassing is vsrvolgbladiem

2x ochi vts-, ri ?lcrar.t.



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

!f 16111

cl.

Cl MEIDING/1BSWS3RT (vervoigblad)')
Plg.5,nt. 3/ 309/83.

d.d. 20058%

RNR

OBJEKTNR

DOSSIERMB

4. S

V.vf.'ü. de aanwezigheid v. e, hangmat in het vtg, wordt d.a.z» aangenomen, dat
t-etrn. Iri het vtg overnachten»

5« Advies.

B.e.a. moge worden beschouwd als achtergrondinfo,m.d«v. dat door rapp» het
kenteken v/d bus aiej^ werd nagetroïdcen,

111-54.

Ggjgjgn : G-Plg.5 - 111 CÏ3et

C-lll CLDet j



Kazerne : G«n,4* 3onskaz«rne Grava

. .
beskend

(datum)1, T7SM-bestuug pers

Haai en yoorletters Re^j.strat^e.nr.. Oadeycleel

c.

d.

e.

f.

S»

h.

2»

a.-

b.

c.

(datum)

AAK: GtaS/SV t*v HM»i1

MBA4F



Kaaerne : CQrt.üeyligerskazerne Berg*n op Zeen

1. pers

O.

d.

e.

f.

g.

2*

b«k«md

-tAaden.

AAS*

PAKAÂ ^̂ k̂̂



•BSETSSSiHïBSv«>o

•o

*<l

**» "S

•q

•S

'5

'S

•p

•a

'<i

«



Kazerne : Sngelbrecht van ̂*3Bauk«ern« (KCï) Roosendaal

.
ftf4eling8fe«a*uu3röl*4en bekend

1» T\n)M»-t>68tT3U3? per: (datum)

en voorletters fiegistratieay^ Onderdeel

a. —

b.
•>

o.

d.

e.

g.

h.

afd./odl blMea. j?er (datum)

b.

e.

a*

b.

tav
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Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

Kaaerns t Koning tfillea XI katern» Tilburg

(datum)1. VVDM-bestuur per:

Haam envoorletters

a.'

b.

o.

d.

e.

f.

e.
h.

2. Redao^iel^dejft.jafd»/od3. tladsa

a» —

b.

o.

a.

b.

5-

I)a,tum/p¥/K¥

(datum)

ï CÏ«S/S¥ tav Bfd.Bt

PASAAP



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

Kazerne : Gen.Ma^.Kro«h»utkftz«rn* Tilburg

Qejczicfat
Gesn afdtlingflbes-fcuursladaa bekend

1. YVgM-bestuur per: (datam)

Naam en voorletters Reeistratisnr»

o,

d.

e«

f.

S.

h,

2. gedg,_QMelMen _a£ JU /od3.

b.

o.

TOPH.

b.

Batum/GV/KI

(datum)

'H. UV
Si* VÊit.

Nr

2 % MEI

ClaS/SY tav Hfd.BI



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

Küsserae

**««ö

1. TVMf-bêstuur per:
bakend

(datuia)

enLuVQprletters Regi s tyst i gny« OMerAeel

b.:
c.

d.

e.

f.

g.

h.

2* af d^/odl bladen geg (dat-um)

b,

e.

b.

3. O

tav



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

Kazerne : Isab»llakazerae Ben Bosch

afd«ling«l)98tuur«l«den bekend

1. WDj$-bestuur pers (datum)

Haam en yoorletferB Regi.stra.ttgnr» QM&rdeel

a.—

c.

a.
e.

f.

S.

Bedaotieieden jafd,/pdl bladen .peg

a.-- •

b,

o.

(datum)

b.

5»

MN: ÖLaS/SV tav

PARAlPs



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

Kaaerne : ïught

Geen afdalingsbastuursladan bekene

1 . vyP?l-'bestum per: (datum)

jq, yoorle 1 1 egs HegijStyatienr. Onderdeel

a.-

b.

c.

d,

64

•f.

H.

2» bladen (datuia)
J%.tN,,:,. . J- '-'•• •' "'"• " "- '• J ' "*"" "

Éfte. '• • •:'. ; • Si.**
gpjfc ;̂,:: .; '"•••: • "

jjiiJÈi?£:': ••,- : b.

.-v ó- :
^SpJ-Vv. •^ • : . , . öontaQ^atóen, .V^Dlïï,

KSf'V' v' : •• •- 3. Owmerkingj

ïgtASf8iS-ltlf« W
' li«Wüfc,_™.

fc»— — -— i— *ĵiias-
';©édl««F ... n |(|

GÜaS/SV tav Hfd.BI



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht»**-.
E •..-... ...l •-".<• ! /•->!«. l ƒ V

class;

fichecode(s)

1 6 JUNI1983 8J/618

votgnr.

DOSSNR 12.16.09

CIA: A3

PLS: '>H ontv 25-5-1983

Bronnen J

ACTIE SieVH v8ra : 13-6-1983
INFO:

INLB oniv

arch

81 hfd

B2 hfd

1 - &-^'3 dagb

fiche fcrt doss bijgevoegd

1-1 1-2 1-3 84 hfd 4-1 ST-1 St-2

2-1 2-2 2-3 B3 h ld plv rapp krt

PLV HFD

doe arch dd

Onderwer

MELDING/RAPPORT 1)
geen ) afwijkingen van tfn melding dtg.

: Militaire beveiligingr
: T. 7. D. M.
Mr erdakaz9rene,Ka:> riem, 170583

persoon,

Yoorval

Beschouwing

Conclusie

Advies.

450 Ci-Det

lid dagelijks besttmr T.T.B.K.
: Op de Kokssehool,Rip erdakazerne te Haarlem

een brief ( zie bijlage l) ontvangen,net het verzoek
de lesprogramma's van de nieuwe lichting dpl's aan
de 7.7.B.M. te verstrekken i.v.m. kaaernebezoek door
de 7.V.D.M.

t Het is aan de bestuurders van do Vakbonden bekend»
wanneer zij op de kazerne terecht kunnen voor hun
vakbondsac*iv±teiteli.De V.V.M vermeldt niet v/elke
activiteiten zij willen ontplooien bij htm toekom-
stig kazemebezoek.

j Het ia niet gewenst aan de V.V.D.fó of andere vakbond
lesroosters te verstrekkentdaar deze vakbonden in het
algemeen na de diensturen op de kazerne terecht
kunnen komen voor ledenwerving e.d.

s Afwijzend beschikken t.a.v. het verstrekken van les-
roosters aan derden. î """"" ~

) doorhalen wat niet van toepassing vervolgb!ad(en)

öiilage(n) een

class:

5CS5-IV-771938-728576'-89



Telefonisch ̂ n^

Gemeld door:

(Benheid)
ITC

01.06.83

Naast u.v telefoon

(Functie)

(Sang) Sld>

14.00 uur

t

(botrokkonon)

WAT

WAAS
(plaatt «n au
••aheid)

WASBSS8
(dag en

HOE

0«pl«ad« d«BO t* fim*lo «n B&rdtrvijk op 2 juni 1983
door 7TBH t«f*o ««dde^rftrlagiaf gm»t ni«t door.

VfAABON ,
(«o

bü*ondorheden t

»«ctl<?

aan
ontvangen door (NAAK) t



— telefoon

Teleroniaeh

Geoold door: (laan) ^^Hto

(Beoheid) 449

Comald op t Ba*»5/6/9*

VIS

*£ van een veili^hcidsinciden-fc

(Functie)

(Raag

TUd: 10.00

Inhoud van de melding

OAS/BLS AW i/v
SitVB

WAT

WAAR ,
«n «il

»*«t*rb*!'£kas. n»ar Deventer
t?nifor««n waren ftlt*rattl»f

ROS

VA1BOK t
(«o

ontva^on döor (MAAK) « K pi



ST

S.«- Vr'/ëyi o JI'N
...J AAH: HOOÏD Sectia Veiligheid-LAS

HOOFD B.V.D.

Hr.

O- O-C

Hatua bericht

Brem

Lo

Mt

DATTO: ? Juni 1985

t J Jvuni 198J

t P«r«OBt«l DUfi

i Juni 1983 %«a»«a 18.50 «a* te 20.JC mjir,
' s

w»nl «r door

o* " In o*

h» t

In
4«aon»tratl«
. T.

t«arcwil««0 r4 AOOT te
a» d» gavotrd »«t te
- "o top

«tdtea
op ttot kxniwua

ai 1 1 ia i «n p
uur

TtDtt «a Arm. »» irardaa

v«d
in

.e.r;:Btra«t t* .t.v«n,«r dntboaao»,

/ . • • • ' V cv. T: i' jO^r*»*0"****

vil^«B »• oict". T*««BS • **rd*a «r door
de Vuv^rlj.
bij M* o»f< In <

in hat 08f«*ijor d*



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht
Maas T; uw telefoon

...SECTIE VEILIGHEID

Telgfonisch ontvangen melding -yan een veiligheidsincldent

Gemeld door: (Kaam) ^^^H^^^ (Functie)

(Benheid) Q2 KTC (Raag)

Gemeld op : Dag: dinsdag 7 juni -pya.. 15 43

_^ |^_;. bericht afkomstig van PMC/Glt

Inhoud van de melding

WIE i VVDM/AVNM
(betrokkenen)

OAS/BLS AM. !/V
Sie VOL

O 8 M\3
Coderr

WAO? houden 9 juni demonstratie

MAAR :
(plaats en rail
eenheid)

atart Oranjekazerne Schaarsbergen via diverse objn/kazernes
naar Stationsplein te Arnhem.Hebben voor deze demo tostemming<
Mogen in unifèrm demonstr*ren.Gaan vanaf Stationsplein naar
het Velperplein voor een manifestatie.Start 19.30 uur.

WANNEER : 9 juni
(dag en

HOE

WAAROM
(zo mogelyk)

byaonderheden s 8**n toestemming om met ds bus op de diverse kazernes/Lpl'n/
obj'n te ko»en»

By sectie veiligheid ontvangen door (KAAM) t

Doorgegeven aan t

°\o
c-

i



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht
v*."-*t

}

RMR

OBJ MR

DOSSNR

OOK» v;-:. »*«
PW» Ov, o"f» 0-6- '3 j V-ÉMI 8-6-' 35. DET

^^^^^T

m
93

«w* MI

1.1 «.* t.j

*•» »•* ?•»

M

83

8f.1 PtV HFO

aoc

Cl MEtOIMQ/BAPPORT ')

10 <>:; -ijk» O;.'.

i.V.; . .:0.

ii l'>t . O. C .'.«r

i.,i. -.
-.;; or.

. t'
n. • l- i- en.; jirCf--.il iu- :-:•-<. --.fttt «'..-•«d.t:t er. • <-v< na ;:« u or

tr. " ; <>;•-.. roa, " bij >«a».-L-; i . gijn* (?»i<. Uijli^S,}

bct , r<. ' ; t r '>o .; ts 1-.- c J i l ix- .T 3.' T M « - - u t - , r cu i^u; f!1 '
!.a".- 'T,i"- csy-T r jv 'yj t i t fn t- r plu-tBe,

t h-«o'"H b .Tt-.i"- vj j .> AV . < • ' vns :.'"i; "<~r r1"!': nivlore • ; i - n i . - i
t--"1 - c' -j; <?- vu-Ie .; • jJL-r.O« 'T-or.ts'-r tin -• ' vt -' -sa*
l "..-:: wsn. i' • ' t J • '.r". ;• •>• "<:t • • • - : • c - t -\->or hoji .o--
• • i • ' «

o^ n:- .•«••. ; !;•_•, ;.t lr!i. . . ':t-n o-^; r .•; t> • i-v f :"c-i^-«;
,T/on'1 bool.J^ ». -> , . .ff •.;»• •••:ic .ïr tle ;i'.l.'"."; •->, •• ^ ,'\3:'«.t ir. 'Xj1—

.
; i j ( j ^ \'j.\j -air.;

lat Cl* eilJ. .O .ï.'-.'"- X'i-ij'. r"t.:v 't



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

V*voi9Wa<*nr ". b,, MELDING/RAPPORT') K UK

OSJ£K

OOSSIïRNR

ii'O u j _-<.>>•:

-• •• "• . 'i-.iv .:-. c:, o v.:-:, . - ... e

• -•• • '-"-J-, n t.v.-. v. _ . - - , s - • ( > • - . -• . ;„y
. - ƒ cl^-^.l.-v;., v. -.on. ^

' 7- ;> ' < l - ^ J ' w • -c:. .0-0- . a.i . .101 :\;.t
• : • . - . • . . . • : . ;-.tio ;.;ot '" :....— st«>-i.!O.:»

'•' •'••• 'ci- '; • • • - , •••••-•• v;::civi .-.:
,, f
'i. *.

>4 -̂/] ^L &.0

A* «*-<?

»ö?



CKXO): STP

Ptft OV onHc 10-6-'8J

Ev«t

ACTIE

WFO :
Sie Vh. B1-2 ^

MLS DMV

«ich

dagb

fiche lui 4onM|g«va«gd

BI Md t-1 1-2 1-3 84 htó «-1 ST-1 SI-2 M.V HFO

82 hW 2.1 2-2 2-3 B3 Ma plv npo kit doe «retida

Cl MELDING/RAPPORT ')

1. Onderwerpt a. Demonstratieve optocht A7NM/V7DM.
b, Deventert 2 Jun '8?.

2, Betrokken peraonan; Ongeveer 70 deelnemers. Samen niet bekend,'

3» Voorvalt Op 2 jun'83 te 18,30 uur, is een domonttratieve optocht ge»
houden door bet oentrua van Deventer, Oe organisatie lag in
handen van de AVNM en de VTDM. Het aantal deelnemers bedroog
ongeveer 70 personen. Onder de deelnemers varen ongeveer 60
personen in uüform gekleed. De deelnemers varen met een bus
van Schalkhaar(Westenbergfcazerene) naar Deventer gekomen.
Gedurende de deaonstratie verden pamfletten n uitgedeeld en
spandoeken met de volgende teksten meegevoerd, "Onderbetaald
is dubbel gcxpsx gepaald", "Wedde omlaag wedden van niet",
"Stop onrechtvaardige veddeverlaging", "Zelfs op het minimum
villen 2e niet"
Ka de optocht heeft een gedeelte van de demonstranten zich
verzameld in het aalenoentrum *DE HOHST" aan de kerkstraat
Deventer, Daar verden toespraken gehouden door leden van
A7NH, V7DM en FNV Jongeronoontakt, Tevens traden daar twee
bands op.
Het geheel is zeer ordelijk verlopen,

4» Beschouwing; Het geheel had een ordelijk verloop. Br hebben zich geen
problemen voorgedaan.

te
de

't doorhalen wat niet van toepassing is



ci Cl

Vovolgblad nr l bij MELDING/RAPPORT') BNR :

OBJEICTNR :

DOSSIER WR.

5. G.plg.OY;

•A, C. C.

CI»detachement;

«-*« /̂« rs /

/

') dooi halen wst met van toopASSmg is

CL
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lictiecoded).-
-' »l| :

Cod.nr

/345/2A 24-06-63

BNR

OBJ MR

OOSSNR

volgnr

CIO(O): 2I-6-I983

PLG:
C H oer

Bronnen:

ontv : 23-06-83

doe :
Eval:

•••̂ •M»

IHLB ontv dagb

arch fiche kit doss bijgevoegd

BI hfd

B2 hfd

ACTIE Jk {£ f £ /i" varz : Z-^—b ~ f"

INFO : 4£\<\

1-1 '-2 1-3 84 hfd 4-1 ST-1 SI-2 PLV HFD

2-1 2-2 2-3 83 htd plv rapp krt doe archdd

Cl MELDING/RAPPORT ')
gaan ' l afwijkingen van tf n medling dtg

DM0 VYOVAVMH
9-6-1983
Arnhem

Personalia;
18 man in unifosa waarondfiar:

I'et een "bus v.'erd lan$s de kazernes in Arnhem eti Schaars bergen, ^c
on hier het tot demonstreren bereidde volk op te halen,
Cta I^OOutrr uerd er verzameld op het Stationsplein west in Ar::"'om.
Veel animo tot demonstreren was er r.iet, op het verzamelpunt waren
niet neor da.- 15 rysn in uniform arjr:we2dLg»
Voorot»
spre.cer

LUÏ 5 va;-
wa^rmee publiek ",/erd :.r

streeks
hot Stationsploin weet Gi."t,~ nan door eakele v/in;:elstrato: recht-

iist Velpcr|H.ei;;. J lier stond eon
v/in;

,~elïuu vrac'::tauto
Li de laadruimte ea; nuzieki-istallatie e:i e :ri drie nan sier'c^ ba.'id.
ï"ijde:-s de de;-;o war-'le.. panflcttejï liitr;ede ld e.: werd ^et piiblÉÉk ver-
teld wat de reden was va--, ce deno. Veel medestatidei's verwierf nen er :-,
Va-; de AT.l. her;- Drteiir :-.ier.ia;id,nci-r er noot wel "bolarvrstelli :,"

'io ^ijdc o- ••!.•>.t er uto was weïlce
< i c AV

v.-ui
de toe' ir i.te

in de p>laatselij':e CP:,
passeerde de gr.iep eon utsyid v/a r-

'i doorhalen «at met van toepassing is vervolgbfaflieni j

Oi|lageini J

'i-



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

Ci MELDING/RAPPORT {vervolgblad)*) RNR

OBJEKTNH :

DOSSIERNR:

Hier ontving de groep e;n hartelijk aplaus en vanuit de stand msuakte
zich enkele dames los om met de demo mee ïe lopen. Op Yelperplein
ar.ngekoiaen vroog een van de dames a&. een WKKar of dit de hele demo
•was of dat er nog meer zou komen. Toen de WKKer*clat dit alles vas^ver4e
trokken de danies spoorslags en gingen weer nacx de stand in de MnnenstaêL»

Conclusie: Be demo had een rustig verloop ea veel "belangstelling s
van zowel miliatiren als ïrargersjheeft men. niet ontvangen.

O wat niet van

Cl. fj

25 S è S - III - 321580 • 2X4416FR -
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Batujj bericht

Bron

Onderverp t WW pamfletten te Harskamp.

Op 20 juni 198J, omstreeks 20.oo uur werden 120 exemplaren van
bijgevoegde paail«tten bezorgd op ric legerplaats Harskamp.
Voor ie Inhoud van deze paofletten moge ik U kortheidshalve
verwijaen naar bijeevoegde exemplaren. Deso wrden bezorgd door
vier personen waarvan tlch SSn legitimeerde als :

Bij een ingestelde kontrola bleek, dAt fle^e .jamfletten op de
lege-rlngskaoerc waren achtergelaten*./,'...
Bij de aanwezige soldaten bestond coen énkele animo oa aan da
aangekondigde demonstratie deel te neoen. De deiooiistratie heeft
niet plaats gevonden.
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Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

M E L D I N G

van ingekomen en verzond

berichten, bevelen enz.

UIT
DAGBOEK

OFF van DIENST US

Sodtnr

Onderdeel:
AFD OPN, opkir
Plaatsnaam
l

Oaium 28 juli 198?

blad A* van .1. bladen

DT6 leiding aan OvO
*
*

Aan/VAN :

(mt O.M. WOM)

Verzandlllst
PCLA5

SC» LAS

SCP LAS

O4A8

M0!>ti

KOPSft.

K» PERS

H* INL

H- LOG

H- JZ

Korte Inhoud

1. Actievere steun wan soldatenvak&ontten aan

2. VVÖH beziet mogelijkheid om "Kernwapen-

vrije onderdelen" te realiseren.

OPN A-2 . opkir



fijfl
Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

fichecode(s):

S3/1518
12.16.09

CIO<0|: U4

PtG: B

verz 12-10-83

ontv:

Bronnen: Evai:

INLB ontv dagb

arch fiche krt doss bijgevoegd

\R

OBJNR 31 H 5

DOSSNR

vioignr

OET 450Cidet ontv : 19-10-83

^ 21-10-83

ACTIE -1 —2 verz :

INFO :

31-10-83

81 hfd 1-1 1-2 1-3 B4 hfd 4-1 ST-1 St-2

82 hfd 2-1 2-3 83 hfa plv rapp fcrt

PtV HFO

doe arctï dd

a

1.
a. Buitaolandse bezoekers aan WEK vergadering»
b. HoSelkaz Ut, 8/9-10-83.

M 8 en 9 okt 198J heeft op de lokstie van het Jffi-TOM een veacgadering
plaats gevonden. Hieraan is door de in bijvoegsel genoemden deel-
genomen. Onder hen bevinden zich buitenlanders afkomstig uits
Finland/ Denemarken en Frankrijk.

De in bijvoegsel genoemde van de B60GEK3?: IQïY in persoonsregister es
woningkaai't te Utrecht»
IB-ütj pol

4. Beschouwing
Mogelijk betreft het hier eenBEüGG-achtig" gebeuren.

5* AAyles
Boctoaentatie

G-Plg UtJ

Mjvoe^ela: l



hchecodeoi

Cl AS, Ml •> / fd j /v ]
Sie VEIL. «PB

f*, ^ a • - " * • • . • » *

oS ~

"*

i3/1318

12.16.09

CIO(O): U4 verr 12-10-83

PtQ: U ontv: veiz

*— f / iy *-*ƒ '~Y f-J ƒ^

RNR volgnr

OBJNR 31 H 5

OOSSNR

DET 450Cidet ontv .19-10-83
_ 21-10-83

Bronnen: Eval:

B2 ACTIE — 1 -2 verz

INFO :

. 31-10-83

INLB ontv

arch

dagb

fictie krt doss bijgevoegd

BI htd 1-1 1-2 1-3 B4

82 hfd 2-1 2-2 2-3 B3

hfd 4-1 ST-1 St-2 PLV HFO

hfd piv rapp itrt doe archdd

a MELDING/3aBEEDBK5

l» Onderwerp
a. Buitenlandse bezoekers aan WIK vergadering.
b. Hojelkaz Ut, 8/9-10-63.

2. Betrokken personen
zie bijvoegsel (twee bladen)
van de BOOGBST, Torn; Oude Gracht 230 Utrecht.

3. Yoorval
Ed 6 en 9 okt 1983 heeft op de lokstie van hetJpUTïlM eeu
plaats gevonden. Hieraan is door de in biaybe^feyge^e^S
genomen. Onder hen bevinden zich buitenlandere ̂ aCkoms tig üitï
Finland/ Denemarken en ïbrankrijk.
Hesultaat onderzoek
De in bijvoegsel genoemde van

4. Beschottwing
Hogelijk betreft het hier eennEaCO-achtign gebeuren.

5. Advies.
Documentatie

C-Plg Ut»

bijvoegsels: l



. * /
hCfWCOd«(S)

82/3128

BNR-

OBJNR 32 D 7»

DOSSNR 12.16.09

wtocv

CIOCO): Ü2 verr 13.10.'82.

Pta Utr OMV IJ .10.'82. DET 450

Bronnen: Eval:

B2.
ACTIE SiaVH

IHLB ontv (jaot

«red 6clw krt «o»» Oijgevoefld

BI

B2

hld

hld

1-1 1-2 1-3

2-1 2-2 2-3

B4

93

hld

hfd

4-1

plï

ST-1

'•00

Sl-2

Kn
PLV

(toe

HFD

arcfldd

Cl MELDING/RAPPORT ')

I.Oaderwerp; 7V3K dotaoaatratie,»
tijd UI800 tot II2000 okt '82
plaats Voor de hoofdinguag BsrjUisxdkaaarne—A'f''t.

Hav POK resdo Cvr1-»-" tlaraoEatreroü ii'. uaifor- v;., b«tr v«rd >.ij
gs r straft mot vurzwo-a-d nrr9st hatwolk. idj :io;j had op 8 okt Jl.
Tij<!uns of. ila/AiTsB i:-- bitr .TI. r- d.. Of.f~?pecialii-1 ta utrecht
-l'JLU'i—^riweoüt alw.i-.tr hij fi...,ir aija l itora r.iïtiwdülia^ vrij va-i
alls di';>u;ten had.Op daaa nmt^ti !uid hwt;: de conclvuiio fTotrok
ksa ooi dan ook iao.-i- aio t m » <r r. j- . o kuzuruv/ tsj-ug t<,- ksra».
Op dn ma.,a:l;if- ra hot v/sak-w; d —II okt-kf --ruü bctr in buröar.
tarug oa maldaij zich bij Bijn C.Ka oau. t'j hivó.j,t,.><ïSB£*hoord: Rtu
do C b«itr cl» opdracht zij» iwi-'or.u t liilo u:•J. 'Vóï-'.'fio oatr
•fchuin li*g«lXwirvsn io botr tot op fi-7c .-:- ni.-. t toni^r'aki* rrl o;- ia
irjiiddsls 24 Uur o.iw.c-fwazit aou.:;t ij-Ji't A'fvt ov»r Z=-l ^'-tJ1

tot

ir Kil ivn in!
H».-r Kivuwor-luis»
II ol:t zou L.jtr >..ur> i-; .-jj-r^- t r.-.ij
;ao-i t't-.tid voo,- c l . hoof .i .• - v.

(ai.t :-i:vo rol I.)

opdB Bornhardkaa-DiTJa zijr. TurspXüid,Aldus ^ .a
W7:3-! t: Ftrocht ]i^tv;tl): a rr. fïoirspo A ' f r l . •/».-•..• i:

i t -crru t KOU <
; ' '.'^ 7.^:-f. wor
, : :o . ;• cr ;.:.•»•.

'} doorhalen wat niet van toepassing >s vervoigbiaaten;

- r - - --il.



f'

Vervolgblad nr bij MELDING/RAPPORT')

: 32 D ?•

OOSSIEBNR

Be C, van betr vertelde rapp.dat hij naandagochtend zich bijna aan
betr had vergrepen,hetwelk het laatste is wat deze C.zou doen.
Hijgde C.,kanaich in bet algemeen zeer goed bebeeraen.Tevens werd
door de C.,nadat de opdracht aanbetr OB zijn uniform te halen gege-
ven was,betr op het kaz.terrein waargenomen in contact »efr betr b
waarbij beiden kennelijk veel plezier hadden.
G.OCC welke niet de C. van betr is ontving een telegram.-zie bij-
voegsel 2.
C.van betr ontving 'tfanmaill',-zie bijvoegsels 4 en %
Betr «ntving een kaart als steunbetuiging.-zie bijvoegsel 3* °

4,lg8ch* Betr heeft zijn C, en personeel Genie veel welde bezorgd̂ Betr heeft
niet die publiciteit gekregen die hij verwacht bad vanwege het
niet doorgaan van de demo.
Beeds eerder werd geneld over beiden betr'n als doener en denker
hetgeen betr'a nu bevestigen.
Bij een eventuele verplaatsing van betr b. kunnen dit soort alcti-
viteiten in zijn nieuwe werkongeving verwacht werden,

5.Adviest Te voegen bij de stukken van betr ter couple tering van de ge-
dragsrapportaga.

AAHYULLIUGri 14.10.'82jOp I3.IO.'82 werd betr alsnog door de KMar gearresteerd
in bet HHAM te Utracht,Tijdeus arrestatie werd op betr het zojuist
in omloop gebrachte"Witboek rotteplekken in ...?van Onkruit aan-
getroffen.
Heden arrestatie,betr had zich op "handige" wijze onttrekken aan
het hes opgelegde arre8t*Betr wordt thans vastgehouden bij Brig.
KMar A'frt in afwachting voorgeleiding.

021
Opmerking; ref naschrift onder MR dossnr 12.16.09 dd II,06-'S2 ; -
door plv det C. abt ngedragsrapportage".Het door ü gestelde wordt
door aij ten dele enderschreven.Eet feitelijke mbt de techniek ge»
dragsrapp. is bekend «Zulk een rapport werd ook door de staf ont-
vangen.De aanvullingen werden aangeboden os bij het reeds in uw
bezit zijnde rapp t« voegen̂ Aldus voegen ontstaat een co&pleet
beeld.

Aant. Plv.C-450 Cidet;
ie t^h .v» B 1-2

4/1/83,

') doorhat«n wat n<ai vsn t

Cl.

5 C - l -810332 -121197 FR 2364



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

c
•v*

f ' &*<S<S//' X/>X t-^/
fichecode(s): ' ^r

CIO(O) 34 verz. 24-10-83

«.a 3 ontv: 25108? veri-?6T083

Bronnen: Eval:

INLB ontv dagb

arch fiche Krt doss bijgevoegd

8 5/571 /2A 26-10-83

RNf» «olgnr

OBJNR

DOSSNR

DET111 OMV 26-10-8?

doe :

ACTIE verz . 1% ~ t0 ~* ~>

'NF° ^f/^ ̂ //

t Bi

B2

hfd

hfd

1-1

2-1

1-2

2-2

1-3

2-3

84

83

hfd

hfd

4-1

plv

ST-1

fapp

St-2

krt

PLV

doe

HFD

arch dd

C! MELDING/RAPPORT ')
geen <) afwijkingen van tfn medling dtg:

Ledanwerving WW C.Cie 12 FaÉnfbat op

BSESOKKSHE

YOCtRYAL

Alle» ̂ elnaod bij plg. 2

- Door Hfd. Best. VTTDM werd op 9-9-63 O-Ocie tel. beöaderd om
op 12-9-83 een voorlichtingsavond op de legeringskamers te
houden* ö-Gcie gaf hiervoor zijn toestemming, mits ze zich

zouden houden aan de geldende regels.
- Op 12-9U83 werden betr, op de legeran&ajaers waargenomen.

Hadat door G-Gcie geconstateerd werd ,dat ae niet in het be-
zit waren van een bezoekerspas werden ae terug verwezen naar

*

de WC,waar alsnog sen beaoekerspas werd uitgeschreven.

- Van de ruim 100 soldaten zijn er 18 lid geworden van de WDM.

111/3*

Gezien C plg 3

i doorhaten «al niet van toepassing ia veivotgbiadfeni geen



v'

'ichecode(s);

38 vsrz; 7.11.1983

PLG: 3 ontv; 7.11.1983 07TTP3!

Eval.

*
INLB ontv daub

arcli fiche kn doss bijgevoegd

B1 hld 1-1 1-2 1-3 B4 hld 4-1 ST-1 St -2

B2 hld 2-1 2-2 2-3 B3 hld Div Mpp krt

83/599/2A 7-11-83

RNR

OQJ NU

DOSSNR

oer ui

AC Uu 'S I i'

•••c:;;nr

7-11-83
doe

Cl MELDING/RAPPORT ')
geon '} afwijkmgen van Ifn medhng dUj

: d)
:,P/.t Schikbaar, Westj<

\2_S®0: GenoemdVp^le
ie dat door

van een af zender(BVD)

gesignaleerd, in Scĥ ,lkhaara

is verzonden met als inhoud 2 op-
i""" niet dicht roplakt en voorzien

t'Harde.(bekend)

g..ADVIES: Info C-449 Cidot'(plg Ov)

.
&oticf Wn-Iar te

3: — Idcntioko IP.I-I?letten "ijr. OT z^lfdc-
P.. 15 r̂.lv.abt to ïi!c {"ericht .P.?T
b. TP^ Af'-'V."*, ~fc^ '̂'nvolto..
- Tnfo"c-4/!9Cidot.

111/38

') doorhalon wat niot van toeoasslno is
varvolgbladien;

bijlagei'n)

geen

geen
cl:



CLAC' •';.

Nr

Hr. 60,331. B. 1U/Ccnf

Dates» bericht

Bron

«83
- \j

AAMl HOOFD S«oti«
HOO?I) B,V.D.

DATUM: 22 novaaber 1983

0*̂ ^

t 14 novaaber 1983

')nderwerp : Bond voor dienstplichtigené
« i

Op de Brigades Ede, Wezep en Aarderen der Koninklijke

Marechaussee zijn vlugschriften bezorgd, aangetroffen in

de postbestelling voor diverse soldaten die niet meer op

de betreffende kazernementen waren gelegerd. Ket betreft

hier uitnodigingen <5ylê?:L?£ë,

pagnie SROKI van het Opleidingscentrum^Infanterie thans te
werkgestelci in de Hojelkaaerne te Utrecht.

>dienst t. 'ichtij,- soldaat, reristratienuiraer

i tot 5 sppte-ioer 19fiJ ingedo'-ld bij LTC-Compa^-

nie tr iïde, thans ii:."cdcolu bij 11 .Vrbi -Mnr-: ^die.-iiii,.::.

Compagnie te :;chaar3Verv.en.

fi . f
jr l /^-fv-o

v * ƒ

^( . *\><\,L{.

' tot 2 SKijtemuer 19B3 itL.-euflM ' . i j HO '

rt(?3compa<3ii,.-t 'ïïn:;RS .-i . - -ie Lka^o.ue t<- '.'ezep, tn iun SPt

-root ve:lof pn wonende te



! // ,?/ c?
's <J • ! n -. |5f

i tfi • • • ; . 10

dam. WDM op U12 togen 3,5 ?S

Geroöhten floer, tinnen legerkorps de ronde
dat YTDT: Op 1.12 wll denonstreren in unifon. tegen
«• 3.5 ^ op het Binnenhof te Pgg^^g. Sr ,ou

Keïruik vorden genaakt van put» tentjes.

Ook is nen van plan een aangifte te doen tij de

vanvege diefiatal van 3,5 ^ (ludieke aktie)

Reeds tesrroken B0t HB-I. Geadviseerd wordt on-, ïïlnl.

Merontrent te ir.formeran.

' ** «**««* «• vraag uit«.„t of er

pl^.Tfffl. fiit&./J2$s H! N U ^/
/ ^m j /H r



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

A i! '••- / S ; i i- ! i V

x

28 nov. -?93 15 • • • ' • 30

50 Gidst

d W. WM tegen fcw's.

melding bij 450 Ci&. ontvangen d tg 28.14,00 u,

TJB-.T.rDM heeft bij kas.co toestemming gevraagd voor
^>^?

een demo» op 1 dgceaatex op de Hojelteaa, tegen

PZ^C.IJtr, heeft hier afwljaend op

aanvulling bij 450 Cid* otïtv&ngen &i,g. 28*15,15 u,

deraonstratie aou bedoeld sijn voor buiten d© fcag«ra©

in uniform, fïogelijk in relatie met protest tegen

straf dis vier KB— 2 eden vanBiorg-en g-elcregen hebben ivra

in unifoxn aan 29 okt. sars. Kans dat &r voer

of op t deöember spontaan gedemonstreerd g&nt worden
is niet ultg'eslotsn,

vHfd/



Kaast uw telefoon

_SËCTIS VEILIGHEID

Telefonisch ontvangen molding van een veiligheidsincident

Gemeld door: («aam) IfcBBi (Functie)

(Benheid) K.Mar. (Rang)

Gemeld op : Dagt 8 december 1983 Tyd: 16.00 uur

«3

WIE
(betrokkenen)

WAT

WAAR
(plaats en mil
eenheid)

WANNEER :
(dag en t$jd)

HOE

Inhoud van de melding

Brigade K.Kar te Utrecht»

Om 15,00 uur is door de HB er van de VTDM, dpi* sld,
en 2 mede bestuurders een 100 tal ingevulde pamfletten uit-
gereikt aan de Brig.K.Mar. Bij de uitreiking was ook Pers
uitgenodigd, doch deze werd door KMar niet toegelaten*

Inhoud pamflet»

Ondergetekende rnr onderdeel

doet hierbij aangifte van een poging tot diefstal* door het
Min.v.Defensie. Uit krantenberichten en T.V. is gebleken dat
de n*»!»!* regering het inkomen Tan ambtenaren, trendrolgers
minimumloners en uitkeringtrekkers, met 3 % wil korten*
E.e.a. zal betekenen dat het M.v.B. per 1-1-84 Tan mijn vedde
3 % inhoud. Gezien mijn inkomen is dit diefstal* Ik machtig
het EB - WEK om voor mij op te treden. Hopende op een spoedig
antwoord en behandeling Tan de aangifte*

handtekening*

WAAROM :
(zo mogelijk)

Door KHar ±x zijn de pamfletten aangenomen* maar is mede-
gedeeld dat dit geen »tmftarant»ttiinint*U»r»gMD
aangifte Tan een strafbaar feit is*

bijzonderheden s

Bij sectie veiligheid ontvangen door (NAAM) :

Doorgegeven aan s B 1-2



:
1 '

__SECTIB TEILIGHL'ID̂

Telefonisch ontvangen melding van een veiligheidsincident

Gemeld door: (Maam)

(Eenheid) StKmar

Gemeld op t Dags vrijdag 9 dec

(Functie)

(Rang)

Tüds

WIE t
(betrokkenen)

Inhoud van de melding

WAT
TTOM
Pamf Ie tver spreiding mbt J>% salariskorting

VAAfi t Gen.Spoorkazemé te Ermelo
(plaats en mil
eenheid)

WAHKEEK
(dag en
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DATUM: 3 januari 1984

Datum bericht 29 december 1983

BKon

Onderwerp : Aanbieden van een aantal aangiftes, betreffende poging tot
diefstal door het Miniaterie van Defensie, door twee bestuurs-
leden van de YVDM, aan personeel van de brigade KHar Ermelo.

Bijlage(n) t

Op S december 1983 verschenen op de brigade Koninklijke marechaussee
Ermelo, twee nader te noemen bestuursleden van de WDM, gekleed in d»
uniform dar Koninklijke landmacht, in gezelschap van een ftant*1 ( kenne-
lijk militairen) in burger geklede personen. De twee in uniform geklad»
personen, bood het marechausseepersoneel, ± 400 aangiftes, betreffende
poging tot diefstal door het Ministerie van Defensie,aan. Bij het aanbiedt]
van de aangiftes werd door een fotograaf van het " Telxnrs Dagblad * foto'a
gemaakt. Ka aanbieding vroegen de militairen wat er met de aangifte»
werden gedaan. Hierop werd geantwoord dat deze op 9 december 198?, ter
beschikking van een Hulp Officier, in casn de Brigadecommandant, zouden
worden gesteld. De aangifte formulieren zijn alle voorzien van naam en
handtekening en betreft de inhouding van 3 # op de wedde van de dienat-
plichtigen. Het bestuur van de WDM wordt gemachtigd om voor hen op te
treden als gevolmachtigde in deze zaak. De twee in uniform geklede pero-
nen waren respectievelijk genaamd t



*

Beiden zijn ingedeeld bij 163 VerbandpUatseottpagoia «n gelegerd
in de Generaal Spoorkazexne te Ermelo. Dezerxljd* zijn geen gegevens
bekend geworden ontrent de identiteit van d» in burgerkleding,

geklede personen.
Ka aanbieding van de aangiftes verlieten gerelateerde per»onen

de brigade»


