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. :··.· 

c~cold 4oor: (Uaaa) 
(Eenhe 

Gemel4 op 

·WIE 
· ( taetl'okkenen) 

' . ~ . : ··, r ~ .·. 

2:.:!1..!-~ :tl.li~il~:l 0 

~ = ~ -

r-~ -."~"' 

,-.,.,.~ ,..... ~ 

'1'1.)4& 

.t.l.:.:.n h:.:.=:.,ou::,:&!:.......:":..:•::.:n~. .:cl~t...;;:;;•:.:l:;.;clul~a~a* p 

I Di.,.rie teletoontjea b\1 Ott. van dienet van"])MC/Co• NB door 
een onbekend persoon. 

WAAR I PMC/Go-NR te .Amaterdam 
( plna ta en 1.311 
eenheid) · 

WAtmEER a Tueeen 19.19,eo A Jari. '92 en 20. os.oo A iä.n.'82 
(de~ en tij~) · ' 

HOE 

WAAR(J-1 . 1 
(zo mogeiijk) .· 

Bijzonderheden& Gemeld aan Kmar AmsterdaM• 

113 

D~orgegeven aan • 

.. 
I 

. · . 
. · / . 
·' 

f\ t . 

i 
I 
I 

·• 

.. ··.· ., 

I .. 

. I 

·. ·; 

· .. ; ~ 



( 

{ 

i . 

De orr. van dienat van ~C/-WR ver4 se~eld door een onbekend peraoon op 19.19.46 A- 19.1947 A. 
20.02.29 A· 20.02.,0 A •. 
20.05.00 A- 20.05.01 A. 
BU het geeprek van 20.02.30 A verd er t-••14• terda~ va\ vind U va1 de PMC Papers? " 



. 450 C idet 

Nr.: 

25 D/l 

.: ·.··. 

,,,·_._ .. · 

Mw•l"•"qltelef'on I sch bericht. 

afkOnistig van: 

· Naam/Rang ; 

F'unct i e/odl: 

Betreft 

Onderdeel 

Plaats 

Dtgp 

: · veriaoht pereoon 

llMO NB 

Omschrijving van het gebeurde: 

----------------~---

die ·~belde bU de IMO NR en ziah nièt bekend maakte vroeg 

en . gebruik van • 

l ···,· 
i·' .. 

.. ·\'···· 
.. ;.: 

,I.· .. ·.\ . r 

I 

dat omtrent zulks, hij zich achrittelijk diencle. te wenden 

1-c-----....,....,;__----.......;.-__". _______ -------___.;.-~, --......:.·.--.-- _.;_,.: .. 

1---,-.---c.-.......;.__;, ___ __;,;..;_~----------------------~-. ---·--·~i:,, 

(v~rmeldt dtgp) Plg Ut 

.•• .' C ldet 

.. .. Cldet 
GrVO te 

r te 

G~zlen: I · · · · · 
<Cdt /~I .. Verder onderzoek Joor ploeg: 

ttr.__·.._ 
;,, 

. ~-· .. ; . : ' .. .·.':• 



,_ .. :... . ... 

.. 

.. 

., ;: 

.LA!fDMACBTSTAP 
APD. PLlKNEJ ~ ' - lt JUll.:1983 
SIE RO en IRPRASTB lh•••r 1 

PIS I -· .• 
Betref't ••••••• VEILIGBEIDSVOORZIEIIIQEI liK VAl DE VREDESBEVAlliG KL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PROJECT-H~ t A1~ - 00\1 . . BP - 1Q8A ••••••••••••••••••• c ••••• ,. • ••••• ~.~ 
VERZOEK TOT lOSTBiltWIG •••••••••••••••••••••••• 

1 • Object-nuaae:r 25 D/1 

2. Object Bureelgebouw PMC 

'· Plaate. i .Äu:iaterdam 

.· ,. ' .. 
. . . ! ' . • . 

4· Gebouw nuuer I · IMV/VÊRW•LIJST 1 · .. ! 

5· Lokaal nummer l 

6. Functie •• 
7. Omecbrljvins 

Stroken schonen.· 
.. 

•"! ·. ;·. 

vàn }a 

·.·j_·· 

. . . : . 
. ··'· 

-~ ; . ,., 
... · .. '::; ·,. 

V ad IIJ:;.2-b .. 

.. 
. . ,. 

.··: .. :. ·.:. 
,.·. 

: . . . . . . . 
·. :· .. , 

_.·;i·/'"""-, 
~ "l 
; 

.. i 

.•:.' 



.,·. 

! 
I~. 

. LANDMACHTSTAF 
APD PUDEli 
SIE·RO en INPRASTR 

._. .. 
Datu• 
Hu! er 
m , 

lt JULI1983 

Betreft · VBILIOJU~lbSVOORZIEIIIQD lil VAN D~ VREDESBEWAIIIQ . kL ••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
!!~~!è!:!~-~-~ll.:.22~l !~~:.l2!4 
VER~óEi TOT KOSTERRAMilO 
·~·····-·····~·········· 

1. Object-nuaatr ·.25. D/1 

2. Object 

:5. Plaate. 

B~elgebouw PMC 

z Amaterdam . ElDt N-ROL -. 

): . 

----~----------~------~--------------~----~-----------------T~------------~----
4. ·.G.ebáuv nuuei'.·. 

5~ Lokaal bUlllier. Vad-V .· 

6.· Functie 

7~ Omecbri~vins voorzien in sen· ~ van l• . . . . . 

Verlioh·Üng rond gebouw automatiseren en vernieuwen 

=er vademedum-

'; .'');;)j: 
' -. . :.::~-~ 

~ ,_- :,-: .' ; ·. . : :: '1~ 

~:· --_ 

·'··· 
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. -

,;._ 

DIENST CEBOU\IEN 
WERK~N en TERNF.lNEN 

Betref't ••••••n 
PROJF.•.:'l'-N\J'MMER I A~' .. OOH 
••••••••••••••~•~••••~•••ra 

UP.H~tDMELDINC ••••••••••••• 

l. ObJect-nummer 25 D1 

2. Object Bur.geb. van-Eeghenstraat 78 

8P • ........... ,, 

}. Plaats Amsterdam s. I • .o. Noord' Bolland 

·-A 

'·. 

•I 

.. . 

-,_. 
--;·! 

\ 

--------------------------------------------------------~---
...- _,.....-..... 

4. Gebouw.nummer 

5. lokaal nummer 

6. Functie I Staf PMC Noord-Holland 

1. Omschrijving uitgevuerde vonrzien1ng~nt 

Zo14trverdieping:-

Dakiioht bezet met z.g •. pantserkoepel met stalen dakopstand. 
Dakopstalid in de dagkant voorzien :van stalen dejo _roosters. 

8. ademecum BMO 

,_: 

;_.· 

. ~ . ' : 

. • .. , 

;.';·, __ ;· .. 
• f _,,· 
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;.;. 

/'""' 

.).:'. 

.. 1:. 

DIENST GEBOUWEN 

\IERKI:!N en ·rE!l~l!!tNEH 

Betreft 
........ ft 

PROJF.~T·NUMHER : A~} - 00'1 
·~•••••••••••••••a• A•~•••'• 
GP.Hl::!E'OMELDlNG ................. 

1. Object_.nummer 25 D1 

2. Object 

.. 

' . 

3. Plaats 

Eur.geb. van Eeeshenstraat 78 

Amsterdam È.I. D • 'NoÓrd HO'lland 

4. Oe bouw nummer 

5. Lokaal nummer. .l 

6. Furietie a Staf PMC Noord-Bolland 

1. Omschrijving ui tgevoei'de vonrz l.eningun: 

2e Verdieping: 

1. Vaste ramen voorzien van aluminium ramen bezet met slagvastglat!, 
type Lexan dik 6 mm. Overige ramen vervangen door hardhouten ramen 
bezet met slagvaatglas, tJPe Lexan dik 6 mm; 

2. Toegangsdeuren vervangen door multigarant deuren, voorzien van 
veiligheidsslot type A en dievenklauwen; 

3. Alle liohtk~epels vervangen door z.g. pantser liohtkoepels, voorzien · 
van stë.len'dejo roosters; 

4• R~lluik voor brandtrap in kamer 10 geplaatst; 

5. Dakbeschot bekleed met staalplaat in kamer 10. 

-... ~ ...... --.. - -·--···. 

gestelde in het. Vademecu~ BMO 

Noord Holland 

:i 

.·.i; 

; ·':··.·., 
·Nummer · . ;· 
. 0 p'dra c h t foz;aî~l i er z\'' i: 
.. . < . . ·.. . ... ~ .. ~.-

.. 



,t'• 

( ,,; 

,,,., .. 
·.· ;· 

DIENST CEBOiJWl-1N 

WERKt:N ~n 't'ER!IElNEN 

Jo\ tum -

Betreft : VEILTGliEIDSVUOlt?.t~NirfOEN IHK '/AH !)[ Vttf:jt;~~t:'.JAKtm; i\1. 
······~ . ·········*················~-~~--~···~·~···~·~·p······ 

PROJF.C'l',;.NUMl'\t;R I A') • 00\\ 8P -......................... ~. ..ft .• ··~ 

OF:Rii:EDMELDlNG ••••••••••••• 

1. Object•nummer 25 D1 

2. Object Bur.geb. V!Ul Eeghenstraat 78 

}. Plaats Amsterdam 

4. Gebouw nummer 

5. Lol< aal nuntmer 

6. Functie 
. ' Staf PMC Noord-Holland 

1. Omsèhr1Jv1ng uitgevoerde VOilrzlen1ngunl 

1e Verdieping: 

1. 

2. 

'· 
Kamer 5&.twee rolluiken aangebracht; 
Kamer 6: rolluik aangebracht; 
Kamer 7: rolluik aangebracht; 

EID Noo~d Holland· 

4· Kamer 8: twee r.olluiken aangebracht en een raam voorzien van een 
.aluminium voorzetraam bezet met slasvaatglas, type 
Lexa.n, dik 6 mni; · 

5. Kamer Sa: rollui~ àangebracht. 

''·• 
........ 

,,: 
i• 

i' 

.. l 

. ! 
'· 

.i· 

.·:· 

! 

'Ï 

,,•· 



;· ~ ... 

.".-..._,, 

::.:···· 

r··· 

. ~~:: . . 

y;.-' .,. 

·'·.· 
:·;···· :::.: 

'DtENS'I'. GE:BOUW~~N 

~RK~N on •rER!fF.tNEH 
. -
,._ 

-- -

~ 
tlumm;, r 

Betref't VEILTGIIEIDSVUOtc:~n:rHtlOEN IHK 'IAN ·DE Viit:Ji::~t;~:~..:AK ttlC i\L 
··~-~---·················~~·········~-~---~·~·· ..... . .......... 
PROJE~T-NUMMER 1 A!) • 00}1 8P - 19û2 
••••••~•·•••••••••~••••••~• ••n•• ~•rt 

GF.HI:!E'Df'lELD!NG .............. 
1. ObJect-nummer 25 D1 

2. ObJect 

}. Plaats 

·a Bur.geb. van Eegberustraat 78 

Amsterdam 

4. Gebouw nummer 

5. Lokaal nummer 

6. Functie Staf PMC Noord-Holland 

7. Omschrijving uitgevoerde vonriienlnsttn: 

Verv.olg b. Beleta«e• 

"EtD Noord àolland 

vervolg 6. Tochtdeur vervangen door pieus, 40 mm multiplex glaadeur, 
type Z, bezet met slagvaat glas, dik 6 mm, de gehele pui 
bezet met slagvast glas dik 6 on 95 mm, gezet in een 
aluminium tra.Dle; een electrisch geregelde sluiabeveiligin~r 
aangebracht; · 

7. Portiersloge, raàmprartiJen voorzien van aluminium achterzetramen 
bezet met slagvastglas tyPe ·Lexail 9~ mm dik. 

a. 

.. r 

:·'· 

.:·:=·:·· 
',·,. 



·:· 

( 

DIENST GE'BOWEN 

WEHK~N en TEHREINEN tfummo: r t 

Be treft 
...... &~':'! 

1 • 

2. 

'· 

PROJF.CT-NUMMER & A~} - 00-1 
•*•••················~-~-~-
GP.«~EDMELDINO . --··········· 

Object-nummer I 25 D1 

Object 

Plaats 

1 »ur.geb. van Beshenstraat 78 

1 Amsterdam E!D Noord Ro'lland . 

4. Gebouw nummer 

'5. lokaal nummer 

6. Functie a Sta! PMO Noord-Holland 

1. Omschrijving uitgevoerde voorzieninguna 

b. Beletagea 

1. Deur naar souterrain; onderzijde voorzien van staalplaat; bovenzijde 
bezet met slagvaat·glas, gezet in een aluminium frame, de deur 
voorzien van nieuw ban~en sluitwerk. Het overige deel van de pui 
voorzien van staalplaat en slasvast glas; 

2. 'l'ele.fooncentrale rolluik aangebracht; 

3. Hfd. Sie 1, tweè rolluiken alsmede slagvast gla3 in aluminium frame 
aangebracht; 

4• Slaapkamer PMO-N.B.; rQlluik aangebracht; 
5. Werkkamer PMO-N.B., twee rolluiken alsmede slagvast glas in aluminium·. 

frame aangebrach-t;; 

. . --'--....... 

6. Hoofdingang: sluitwerk. vervangen door veiligheidsslot, tne A, onderzij do
deur bezet.me1;.ataalplaat, bovenZijde bezet met slagvast glaa,·type 
Lexan dik 95 mm. ·. 

.,··, 

.. ·; .· 

Holland 

Nuaicner . · <~ : 
Op~rachtformulier :·;>i~; 

0/24/b 
'. 



......... 

·-·- ..... 

. -~ ·: ... ·~ ·' . 

DTENS'l' GEBOUWEN 
WEHKI:!N en 'rER!HUNEN 

. . . . ' 

Betreft ... VEILJCIIEI""~' ..... ,u: 
-~·-··ft -········ ..• . . 

PROJF.~T-NUMMtR ~ A~} • 00}1 ........••..•..••.... , ... ~. SP .. ••n•• •• ,, 
ur.tü:E'O~lELDINC 

. ·····~·-·"··· 
1. Object•nummer 25 D1 
2. ObJect ·»ur.geb. van Beghenstraat 78 

'· Plaats Amsterdam EID Noord Holland 

. . 

4· Gebouw numme~ 

5. ·Lokaal nunamer 

6. F\lnctie ·.staf PMC-Noord-Rollahd 

1· Omschrijving. uitgevoet-de voordenlne:unt 

a, Souterain1 
1. Buitenpui ketelhuis vervangen door metselwerk; 
2. Toegangsdeur keuken;·onderzijde voorzien van staalplaat en het 

aanbrengen van veiligheidsslot type A; 
3. Het verbeteren van de bestaande hekwerken d.m.v. doorgaande bouten 

met een eapa~oletsiuiting aan de binnenzijde van de kozijnstijlen; 
4. Alle raampar:tijen aan· de binnenzijde voorz;en van aluminium re.inën 

bezet met slagvast glas, .type Lexan, dik 9 mm. 

' 

ademeculil BMO 

....... 
~Î~i;,~,j\;'·i; .. ·<; .. "'" . ui ............• : ... : .• : .... · ;K'c>:.:'·k~ •. ;,; .•• ·""'·' 

· .. 
,; 

' ··\ 
. ~ 

-:: 

!· . : ---~ ~~r 







·.'.' 

SECTIE VEILIGHEID 
Classmcatle:. ')• diuns~guhelm 

conrideniieel 

~ 
U~Qt geheim 

Mertdng: ') CLgegewens 

~ 
·. · . .zaken 

·oNDERWERP: 4d~·-7.-kv . .~~~.A- ~A,/".. w~ . . / 7' .",., ..... 7"' 

Achtereenvolgend 
naar: 

Hoofd· 

Ter behandeiing 

daium. 

V Ontv 

Ter kenhlsgeving 

datum 

A Par V Ontv Verz A Par 

Afdoening uilerlijl( Qp: 

. .. . . . :· .. , 

Dit stuk mag alleen via 83.1 aan de:! 
-----------+--+--+----11--+---t--t---·-+----1r---·+-------t volgende behandelaar warden aén· ~ 

P!v·Hoofd 

Secretaresse 

HOT I 

HOT 11 

. ~81.3 

~81.4 

H82 

~82.2' 

HB3 

·-83.1 

·• ';~8~·:? 
. -83.3' 

.. ·.:83.4 

• .HB4 

J 
1 

.. 

geboden. · . · · . ' i. 
De ruimte hier onder vrijlaten veo( 
aant. van de secretarie. . ; 

, I 

. "' .:·:.;_;.__---,-----,----t---t----,+-,--+-"'-t----t--t~--+--·-t--+--,-.,----
:;,,~·,8: .... 
::.~·: . 

. ;·,:~·.,cJmpb~vJe.o:k 



.. 

·:,.·:· 

.:_.·,· 

>-:-

No.ast uw telefoon 

SECTIE VEILIGHEID 

Telefonisch ontvangen vcllighcidslncident 

Gemeld door: (!aam) (Ftlnctie) 

{llang) 

Gemeld op Dag; dinsdag 6 nov 18ft 't'ijl.i 1 15.-\0u 

b~richt afkornatig nn plg tHt {via sgtl v Duin van PHC/NH) 

WIE 
. (betrokkenen) 

'JAT 

. . 
Inhoud van de melding 

: ver111iesing van 200 patr C}lu!l 

WAAR 1 Stotv:tgcie PMC/NH 
(plaats en mil 
eenheid) 

WANNEER 
6 nov~mber 1984 . 

.. ·· (dà8; en tijd) 

HOE : 
ontde~t bij overgave I'IIUJlitie ao.n beatuursregio HO:arlem. 

· WAAllOM .. . ... 
· {zo ~ogelijk) 

bljzotJderhëden :· 
!<Mar ingelicht. 

.,. 

.:; ~--
~---~___,..---_,....~-__;_~....;._------------~~~--·~ 

Bij sectie veiligheid ontvangen doa:r . (NAAM). a:~······ 

Doorgegeven aan· 

... -
... --~i"' . :·' .. -· .;• " 

.,_._,_ ... 
... :· .. ·· 

...... 
' 
.. ~.· .. '.: .. · •..... ·•· ..... ··,:·.· -:~ '' ·:.- ,. :-~ /: .. i:.~-~--~;:.~~;:~.' ... :. . !f 

.. ;'.: 

~ •' 

:•:;• : ~.:-i/3 

_,; 

--·I 

.·'.J 
-<1 . 

. ~~ 



-· . 

.. · 4so Cidet 

Nr.: 13-5 
'':;:'·· 

. _.,_,. 

(). 

Monde 11 ng/ te 1 efon i sc:h bericht Coi•nr 

afkomstig van~ 

Naam/Rang : 

Functie/odl: 

Betreft 

Onderdeel 
'Plaats 

Dtgp 

vermi ;1•11 ng: 

ststvzecie !nc 

Omschrijving van· het gebeurde: 

· .... 

Reeds gemeld aan: 
1. Sie Vh Q6.15.ZO.mlt)a 

2·------------------~ 3. ____ _ 
·.:~ 

. ··. ·:·_ ·------------

1---~'""'"7--;------~--'---·-:-.-·---·-~------·---'··-·-.,-· ·------------------.:....~---;...._,, ;:·· 
.. '----· ___ ..._ ____ _ 
,;; 

. . .. -----.,...---------- .. 

. .· . 
1-__;_..:___....:,_. ___ ~;_-----:---'-------------------.,.-.-------:,..:....:---·-----4 

gegeven ;1ah: sI e Vh 

··. Plg. Nh 
Ptg ·zh ·· · 

dtgp)- . Plg Ut .. · 

èidet 

. .. .• c id. et 
-·~ 

.. ·.: ·_,·_.·. 

: -·· -· F.tMdè~e9e---: 

lf!:idà:els f\fechr~-~------'-'-..;......;. ~--.. • •'· 
. . ~ ':. :; 



· .. S.BCTlB VEILlGllElD · 

Voorlo~ig zaak/obje~tdoaoier . 
Classificatie 1 O/ro/C/0/ZG ··. · .· · : · . 
Bijgevoegde retroao·téna· -~~-f-'?/t/ll ~ ~,(. Ld- z_~~-
Vernietigen ina --------··--- ... , _ _!l..:;_f!t;.. 9f 

Het maken van aantekeningen op de voorzijde il voorbehouden 
aan het secretarie-personeel. Behandel&~.•: 8elie:ve de 
binnenzijde te ge_bruiken. Heort u de v~~t~à•J.singadatum 
van dit dóowqerit i· · evuld ? · , .. 

·veeWI~Df$RUIG. 
. ~·ZELFSTIJOEliJK • 
. . ~V ~N E E NI s T u K 

UIT EEN DOSSIER 
. ·i. 

IS VERDODI:N 
. -· 

Cod~ · 

··. . . 

.. ,_:. .· 

; .:N~.~rdo~iüng en ~oor o'pleg dit .documet1t ee~st 1~ng 

· .. , ,"· 

)" .. 

:·., 



0 



0 

---------------------
I ·• 
r-<~-.. ;· .. 

84/1034 

tichecxide!s~ 

CIO(O}; A3 verz: 0'70884 
PUl: Ne He . ontv: 0 {J 0 ,Y t'fl <t 

· Bronnen: 

INLB .ontv. dagb 

OSJHR 

.. . 

OOSSNR '· 

ACTlE TI-2 

öntv :10-a;..a4 

doe '15-8..;04 

'<81l ~ 1)-9-34 
INfO 

-. -c·------·-····----·--·-··--·--·-·-·---·--··--· ·-··-··---··-··-···-··-·-···-·-----'-------------_,...----

., 
I 

.• · B1 hld 1·1 1·2 1·3 84 hld 4·1 Sl>l St-2 PLV 

doe 

HFD 

...:· 

83 hfd · ptv· rapp krt nrchd<l 

Cl MELDING/RAPPORT ') 
goon 'I alwijlo.ingen varolln mO<II•ng dlg: 

1. Onderwer,p . Personele/In:tichtingen beveUigiJlg 
Tretwoord : · Colportage stichting J~p~y Sunshines 
Plaats en dta: P.~t.c.m. op 11' mei 198lt. · 

2• Betrokken personen 

I ftHI' 

3. Voorval.. 
Meld.i.ng PHC.OO.NH .te Asd.(4,fD/8~.i/'-8r-} 
op ~5 mài 1984 heef't een oolpoteur lr."Prob.,i 
kaarten te verkopen vaar do:etiohtin& HápP,r. 
Sunshines bij het StafgeboUw VM d.ll PMC.NH -~ 
Na ver:l.fioEi.tie bil de stiohtinS':bl~ok···manjD; 
· · bekend . te zijn". 

veiVoigbiad(en) 

bijlaQI!f.>} 

st~uit. op naam van ,, '. ~ 

driè' 
twee 

.,, ; ••• :~ f ; • • ~- : •• :-.i. 

. 't 
'). 

.. ·~:. '' . 

':·:: 
·-.-.·.··;;·< 

. -, t;·::;-~:·~·--.~~:~!;;i;\~:L.:·!·!~~~~~:i.\·~~ 



() 

.. · ...• 

.. --~--·~~------------~----

lt ttltl\ 

cl. ·Confidentieel 

RNA : ..... Cl MÈLDING/RAPPORT (vervolgblad)')._. 
· F.EN 

•} doorhalen wat niet van tcepd.....,!'1~:i fs 

·. 25 8 à 5 • I • 820247 • 220947fR • 2364 

OBJlll.lNA : 

OOSSIERNII: 

" Stichting Happy Sunshines 
Amstèrdumse Bejaarden Voreniging 
Maroo Polostraat 209-11 te Asd'~tel ?6.?1.92 
Deze vereniging orsaniaeert kaartavonden1cabaret en: 
toneelvoot"stellingen,buatochten en bingoavonden 
voor bejaarden. 
De 

vorvolabladco; ~ 

-r-waç:; 



. \ 11 1&1U 

Cl MELDING/RAPPORT {vervolcablad) t) ..... 
TwiU! 

RNA 

08JtktNR : 

OOSStUINR: 

() 

1) doorhalen wat niet van toepassing is vervolgbl~den : 

ct •. ~- ·.l" 

..... 
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Kamer van Kcophandel·en 
Fabrieken voor Amsterdam 
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Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Arnsten;tam 
Ch'ITtn!de~i~dComlo.-roct~ 
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Kamer van Koopha.nclel en· 
Fabrieken voor Amsterdam .·.· 
O'è"rb1lci:Cormelwl()vrt.erd~l·~a;m'll,'r 

1062 HH Amsterdam, Koningin Wilhelmlnaplêln 13, Ielefoon 02o ·, 17 28 82 
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Func tI e/od l: 

Betreft 

Onderdeel 

·Plaats 

Otgp 

. P. p ;L, 
. . . JfV".iV/ 

Hondellng/télefonisch berichl. 

. col Eórte ~"èn 

Sta.fgeb, PHG 

. . 15.1~.25 mei '04 . 

ontvangen doo_r: . 

Naam----_:_ 
Otgp~~i '84 

Reeds.gemeld aan: 

1 • Sie Vh 

2. 

3 . 

Omschrijving van het gebeurde: 

Door ord kaarton to voor de ntioh 

·, . 

. ·j 

•\ .·· 

\. 

--"-""'----------b_ij_~ot ota.fgebou~ tle .!:'~~~---- -------------- :· 
r----------------~--~-rl~e-~~~~~~~~-~~eek man,~oc~~-rt~vorkoop bekend 

Kennis gegeven aan: Si e· Vh 
Plg Nh . 

(vermeldt dtgp) 

P~g Zh 
Plg 'ut 

.... ctdet · 

•.• , 'ctdet 

ft'dd<lels deze 
··------~---------~----~-------~~~~ 

NiddelS O:faohrift dezeD 
• ·----....c-~---,,--,..--.,..------'-,~..;...._ 

· .. · ... 
--------------~----------~--~--~~ 
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Naast uw telefoon 

SBC~IE.VEILIGHEID 

Telefonisch ontvangen molding van een veilighcidsincid•~nt , 

Gemeld door: (Jiaam) 450. 

(Eenheid) 

(Functie) 

(Rang) 

Gemeld op Dag: ,16-5·84• Tijdt 14.30 

WIE 
· (betrokkenen) 

WAT 

WAAR· 
(plaa tä en mil 

eenheid) 

-WANNEER. 
(daB ~n tijd) 

HOE 

WAAROM .. · 
(zo mogelijk)· 

bijzonderheden · s 

n,~reera. 

Inhoud van de melding 

Verkoo}J van knarten voor: stichtingon ''H.U>JlY SUl1SlllNE11 

Gebeurt door èorportcur. 

Stafgebouw P.Jor~C. proberen kaarten aan te smcröni. 

.-

:Sij sectie veiligheid ontvimgen door (NAAM) 

· . Doorgegeven aan . ;. . .. 

':, 
. ; .;-._ 

-. ·' 
,·· .. ···· 

·''.·1'·'' 
·, '·"··'' 

·· ... 

. .. ~ 
. . . ' ' .. _ .. ~- . 

' .·. ~ 
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'Î-t· ~ 
~ } SECTIE VEILIGHEID 

tlaast uw telefoon 

Telefonisch van een v~iligheidsincident 

{Functie ... 

(Ra.ng)-

Gemeld door: 

{Eenhoi~ 
Gemeld op Dag:840516 

Dattijdgrp: 15.1505B/mei'B4 

Tijd: 11.20uur 

Vgd. Luyk tgv. S2/3 FJ1C/tnt. 

Inhoud van de melding 

WIJ: WAT 
(taetr.Dknnrn) 

1 In het Stafgebouw bevond 2ich eèn persoon, die beveerde kaartèr 
de stichting 11The sunshine" to Vêrl4:önl~;tná 

WAT 

WAAR·. :Stafgebouw PNC/NH, van Enghenstraat 76, te Amsterdam 
(plaats en ruil 
eenheid) 

WI\NNEER 
(dae; en tijd) 

lroEC AKTIE 

. WAAROM 
{zo mogelijk) 

ri5.J425B/mei '84 

: :&U verivikatie bleek, dat b\i de stichting nog de man nog d'l 
kaarteri dio hij te koop aanbood bakend te z~n • 

bijzonderheden . : l0·1ar en Ci,.-det ingelicht. 

Bij séctie veiligheid ontvangen door 

· ·, Doorgegeven aan 

_:,,· 

·.-__ . __ .-:; 

/ .. 

; -: 

.' . .'--· 

·' :. __ 

;: ·, .. 
.. ·. ·'' .. ··-· 
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F.~~ ;' .... · 

... _ ............... .,......., ... . 

1. DTG MELDING : 210800Bmei 81 
<door: RANG/NAAM....._. 

FUNCnE :~PMC/N-Il 
EHOIOBJECT : P&·iC/N.;.H . 

2. BETREFTEHO/OBJECT : PHC/tt .• R v. Se~henstr 78 Amsterdam 
OTG PLAATSVINOEN FEIT : 201850Bmel8 1 
AARDVAN OE MEU)ING't: Omstreeks 201850Bme181 hoorde de OVD Pt4C/N-H ~ha
~erinkel. Toen hij naAr buiten keP.k ~ag hlj plm 15 A 20 ~nn die be?.l~ 
waren via dP. vergaderruimte ~P de 1e verdieping het gebou~ binnen tA 
~~lngen, Hij ri9p hen toe dat ~e w~g moesten gBan en heeft onmtddellijk 
.-~t't'a::ht de IGtar te H.'ln.rschuwen, hi!!tgeen niet #fel u.'ct is. Op d:lt l'!loment 
vera~h~nen er drie mannen en 44n vrouv on ~~ kamer die hem verteld~n 
dat hij het gebouw moest verl~ten. maar d~t ~Lj hem niets zouden dorn. 
De OvD we!s~rde dit en vertelde dat hij ~ijn superieuren op de h~ogte 
ging atellen. Onderwijl hoorde de OvD dBt in het geb vernielin~en •1erdPn 
~.:mgericht. Hij waarschuwde de OVA PMC/N-H en de OVD NTC. De OVA hurt de 
IGiar op de hoo~te gebracht. Om plm 201910Bmei81 ia de Gempol aangekomen. 
de indringera hadden het geb reeda verlaten. z.o.z 

3. GETROFFEN MAATREGELEN: OvA Pl1C/N-H, OVD l~TCt IC-lar. 450 Cidet 4;&to~aarschu~id~ 
~1ar heeft sporen opgenomen. 

4 •. BIJ EI~EN EHÓ/OBJECT MELDING DOORGEGEVEN AAN 11: 
C fW(.V<""ti~ö:f~i'6.Y~t I ~HOIOIIKMAR I Cl/ P.Qttllt:<.'UW I 

~(::·: .. . 

·:···"~~,-~ __ ...;;.:._ ___ ~ __ .......;;.,_~----------------~-

_... 

·' 

.. ;:::. _:..:· 
_t~~·::·< •. 

· Ac1le door funCtionaris die melding ontVangt (aankruisen) 

MELDING GEDAAN AAN 2J 

;\) • r!l· 
·;a 
[]] 

•• 

NAAST HOGtRE C cq OVO NTC . 
. ~l . 
KAZG+.'PM.c I NTC I BLS ca OvO 21 

Cl 

KMAR 
EOD 
... ~.ro G! tfr ··~"~~t 

. ~;·. . ..... 

. ' 

~\_" I ••. 1,1 :• •• 

::,~~:}-i.' 

. ... 
'• I. 

. . '1 
: I"·· • 't• ..... .. 

DTG:201900Bme181 
OTG:.i'ff)Ó)ft))~~ "~1 

OTG:201915Bme181 

OTG:201910BmeiS1 

OTG: 

oi'G: .t.l oBJo A*" St 

~~~~: ;: ::~'•O•IOn hotg: Oietvon loepa,.lng . . (handlekenlngl 

I 

land 

.;· ., 

L 
• ! 

·• 

<> 

;7:%:~;~[-\r::. ;:;'i DJ en· [jJ dienen ~itljd ~eldlngteori!Vam;ef), [f] enz kunnen Indien 

i.';, .. :.: ~iêri niilt reed~ gewaar~ch~wd~ de ~eldf~a or~~angen. ·. :.·;J 
. . . . .. ,· ·'·"·• .~ .! 

~.":·:·~,·.:.~.:.:; ... :.' ...•. · .. ~'; .. :,::·:.:.~:···.·,: .. _'.· •.. · .•.. ·· •. ·.·.·.·.·.· .. ·.:· •. •.,· .. ·.:.· ... ·.·.::.;;:·· .... ·J.· ....;...~~~~~L~~22X.f..:. ·ii.7:2 •• 2!. .•. ~ .. :î~·2~·.=:.~·::::_7~i:.::,:-;_:;.~;_:::::. ·:.:.~·-::i,.2•::.... ·j;;.,·..:_:·.::i· ·~·· i.±'.~~~~~~..._,;,;_;~_;::;....:.~:....A~_"· ·.-~;;_;;·.\.·:=~.::.l,~.·~,t --;;: ... __ ~ , ... :: .. :;-~~<.'~, _..;;~--.. <;:: :<~·-_:,;_}·U.J.;..::·~~-~··.; ·.~:: ... ,::.·. ··:::_~ · ·.\·~·;:.~:':i·:' :~ .. ·:;-:;;·.:::,, ··: . ."· ·::: ·.·.· ·.- !~ ·>,~·2~. ..' 
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• U I 
Yermiealngen 

_ .. landilaacbtordero 

dlverlie . .,oorsèhrtrten o.a. ceremonieel 

JZ 
RIDKL 
liMAKL 
tekens. en afkortingen 
•ormen en gebruiken 
dienatpUchtvoorachri N ,,.,.(,{ /$ 9 

:f .. 

woordenboeken-o.a.: Ned 

Ned-Eng 

Eng-Ned 
Ned-Frans. 

- .~·; 
diverse plattegronden van· Amsterdam e~ Noord-Holland· t.t( /'•·<.:''' :,.: 

·-;.-:'u(,--~"""~~-~ 

· •· iwarte koker met plattegronden Dam; Koninklijk Paleis
1 

I /"!_/ ... · • . ..", • .f 9 
J~,. .......... "' -l·OJ!.-7 ...... A:,.t:..~"'r .. •- ~ 

.. -• AIG Lijsten I Conf , 1;J,k •1:"r-»r.!r ?:/) t-·f<),._~. R:.e.,.rf ? 0,_-.·'( , , 

Stratenplan (Politiè .. A•dam) ~- ,, 
/,;:_,_ .-· . ' 

: ..... -:t-_iû .I 

. · . . 

RechteliJk Tijdschriften (,± 15) 
' .. --... ·. . . 
' . . . 

-. Ranglijsten officieren 1980 

t i . k l' '1 [ /} .., pos pap er o one .. _ .. ~ ,,_.~"'"-"'<.c.,l'(j/ • 

- - ~adresst!ckers van 646 \iktrc!e 
I -420· Infbevcie- ·_ 
\ . i-:..a ~~--~'l :.(~?~·:-j ":

. Sttitvzgci.e- PMC..;NB. · \ ~;..·d'r~ fc. ~.·/ • ~ 
~1~ ._ ~u41~ë1Îr ~i u tail• ·. . ·•· ' -

·NTo·_.-· 
· .. :;.>··' . ~-: -:. :-. 

·"-;.; .·_· 

. . '~· .. . 
- -·~. 

,.· ~ . ·, . : ... ·. 

.... ,.· ~:' . 
. :~ ·)"' '., .... - · . 

' .. 

.• ~--.. .. . /··.-
,5-:. ; -1 •• ~~-1., . 

: "f. / ;,,~:-~·;/ .l~'L ,. 

· .. ·.·. 

. . . . . : 

,·,· 
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ft 
?/''' ... 
r ' 

vertlllaaxngeD ~ecre~ar~e 

• 'I 
Cm4agblok (agenda) ---·--···- .. --r·.,. .. '"'"'~ . . , 

. . ~ .. )..,_/.:, ~ .......... "-"~ l- f.-'-~ ... ::4. ,( .. -tt_,.." ' . . r 
Portret KoninginBea.trix 

Lijaten ori'ioierYali dienat P:-tC/Nlt 
. . . . . . . ., ·) 

Teletoonli~at PMO/lm ~ ,~./~ t.~· ... j/1 ; 
.. . . ., . . . I 

Ve.rkrooater PMC/NR (werktijden) , 
... RMG .. t.,. . . J .,. , .. :· .·; .• 

.. / / . J 
.- .:J/S·I.f._,lJc ,•··t 

I . 

' 

Stickers· 

I ,. ·Ir . 
-J.:~-J'( '•• t . , . - ··r ;I ,_:.•"'~ . 

: -.~· , I 
'··'· .: <:'. 

! 

. I . Nve Hoer : r ... }..û~ 1' ~- itl" 
· J<A .. Aclam. .. ( 

Cnkdet ONK \ . 

Archier 1979 nri. 01 t/m:1100 
i 

I 

/. .. 
Archier 1980-1981 nra •. · 51 t/m 150 \ 

J .' 
-.I · .. t ,.. \ 

.. 

·' . ., ~t' \ .. 
'~ • . .. r ; .. ' ....... : ..c,· ,..-1, 

2oo v= 300 . -.,.'C((f ;- .. ,.·:-.'.~·. ~ ...... ~·- ,-~~~~-L.~ ... 

' Totaal ± 2450 stuka 

·~· 

; ; 
. ' -~-. ··-.... ··,-· 

1 000 t/m, 1 300 

13so t/m 1e5o 
215() t/m 2300 

2351 t/m·2550. \ .. 
\ 

! 

.·.': 

'· _,. 

:-.:· 

i"' . . , 

. ..-·· 
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. . .a~haUq .. , auawl.U.nc ., .. •äa4e oa wnJ.••lnst• • ... l.llnl ftD. ••a czoet 
~ ' 

f:.to~a. 1 . i· .. . . .. 

· · • AZ'Oll1otbat ~to.1, sebukt, ll ... uto 1&4t wJrDJA14 •• bet u•otc-aAe 'ftn.lata 
· ..•. · • bl.I.Mo \eoo~4t11Dppaplowat · 

-~·>-~~ ~ou•llcl~ B YloD 4e Ab11dauatle, LUht4o..lal'\lllt1'1o a c1t MJ.lUaln ltult · 
:p~"~~~ • ·~11eon1 ODftloppe (vel .. , Pal Pltoape14) I . : •· 

~·<.~.t_;_f- -aü.t••••n• •zrnlop~ ~· .. »~, N!Ct. 420 ... ~•1•1 646 Vktnlot D. Ataïa •• 
#~··~\ lhsplo PttC/UI• .. , · -· .(,_q • •. ·• · .. "'~ . • • 

' -Azalofu.t Do 2, ctti'aoht te b'&kea, lllot .. lüt, vel a. -·· •• ,. llonaato .. : ·. . . \ 

· .. l&cte •'-•'• \ . - .. 

· •AZ'Obi•Jb.•' •••'• popend aoD4ol' apona Y&D pvo14• !aaaat all• leggen Yaa 
· · .. 561 Pol UA'l'R&9 nft11t. ult 41 bcmut1 La4tt .. · .. ··· . . . I . 

'(JÉ}:.~ ~· ~~~... .. • 
,_.~'>.;!'Mbieft:ul AOe4t bO'tOUtO 1a4a (tota.&l ... nlt14) celaa&kit &llt ltgpH fta 

. ,,, Pol llATIWS ftralat ea w.lt 4e tnec10 1a4t VOND &111 ltBPZ'tl Ta' 
.. . . . 

·· .. ' ' ' Pol NA'l'B.ES · wraJ.•t• 
'I 
.I 

. •Bet 1181 ta Bilt la gebnik 11~ buea• •• 1, 4t noh te zo ladt aeaaatt· uu 
. . 

\ ' 1 

. 
' 

•Dl arohietkaltea ao._2 111 4 11~ aiet ••~' te pbnikea alema41 htt 11\lna• ••1• 
:;,·,<' \ 
_:·,~: ·. ' ·- .. 

. _. ·:.X,., :i.ro.hietkut ao 1 1• 4oo~ 1113 •' ten 1a4e 'faB 41 dattob uohtetkaat AÖe2 
:t : .· '(tt~i bnlkbau 8'1-.kt. . 
- - . . ' . . 

() :.~.~ .. ti.Pakba oopiae~aple&' .,en.lelcl or aodall1• beaoha41d 4at •• 111tt aee~ te 

''· ~bniken li13D1 40 patba vit~ 1'60,00 oa 20 pakqa gtel ~ f 180.00 

21t.ll ,,.1 

. ' . 
' . 

tè. ... A...:.. ~'-{. · a-;c;.i ~:.,r~-~~\ ~-~:: (l:::t.l.: t. .·:·:·<~~ L::~ ..... )_ (_ ... -.. ··_·--.·.· _ ..... ; .t· · -~.1 :·:, ... 1_~";·(;<~,{,~--~~ '·· 
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KONINKLIJKE LANDMACHT 
'~Udret: 

Telefoon: 

uw kenmerk I IIW btltl Yll'l l Oftt nummtr I Amsterdam, 21 me11981 

biJiaien: 

onderwerp: Vexmissingen S2/-, Natre 

Spec::ificaUe J 

· - Pel 365 léggera 
- Pel 366 leggers 

Pel 361 leggers 
inhoudende over bet algemeen: akte van verbintenis 

kledinglijst 
antecedentenlijat(2x) 
aanmeldingsformulier . 
aommigen:bloedgroepkaart 

-Map 
~-Map 

-Map 

2 Opleiding Natree Pl-tO/Nll 
3 Vaste Orders Natros PMC/NB 

pasroto's 

4 Vaov NTO Syllabus Grosnscommandant 
- Map 

--~-Map 
5 Oefenprogramma Natree ;61 t/m 367 1980/1981(1 8 half jaar) 
6 : Adressen leden_Natrea 

) 
, --·F·-

Oefenlocaties/Opkomstlocaties 
--. - Map 7 : f.lunitiecorvee & Schietresultaten !~atres Crailo/Don Helder 

-Map 8 : Adressen vapens,vapenn~ers,vergunningnummers teden Nat~es 
- Uitleenbewijzen leamateriaal,syllabua enz. PC/PPC/SGT/MENTOREN ~atres 
- + 30 Vaov Deel III 0,10 Bijlagen bij Deel III C (A,B,C) 

·· - 'rievenboek Natree van Aoómt L. de Boer 
PersoonliJke ordner d!e'natreiarekening 

,, ,, inlevèring PSU 
,, ,, hulpinstructeurs declaraties Natree 
,, ,, reisdeclaraties mentoren 

- Halsdoeken set Natres 
- Bare_t. 
- Iso-jasje . . 

Erikele lesplankjee Natree 
- Appelslijsten ·19.80 Na tres 
- PSU-aiot .·· ·.-·. .·_ . 
- Adi-eèstiokérà N~'l'J.lES. · 
~ Fl. 300;-- kantoorbehoeften · 

·. \ 

..... 

Opgemaakt 21 m~i:: 1981. -.·•· 

·•·.·· .. :i·:,:: 
.. '. :. . . ',.,. -·~·~ 

. ·. :; _ _:.: ·~-':; 

'> ~:;;'. 
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. Sie MOBVOORBER!:IDING Pt·:C/:Jll 

Schadei Ladekasten 5 en ' 
Archiefkast 1 

Bureaus Typiste 

VermissinsenaGegevens waterdichte aanal kasten (Raofddorp ... ltuiderbers) 

~ 

Antwoord enveloppen CPI {ca e st) 

:E:nveloppen (A4) 

Blanco papier -roae,groen,geel en blauv 

Kalenderblok: \I 
i~ :. '1".' ~I· 1 •' •' .. ~· (,. ·• '•·. 

;.:,;.~ ....... -......-:"..._..__ ___ ...._..,-:..~--"----...;_-. -.-··-· ----- .... ..: .. ~ .. ··-· -· -· -· _. ___ _._..;,_" ......... 

~ .•. 
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... _;· 

; 

iJ.: ·r 
j·l· 
! -
:j 
''i 

J 
· .. 

L 

r 
i 

; ,·. 
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~() 

Beechadisd materiaal 

,, 
.. 2 

1 

' 1 
2 
1 

ladenkaaten ) 13 ladenkasten 
ladenkasten met sluitstang ) 
archietlcaet · ) 4 hi tt 
arcbietkasten met al ui tatang ) are e &aten 
bureau dubbelladenblok 
PSU taat . 
achr13tmachlne 

·Reparatie& 

verfverwijderen 

1 muui:plaat 
2 rulten 
1 houten bureaulade 
ruit klapdeur 
ruit klapdeur 
klaudéur ont-zet 

.ru1tenaàhu1f'deuren 
van balkon; buitenmuur, 

;_,•,·· .. 

hekverk. 

· ... :,. 

.·,:. 
' i 
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Sie MOBVOORBEREIDING PI'..C/m'J. 

Schadea. Lad~kaaten5 en 6 
.lrchiefkaat 1 

Bureauli'ypiste 

VermissingeniGe geven&. va terdichte ~al kasten ( Hoofddorp - Huiderberg) 

Antwoord enveloppen CPI (ca 8 st) 

Enveloppen (A4) 

Blanco papier -roae,groen,geel en blauw 

Kalenderblok 

.; .. 
. . ..................... ...:.-..;. _____ ..~. __ ......_ ___ ..;;;;.. ________ . -~ -. -·" ---------'-~-
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KONINKLIJKE LANDMACHT 

Tel•focn: 

uw ltenmtrk I uw brl•fnll I OM 1\Uiftllltf I Amaterdam, 21me1 1981 

bljlaaen: Al" · · 
· onde~erp: Vermitiaingen S2/' Natrel 

Speciticatiê 1 

- Pel 365 leggers 
- Pel·· 366 l'eggera 
- Pel 361 leggers 

inhoudende over het algemeen& akte van verbintenis 
kl.edbiglijat 
antaaedentenlijot{2x) 
aanmeldingaformulier 
sommigen a bloedgroepkaart 

pasroto's 
: Opleiding Natras PMO/NB 
1 Vaste Orders Natroe PMO/NB 

-Map 2 
-Map } 
- Map 4 
-Map 5 
- Map 6 

Vaov NTO Syllabus Groepscommandant 
Oerenprogramma Natras 361 t/m 367 1980/1981(1 8half jaar) 
Adressen leden Natree 
Oerenlocatieo/Opkomstlocaties 

- Map 7 : Hun i tieoorvee & Schietreaul taten Na tres Crailo/Dcn Belder 
- Map 8 I Adressen wapena,wapennummera,vergunningnummers leden Nat~ea · 
- Ui tleenbawijzen lesmateriaal • syllabus enz. PC/PPC/SGT/MENTORl~N tJatres 
- + 30 Vaov Deel III 0,10 Bijlagen bij Deel III C (A,B,O) 
- !rievenboek Natree van Aoomt L. de Boer 

Persoonlijke ordner dienstreisrekening 
, , , , inlevering PSU 
,, ,, hulpinstructeurs declaraties Natras 
, , , , reisdeclaraties mentoren 

- Halsdoeken liet Natres 
- Baret·. · 
- Iso-jasje· . . . . 
- Erikele lesplankjes Natrea 
- Appelslijsten 1980,Natrea 
- PSU .. alot .. . . 
- Adresritickera.NATBiS 
- Fi~ '()0';-i- :kantoorbehoeften 

Op8emaakt 21 me1. 1981 
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~1892$0/III-vervolg 1 

E~~!!!!~~-2Q~~~~~!~ 
behorende bij Cbslagvel-Dossiermap ObJéct: ............................................................................... . 

fin de enderetaande kol01nlllen te Vénêlden de, per volledige of gedeeltelijke 
appreciatie opgèmaakte controlelijsten (Gl89250/Alg en /A t/m /E), de daarbij 
l:·~hot'ende interne lns~ott~rappot-ten (Cl892~0/I), afschriften van verzonden 
beve111gingsrapporti!n (Ct89250/H) en eventueel atschrlften van rapportmel
dingen betreffende het obj~et.} 

Datum ···-·- Stukken/Docuaenten 
------------------

' . j 

. ·. ·. ·' ~--· 

l..-..-------·~------------1--------------------o.J···( ·--··. . . . 
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Aohto~ijdo vnn hot obJeot 25 D 1 Pltc/GC-tm. 
Zij uaDaioht van het objeo' 

• 

Yoor IU\\ldcht '1..~ ho\ obJect me'\ dG boof'll!J'l(!IU\lf• 

ToareD ai~•iobt Y&n hQ' objeat. 
ZiJ onnsioht vnu hQt o'bjoot; met cte s1J:lll6nllfi $h hot tsocretuie. 
Zl~ aaneioht vaa het obJeo\, aobterate ~deelt• , sie voor eon Yollè41C 
al.jacmdobt foto nr. ' 
Kluis wal'in 1'.0 vordt oppbol!6e"• 
l'oognn(;&idour Villl hot a&OL'OCial'ie ~ ~ eenvuudJ.é) ll:.laviuraloto. 
Sen vau de dubbele deuren van bet ob3ea' die ter afalutting van .. ft 
klUDer zorgt va~!n geobed.t'ioeerde iloou•enton vordon op~bo~gen. 

Reimprofioeerde verb~dibgsovon "~'r de geolauslticeerde docaDea~ -~ 
vardon vo~brande Jtet omcirkelde ~~doalte op de toto seott veer op·v.~ . 
plaats dit teaobiiC!o. :teao vo~'brandittt.{uoven lm'lilhl •~ioh np to-r' P'ft~ 
fter te ttaa.r1elillor11er1o. · 

. . -· 
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Hoofd Dienatkring .laateJclp 

Koatenrèming Infraatructuzela Maat;egel!n 
Objeotnr. 25 D I 

Soultuttin 
Dettr naar ketelhuis venaDC!n c\oor een piouadaur mat nieuw 
hang en aluitverk aan binnensi~da 1 ma etaalplaat opaohroavan. 

Incl. achilderaverk en BTW 

Toegangsdeur keukont onclersijde voorBien van etaalplaat ~ mm. 

Areluiting vervangen door dubbele 11LIPS ltESO" cilinder. 
Incl. achilderwerk, vinat én BrW 

Hekwerk ramen verbeteren (beveatigins en alUiting) door
bouten naar binnenzijde ramen en kozijnen. 
Totaal inol.· aobildereverkenBT'W 

Beletase 
Deur naar sousterrain vervangen door piouadeur, voorzien van 
nieuw bang- en aluitverk v.o. dievenklauv~n. 
Overig deel van pui (aan trapsijde) voorzien van staalplaat. 
Dàur aan bals:l.jcle. voo:r_den _van ale:rlijiltverk. 
Incl., achilderaverk en. BTW 

Telefooncentrale rolluik aanbrengen 

Hfd. Sie 1, twee rolluiken aanbrengen 

Slaapkamer PMC/NH, 4~n rolluik aanbrengen 

Werkkamer PMC/NH, twee rolluiken aanbrengen 

Hoofdingang; sluitwerk buitendeur vervangen, toobtdeU:r ver-
vangen • door pieus glasdéur; gehele pui voorzien van al&gfaet 

---i. 

tl •. 1.600.----·-=--
n. 6oo.- , --·--=·--

. :i: 

fl. 2-~,&;; -- ': 

!1. u.ooo,..:.:, 
~·======a.=~ 

'\ 

. ·;· 
glas en, aanbrengen vàn een elektrisch geregelde aluisbeveiliging. ·i 

Incl. schilderawerk en BTV . ~,;.=J.2r~g~~:-
' ., .I 

,·· ;:: .. 

' ~: .. ·_. Ji~il_ 

'!:;~ 

·. ·:.·. 
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() 

-~ .' : 

.... ·.:·, ... 

() 

e ... 
1 yardiepins 

Sie 2/3 NATBES, 44n rolluik 

Sie Mob, twee rolluiken 
één eenvoudig' tralleverk 

lifd Mób ,. één rol bik · 

Bu:reau toegevoegd Sie 4, twee rolluiken 

Kamer OVD, één rolluik + beataand bovenlicht vervangen door 

achuitraam (i.v.m. ventilatie) 

Brandtrap àpijlenvakwerk optrekken en balkon aangrenzend 

perceel araoheraen 

2
• . . 

yardiepins 

R.aam toiletruimte voorzien van inepringend traliewerk 

D~, twee lichtkoepel• voorzien van traliewerk 
Bureau Sie 2/.,, lichtkóepel voorzien ·van traliewerk. 

Bestaande toegangadeur ve~àngen door piouadeur aet dieven-

klauw.en etc. . . 

Bureau Sie 2, één pieusdeUr ale .voren 

.Twee dakkapellen voorzien van eenvoudig traliewerk 

Eén lichtkoepel voorzien van traliewerk 

Rollui}c voor ralUil brandtrap 

Zolderverdiepins 

.· D~ie luikjee dichtzetten 

Subtotaal·· 

. ~· >' . .. 

n. te.ooo.-.·· --····-· 

r1. ~óo.~ ••-:r=dana .. · · 

tl •... ~00-- .• 
·--~:· 

n. · 2.ooo~ .. · . ----==·· 
fl ••. 2.000~ .. •aa=c•••-=--

rl .. · ·. ··'~·· o: . .-o···::.-..._ .--.... .. .~ 

=·-~ .·-·· 
'. '· •'. 



Subtotaal 

Bouwkundige hulpvoorzieningen i.v.m. rolluiken 

, E•T• voordeningen i.v•l!'• rolluiken 

i.,- .. 
~ijzigen gordijnèn c.a. 

Totaal incl. BT'W 

~() 

( ... ) 
~-

·, •. 

· ... ; 

tl. 116~200.-------

.·,, 
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. _; ... , 
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!!~-!~-~~-~~!2~~~!2!!! 
Adres 

} "' ' .! ~ ,, <~.h'.. I 
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~ .... V.an.Ea&henatzaat .. ~e ......... " ... J.~ .. :~::~:~.~ .................. u ..... ; 

Gemeente + Provineie • Jmsterdam Noord-HollM<\ ,".. 
• """'' ,,, •••••• , ......................................... " •. \ .• t. '" ............................... ,,, 

02();..719}38 
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Telefoonnummer na de dienst 
i dom 

••••••••••'"""''"'''''' ••••-•'-'''• •• ~ t•• ~ •••••••••-•• ''"""''''"""'''''"', '''' •••1 • t•• ••••••••• 
---------------------------Kaartblad, ~vierkant/-eoördinaat: 
-~------------------------------

25 Vent FU 272024 .......•.........•. 111·········-·~··,······ ................................... ···•·· .......... . 
. Ob4ectnummer 11Jan 00\l&T) : •.• .25..Pl ....... , .• ~~ ................ -...- ...... u •••• -. ....................... ""'''• .. ••u• 
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o 2o- 7'9 5!50 

4. Naam van de·Veiligheidsfunctionaris (VhO/VhOO) 
. ·· · 5~ Telefoonnummer Veiligheidstunctioriaris 

() < • '6. ~:~j::;:c:0 r::a::t::::s:~er welke autoriteit? 

7. Welke functionele .comznandant is verantwoordelijk? 
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ad 1. CONCLUSIE 

A. Al@een a Ui tgansnpu.xit 
1. De Teillgheidscontrole vond plaats in het kader van de nom.ale 

tweejaarlijkse te houden objeotappHciatie. 

2. De ColllllW'l.dant is verenwoordelijk 'Voor de militaire velligbeid in 
zijn eeri:..eid, object or bevolerèssori 

3. Voor deze con"ttole verd het daaromtrent gestelde in de mUi tairo 
veiligheidavoorschritten Sêbanteerd 
o.a. VS :;o-15 Oont,Vs 2-1111 5e druk ,Va 2-1112 ? OI Instru.otie BLS en 
w.ro alemede VS 2-1170 en het Ol-Vademecum 

B. OpslM handvuurwape!!J. 

In het object 25 D i ia slechts lfn piotool Browning m 9 lillil aanwedg 
alsmede de daarbij behorendö; anmitle t.b.v de offioi~ van garnizoensdienst. .--... 

· • c. TekortkO!!d.Daen in de veilis!leidstoeotand 

~·.. . 

Infrastructurele YOorzienina!n 

1. Atrasterina en atrastex-J.ngsverlichting cf het Vademecum wordt niet 
noodz8.kelijk geacht gezien de situatie 'Van het obja'Ot 1n .blaterdam • 
E.e.a zou niev passen in de omgeving en zou weerstanden oproepen 
van de omwonenden. 

2. De classificatie van het object - 0 groep 4 - brengt met zich mede 
dat de huidige intrastructurele voorzieningen voldoen aan de nom 
zoals gestald in het vademecum. 

3. Gezien echter de veranderde si tuat1e1 in het bijzonder in Amsterdam, 
met betrekking tot het frustreren van de gang vnn zaken bij mili ta.ire 
instanties door anti-militairistiache actie groepen is het raadzaam 
infrastructurele 'Voorzieningen aan te b:r:engen ter verhoging van de 
pe:r:aoneelsveiligbeid en documentenveil1Sbeid 

N.B. Daags na het tex- plaatse verzamelen van de gegevens wor dit 
rapport onde~am een anti-adli talria tische aktiegro,. een inbraak 
in het object • Vele doss:l,era o.a. NA'J!RES werden ont-vreemd • 
Separaat w~t hier rapport over opgemaakt en zullen maatregelen van infra,. 
atructurele'aard worden voo~gesteld teneinde herhaling trachten te voorkom~n. 

D. Vervulling van de tunotie. van OVhO/othOO 

Als a Sinds de laatste appreciatie is veel ten goede veranderd • 
VHO /VhOO vervullen met groot enthousiasme hun taak. Echter tijdgebrele 
ia de oorzaak ,dat VhO/VhOO de veilieheidstoestand nog niet optimaal 
hebben weten·te doen zijn. 

a. De VOBA voor· het object zelt kon worden getoond; van de KAZCO's vallende 
onder het FMO/GC NJl in de provincie Noord-Bolland konden niet alle · 
VOBA • a wol:'den getoond. . .. 

b. Niet alle zaken zoals vermeld 1ri de VO:BA object 25 D l waren gereal!soerd, 
dan wel in uitvoering (zie atg) . . 

c. Vooral het juist( doen). naleven van bet gestelde in de CI~1nstluot1e ~. , 
met betrekldllg 'tot het m:eldE!h van veiligbeid81ncidenten blijft tot ol) heden · 
berieden de no:L"tl. RegelJDa,tig komt het voor dat ·xoiûnklijke Ma.rtJchnU1Jsee. . . 
wol:'dt iJlgeschakeld voor h.t oplossen van pure veil!gheidainoidenten zonder . 
enig stratreChtelijkaspeot •. 

.· ; .. 

..-..., 

j ~, •• ;: •• 

~·····á~r·.·J;)~l$;~~0f~~1iiÜ. 
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B. CONTROLE TOmANG 

1) Da· in het ob3eot Mnwodll;a oentralist ia tevens belast met de toég.tmSS
controle van het object 

2) Gecoastateerd werd1 dat incidentele bezoekers niet \o:e:L"d.en voonien van 
een bezoekerspas · 1 zoals gésteld in de ot•-Instructie NTO • 

J' ,SLEU'l'EL1DJBER 
1) Het alntelbeheer en de sleuteldiscipline was ten tijde van de appreciatie 

niet in orde • Zij ia in strijd met hetgestelde in de OI-Instmotie NTC 
hoofdstuk XIX punt 7 alautelveiligeheid, · 
DZZ ia bekend 1dat men binnen het object bezig is e.e.a. geheel opnieuv 
op te zetten ct hun VOBA, 

2) De reserveslèUtel van de· aanvuige kluis is niot opgeborgên in iots 

() ,· 

/--->.",. -

met dezelfde veilisheidsvaarde.doch in een kast met aluitatang en S/G slot 

3) Diverse sleutela,waàronder hootdalwtela worden dobr ·de f'Unctiona:rissen . 
meegenomen. naar huis • • G DOCUMmmll 

1) Het archier van de PnC/GC is verspreid door het gehele gebouw 

2). Functionarissen behouden geclassificeerde documenten zonder daarvoor bij 
hoofd secretarie een LF 14390 in te vullen en getekend achter te laten • 

3) Geclassificeerde documenten worden van de ene tunetionaria zonder tueuenkomat 
van het secretarie dooreegeven aan andere functionarisaen.wa~oor een 
goede voortgàngscontrole op het stuk onmogelijk is. 

4)! 'lot· op heden werden door de VBO/VB.OO pon processen-verbaal van controle 
op de aanwezigheid van geclassificeerde documenten gemaakt, Wel vertolde 
hoofd seoratarie;dat mij iedre maand haar archief telt op aanwezig zi~n 
van geclassificeerde documenten. · 

5) Het arCbief ZG bevond zich op drie verschillende plaatsen in het gebouw 
1n een ntet voor IZG bestemde· opbergmogelijkheid, ter,.,ijl de drie-sohijfokluis 
ongebruikt stond. . 

J 

H, VERNIETIGING 

Het object beschiict riiet' over een doQUmentenvernietiger,danwol over, een 
verbrand.Ulgsoven. De verriietiging van documenten geschiedt te BUSSUM. 

'· 

... : ... \ 
. -.. -~--

·;··-.· .. 

.:• 
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b) 

c) 

e) 

·. f)\ ••• 

I) 
h}': 

De aanbevelineen van ini'rastru.cturelo aard zu.ll.:n n apart doen berükon 
n.a.v. een aanvraog om C::I steun door de PM.C/GC NH. 

!ret doen opv:r~ van d& VOllA • s van de onder de me /GO NH vallendu ob~eoten. 
Er zorg voor dragen,dat die nzco•s vari de ob3eoten welke nog geen VOBA hebben 
er een doen verschijnen. 

Het juist doen melden V&n ve111Sheidsinoidenten of Cl-Instructie NTC. 
Te Uwerlili'o • 
IIWl alleen s~atrechtelijke 2akèn melden - int• CI 
CI alleen puur veili8heidszakeh melden - into DWlmaa 
zaken met zowel eeri ve111sbe1dsaepeot als strafJ:echtelijk M :peet ,melden 
aan beide. 

Er zorg doen voor dragen, dat ook aan lnOidontele bezoekers een bezoekerspasj~ 
wordt uitgegeven (nacontrole door ct/KMAR ia dan mogelijk) 

er het gestelde in Va 2-1111 en de Ol-instructie NTC het sleutelbeheer te doen 
opzetten. Aanbevoleh wordt de hoofdsleutels niet meer u.i. t te geven 
Het opbergen van de sleutels dient te geschieden or het gestelde in de 2 ~elfde 
voorschriften. · 
Het zou aanbeveling verdienen de reserve sleutel van de brand-en brankwerende 
kast (kluis) alsmede de combinatie van het drie-schijfacombinatiealot te doen 
opleggen in de klUis van C-Oranje Nassau Kazerne. 

er het gestelde in vs 2-1111 5e druk het ~er te doen centraliseren. 

De registratie .van geclassificeerde documenten te doen bezigen of het gest~tlde 
in de LIMED 21.2/2} rir 036-74 • Ten alle tijde dient gebruik gemankt te 
wo~an·van het LF 14390 en niet van de circulatieslip ,wanneer 3tukken buhouden 
worden. 
De diverse functionarissen dienan hierin het hoofd secretarie te steunen • 

. i) Een veranipperappa:raat doen .aanvr889n. 

j)~ · .. De weinige stukken: ZG die er zi-jn doen opslaan in de kluis. Het zou aanbeveling 
:- .. · .··•· .· verdienen ,de kluis tè plantsen 1u het secretarie ( zie punt g) · · . 

:1_;._:;_ .•.•••....•• ·.·. 
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Af.NBEVELINGEN VAN INFRASTRUCTURELE AARD. 

Referte: Beveiligingarapport 0189250/II dd 25 mei 1981,objeotnr 25 D 1. 

1. CV-ruimte 

2. Souterrain 
3. Keukendeur 

4. Deur souterrain 
naar bet!ane grond: 

5. Bureau S1 
6. Telefooncentrale 

7. Bureau PRC 

de binnendeu:r vervan~en door een stalen deurtin een stalen 

komijn# 
het bestaande t:raliewert voorzien van ankers~ 
de cylinder van het slot vervangen(beide zijden s1P-utelbadiO• 
ning). 
De onderzijde van deo deur voorzien \•an een plaat staal. 

Vervangen door een braakverende deur. de glazen vand voorzien. 
van een plaat staal. 
:? x een rolluik 
1 x een rolluik 

-slaapkamer 1 x 'een rolluik 
-bureau 2 x een rolluik , 
-serre 1 x een rolluik tussen de bestaende sohuifdr.mreri~ 

. :·:· 
A. Hoofdtoegangsdeur: eon zg sluis maken,voorta de twee deuren boven vervan~en en ~ 

slagvast glas aanbren~on. · · 
Nàder overleg dient nog te geschieden vwb de ui·tvoel•ing van' 
de sluis. 

9.Bureau•s mob voor-
bereiding : Aan de zijgevel 2 x een .rolluik 

.i, 

10.Bureau Natree 
11.Bureau toeg S4 
12.Sla~pkamer OvD 
13.Brandtrap 

15.Zolder 

Aan de voorgevel 1 x een rilluik en eenvoudig traliewe~k •.. 

1 x een rolluik 
2 x een rolluik 

t 1 x een rolluik en een achuiEraam aanbrenren. 
z De uitvooring verbeteren,zoda.t toegang via de but'en·onmogeïfj 
,-wordt. 

Beide toegangsdeuren braakwarend maken. 
De lichtkoepels voorzien van eenvoudig traliewerk. 
Het kleine luik dichtmaken. . .. : 
De 2 ramen aan de zijgevel VQOrsien van eenvoudig traliewerk~ 
Het raam bij de brandtrap voorzien van een rolluik. · ·.-

··i: 

: Eenvoudig traliewerk voor de 
,, 

.. ··.·.! 

:T 

·-·:·:·:_)qf. 
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ad.1, COBOLUSU 

A. Alcgmo!n• Uitgans•PUätt 
1, De veilighoidsoontrole vond plaats op vexzoèk Sie Yha 
2. Jle couand.anfl io ver~m t'oloorr:lelijk voox- de mil i tdre veili&-.: 

héid in B1Jn eenheid, objèat ot bevolNeaortt 
3• Voor dQ8e •etli&heideoon\rolo verd daèroatrent e~atelde ln 

de ~ilitaire veiligbeidavoorechrifton aehanteèrr:l o,a,a 
vs }0-15 öonr., VS 2~1111, 4o druk, vs 2-111~ en de CI·in•t• 
tie vnn lll.S an U'l'C on voorts vs 2-1170 en het Ol-Vn.clemeowa, 

11, T,a,v, de Ol!fllag van handvuurwa.ptn.t 

N,v.t,(er is eleohta ''" pistool aanvenig t,b,v, de orrioier 
van gnrnizoenspikat)a 

o, T!kortkgmipgon in de veilicbaidetoestand1 

InfraatnotuNle vooraianil!Jl!!l 
a) De afrastering voldoet niet ann do ~astalde oisen. ( sia hei 

boekwerk 11Vademeoum"t hoofdatuk lV.) 
N.B, Het seatelde in ''H•t Vademaoumt hoofdatuk lV" ia naa:r 
dzz Jllftning n.v,t, op objeot nr, 25 D 1. 
a) Bat horenhuia paat thana met de aanwedge lap afraflteriD. 

in het normale gansbare patroon. 
b) Ket nnnbrengen van een ranaatrnstering (typo A hooate · 

2 meter) zou mogelijk veerstanden van de omv<•nende lnulnttll 
oproepen. 

Het aanbrengen van do voorganohroven aträstorin4rverliohti"'ltt'· 
uordt dn oveneens niet Doodssakelijk geacht, 

b) de secretarie• 
( 1) De toegangsdeur welke toegaalg verleend tot de seorota.ri•· 

bimte ia voorden van oen eenvoudig klavie~slo·~l (de 
het boekwerk 11Vademeoum11 , hoofdstuk Xlll-2h 

(2) Dc:J ramen van deze r\limte verden niet voorzien van bl."c:uüc.;. 
werende voorzieD1Jl88n• (zie het bookvurlc "V'•~demuoun", 
hoordetuk 111-3); 

D. VEltVULLING VAN DE FUNCl'IE VAll 0!h0/0!h00 

a) Een VOBA geldende voor het objoot nr. 25 D 1., voorts voor 
de kazoo 1 IJ vallende onder l1et PMC/GC-NII in de proYinub JIJJ 
kon niet wordon gotoondJ 

b) liet juist {doen) n11levsn va.n het gostelde in VS 2 ... 111)., 4e . 
druk, VU ,0-15 Conf., de CI-inatr\lotie van !LS eu NTC bleef 
benoden de norlila 

E, .Q.QY~ROJ.E TOEGAliG 

a.) In de O'l!AS ie de tunetie van portier voor het ohj3o ~ opge
nomen. Door dzz onbekende radenen oohter niot a~utgee+.elde 
Door het gemie van een portier ge$oh1ed de ~ontrole door h'~ 
a~vazigo peracmeall · ·· . 

b) Geo.onatateei'Cl ven clat inoidentele bezoekere va.u het obJeot. 
niet weZdea voorsiea van een besoeke~•pae ale g~Ateld ta ae: 
CI-inatruotie 1l'fO, hoo.Cdetuk X en lancbaaohbede:\~lili& 58102~ 
èode 57/46• 

i' • SI.EtnElalJEHlillilR 

a) Het obJèot 25eD.1. werd in 1977 op PV o~m:·g~gcvet.L ia "sebni 
aan de .. be8èhilcker11 de kolonel· w. de Vrieoa · ·· 

'b) In ~4;r.13cl iiletan, 25 va 2-1111, 4e d~, 'fEt:cti~n de •ltutel~ 
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beh~ronda tot het obJeo~, nl•t se~slatreo~. Door het on~b~k•a 
van oen oGnt~~le sleutel ~81etratio kon n1e~ wordon vaatE~atold 
of de aloutals boho~~nde tot hot objeot oompleet ~nn~ê~lg ~a~n1 

o) In atrijtl r1ot art. 14-~ VS 2-1111, 4e druk wardan cte olauteln van 
veilisho.idSbloten { typll A. al a B't)ateld in hot "Vadomeou~ntt • hoordetuk 
Xlll pt.o voo~lopig opgoborb~n in oen bul~àu (staal) tevene verd dit 
bure~u ~brulkt voor hot opbergen van el&utela van d• klui•J 

d.) Taa..v. de hootdsleu\e).e (VS g-l.lll, 4! 1lruk, bh,43 25-lJ) 
li:r ziJn vun hot obj~ot 25.n.1, drie hoofdAleutola, Deze oleutela 
vo1.'den door de funotlonariasen mee naar ltuh gono!llenr 

o. !,a,v, het opbergen van geo),al*itiotorde doo"""1onttn 

ad opbers:w 
Gaoonatateard verd, dat bedooldo dooumenton niet overetnko•s\11 het 
geeteldo (in VS 2-1111, 4a druk• art, 14 on de uitvoaringariohtli~nen 
verden opgeborgtm); 

Dogument&n mot oen olassifioAtio zoe• geh9im 
De~e documenten verden opgeborgen in r~apeotievelijk &4n deuadoli~ke -~ 
kluia ( mot àrie sohijfs combinatie elot) en twto klui2en aonde~ ~ 
•ohijta oombinatio alotJ 
DoCumenten met een olate&tioal&e stheim 
Deze do.oumenten w•:u:den opgeborgen in oen zoaonaälllde etalon arohiet'kf's• 
e.e.a, aohter ~onder modificatie als emucbreven in het "Vadèmeoua", 
hoofdstuk XVll•1 en de bijlagen A t/m De 

Be DOCUMENTEN 
a) RedstratieJ Geoonatateard \lOrd• dat tle regbtratio wordt uitpvool'fl 

in strijd ~et het gaatelde in de lnndmaoht&ededelin$ 21,2/23 nr. 
036-741 . 

b) Prooaesen-verbaal van oontrole varen niet aanwezig, (VS-2-llll, 4~ 
druk, art. 10..K) J 

o) Prooee-verbaal van overgave/namo wao niet annwezigJ 
d) Arohiefa Bet arobiet van het PNG/GC-UU bevind·!; zioh vera11reid 111 

het phole objeot1 . 
e) Seoretaria~tea De deur db toagang verleend tot do soeretür:!.ll

zui•te is voor~ien v~n een o~nvoudig klnvierolot, (z~ het boo~erk' 
11Vademeoum", hoofdstuk Xlll.2)J 

HOOlt 

De ramen vnn deze ruimto miseon braakwerende vooraieniD~l· ( ~1• 
het boekwerk 11Vademeoum11 , hoofdstuk 111-,)J 

Door de geoonstntaarde uerkwij~o d.i. a:rohlef bobeor-tlontrol~, opbergiJl 
en V41)rsluitintr moot oompromittn.tio VWl de aanwedge doo~enten hoogst 
vaaraohiJnlijk worden geaohta 
Compromittatie werd niet geoonstateer4. DerJvoor de appreciatie toege
meten ~iJd liot niet~ om hst documenten bes~and aan de baud van 4e 
resistratio ~rondia te controleren• 

I, VEI»IEfiGINGSINSTALLA~l§ 

Bet obJeot besobilet niot over een vernietigingsinstallatle/v:l~bl-a.!uli~f 
oven, Deze vernietiging geaohied op geimprofioeerde wiJze in nët to~ · 
PenningavEier te lraarleiame~l1ede J 

l. •oO.DYERNIETIC!.!li! 

aeooláatatee:r:d we:rd dat aq het petelde in vs 2-,.1111, 4e \l~t 7 ~.-.:rt. 15 
lid 2 en e.rt. 15 b niwh Wêrd ·'Voldaan, Ook d.e bedo9ld9 1"0g&l11l$ aL!. <Jl' 
blz •. 30 pt. ·1 t/m ~·· weri niet aanpt:rot'f'en; 
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x. OPJ:IERJÇIIOD 

ne go conabteerde telc.ortkoaingon in de nlli talre voiUghddntoe
otand alA hic't'boven. Olll&oh:roven, zijn oen at'aohilderin~ Valt\ het e• 
ateldo in do dnartoo uitge~ven VS 1n., ordera en inet~totiee ~.b.t. 
militaire veiligheid. Ale ooamerk van de~e uijze vto.n omeoh~1.1Vttl\ 
moet gelden "goef t~o duidelijk lloeolijk de fouten en· 'teko:r\kom.ingtn 
~umn • Een andere intentie bm aan het gesteldG niot vbrden on~le•nll. 

,·,· . 

. ; . 
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tA. 2. UJM!!UPP 

1. ha ....... tom htt.l.aen "ffor ..,.~ Yall he\ d•~ ..... 4t 
toe~ YO ... ..owt.ne. (ale !utt 'boekwezk •Yaae.....-", 
hoot4ahk U11·2) 

2. lea ~ cloan hüeae ó• denaan na het aeoMtui• 'M 
YOOn.lè 'f'Ul 'bnakwez.n4..t.44eloJh (do h~\ boekwà ., .• a~· 1Mtawl1 

boottetuk 111•)) 

'• Conton he\ Peteld .. u YS 2•llllt 4e druk, lS '0·15 Caat. a 
4a OI·iftatwotie J!C MD VODA. don ontwerpen 4nl u1\pYen. 

4. Contom ut gGstelda in de Cl•inabu.otle no, hootdduk X ft 
LanàaobtM4ec1eling 58t02-oocle 57/46 lnoiclantele 'beaooll:or• te 
voonlea Y&D Hn beaoekeHpaa. 

5. contoa het ,..telu in va 2-1111, 4• druk, ut. 25 en va 2-
1170 bet aleutel bebHr te doen opaettcm. AanbeYOlen W~Z\lt èlt 
hootd•leu\ela ~a1et ... r ll!t t•seven. 

6. Cozatol'll het seatelda la va 2-1111, 4• d.nk, ut. 14-E 41tn Cl· -~ 
inatwoUe J'l'C, hootc1ot.ult U'f•7 de veiligholdaaleut.la en ~· 
eleutela van 4e klulaan 1a «oen opbor,an. 
IXt a&n'Yfta4r tot het v.rkr1~pn van de pao4it1oaerde kA~eten 
bi~ het ltootcl üena'kring dar 6Q1e, 4.4. 25 Mi 19761 -
e.oUnren oa nrenalde atlevorlng "'an a.ae kaaten te b~dt
atellq.n. 
Do alautela nD t. klulaa:n op te berson in "" aeaoclifJLO;ltrte 
kaet oq ih ••n alntel bonlnanadkaat~e. 

7• Contom het pet•lcle 1D T8 2•1111, 4e clwk, an. 14•A 41lelt 
brant en bmakftiJ• kast n.anvrasen t.b.v. ctc met •••a- ~~-.btw 
seo'la.aaitioaeZ'Cle doouenton. Oolc b.D/uc wo~ volth.Nl 1.-.et 
de thane aaaveatp bn.ak on brMdY'ri~o kaat YOoraba 1'1~ t. on 
' aoblJta o011h. alot YOO~ 4e opbeqlrJ« •an bot totale ber.ta·a4 
&AD 4ooQDenten aet a. olaaaifioatie •••r a-bela. 
Toon• 4ou btwenatelll...,. clat 4a vaJ:"atn~ Yan cte 1n pt. • 
be4oal4a kaaten 1'001" het opberpn •an phaia aeol~o:dt:looorû 
documenten op korte tera!Jn cal plaataYinden. 

&. Contora het a-stelde in cle la.ndJaaahtllecledeltq 21.«'./23 ll:~; • 
0'6-74 de julsta nsietratie vijza Yan aaolaaaiflOOtlrd~ dooa• 
Jlelltea doen bedpn. 

9. Pzooasaea• .. rbaal van oontrola te doen &laken ocmtom het p. _-..." 
stalde in VS 2-1111. 4e clnk1 arl. 1o-JI. 

10. Het io rutl&aaa bi~ viaa~~JUng van baheerder van het 6' olaaaiti• 
ooerda arahief prooea.verbanl van overgave/ruuaa t<t ll'lkll:aD. 
(ale vs 2-1111, 4e 4zuk, art. 10-H). 

11. Coaatom bat petelcte in 'Yf:l 2·11111 4e druk1 art. ?.>-J. bet 
a.nhief doen o.utralleen.a. 

12. Ren OW cloen inditnwn voor 4e ••rvaal'dicins n.n M-n ft•'DI'fllle 
41a4r&Onn cq tot bet Yark.rJ.Jpn vu een yerAippadrspappana,, 

o. Coatton ha' ceata14a in vs 2·1111, 4• druk, art. 15 114 2 a 
afte 15•J ... Ng8llDC doeD lUkaft t.a.Ye D004Vel:Diett;r1nc. 
t•Yaaa• û becloelct. twpU.Dg al• op b1se ,0 pt. 1 •Jt• ' flD 
VS 2-1111,. 4e clftk clHll ..UOe 
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OVERZICHT : BEOORDBLI1iG TOESTt~.~m lULlTAIBE VEILIGHr.ID VAN OBJF:CTEII 
. . 

1. OBJECTr.EGEVRllS 

Naam van het ·object 

Adres 
Geineerite + Provincie 

Te1efoonnunlmer + kengetal 

Kaartblad, -vierkant/•coördinaat 

DGH&:T-qbjectnummer 

Obj~ét•olaasifioatie + groep 

. Beateinming van het object 

Object ressorteert onder 

Object in onderhoud bij 

Object ~· bewaking 
. . 

• • • • • • • .~rqi,Otlni\O'liiJI&&~dq. • .• 

.• v"' .B~l\81\8\r,a\ 1.8. • • ... . •.: . •· . ' 

.• AI\s\e~4\11 • ~·ll• . . 
1 .M<lf .• oao.-2~ .. 42 .. 5a • 

020- 71 93 38. 

• • • • . . . .. ~.: ~-

.. . .. • • • . . . : :· 

I • • • • • • ~ • • • • ,. • • • ,, . • ··• • 

• .2!i n 1. • • • • • • • • • • .• • . • • 
• ~ ••••••••• ~ •••.•.• t 

mobopleg 

troepen 

wa}lena 

munitie : 

... -
-... 

Pl-10/RNC-GC t • • P.MQ/Q.04 • • • • • • ·· · 
. '·. 

nimà - 1 Lk YJ·tC 

EAI • AJaa.te.r~~ • • • ; Dkr <ÄfJ\~~dl-p 
. . . 

• • • • . . . . . . . . . . ,. . 
. ~' 

Korte omschrijving van het olijeot : Tilla 

a. \.,'elk èidet ... Ciplg - CIOO : . . . : . 
b. Contacten mèt C/VhO(o) . . . . . .. .. . .. 
c. Laatste Cl-appreciatie gegevene:' 

•vinden plaa•a • • • · • • 

19 ... 3 .. '68 
good-:-voldoende-slechtJd•d• 

goed-voldoende-slocht; d,;d_. 

. . 

( 1) Inlióhtingenveilif"heid 

( 2) Personeelaveiligheid 

(3) Matorioeive.Üigheid 

d. Tekortkomingani" beveiliging 

e. 'Eig~n ·opmerkingen .danwel aan
vull(mde relëvante gegevenE! 

.. 
• • • : • • •.• ·. "t . . .. • •• . • l ... ·• 

: goed-voldoende-slccht;d,d,; •· ·, • , , •• 

op aohtcrzijde form.of in hijl~~e: >·:·.:: /,: 
(d.m.v. form. CI-89~5()/T) · · , :i.:' 

... ,....... .. . . :;· '/· .. ~·~',:l~:{~?:;!?f:: 
geen oordeèl.daar-l.IÛ.tate app:z!•ciatie" 

: j_····: .. '.''1·.··';.,,.' 

telang geleden is 

.... ~ 

..... ', ~;-;:;-. 
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Póstadru~ 

Pastbul 1081 
lloo 88 Gouda 

uw kenmerk 

·. biJlaien: 1 

EX.D. J 

KONINKLIJKE LANDMACHT 
NATIONAAL TERntTOP.IMl COMMANDANT 

~ISECllt: G4 

\ uw btlèf van 

\ 

ons nummer 

. 1766/7G/seh 

Gouda. 

feitloont 
OUI20 • 11444 

Piin.s wmem-Aibuderbaerne 
Gtootn 'fil\ Prlnit-.nlnl~ -44 

onderwerp: Veiligheidsvoorzieningen 
· . PMC-etn Aan BLS 

D'lBBKI 
G4 
arobiet 

. i .. ·,. ~-, . 
··' .· 

1. Bijgaand bied ik u aan brief ~~ac~~jQ~~~~~~ 
3 juni 1981 naar de inhoud waarvan ik U kortheidahatv~ 
moge verwijzen. 

2. Mede gezien de gevolgen van de "Onkruit-aotie11 te Am
sterdam en de thans vigerende OI appreciatie, wordt 
de inhoud van deze brief door mij onderschreven. 

3. Ik verzoek u, kan het zijn op korte termijn, de ver
eiste maatregelen .te doen treffen en mij omt:unt Uw 
beslissingen terzake te doen informeren. 

4. Te Uwer informatie diene tenslotte nog dat terzake van 
oYerige Pl'lO-staven die qua ligging en conatruoUe v-an • .· 
het stafg~bouw in vergelijkbare omstarid.igheden verknen1~: 
op korte termijn eveneens aanvullende beveiligi.ngavoor.;.; · '\ 
stellen zullen worden aangeboden, indien zulkn nooà.in.ke~_!:.---.._ 
lijk blijkt te zijn. -

DE NATIONAAL TERRITORIAAL COJ.tMANDÀNT J 
. _ 1tQOR DEZE . : · ;;1 

-, HET HOOFD JAll :I)llf ~J001'IE G4 ·· . ·'. 
DE· KQtg)IÊL'. _ 4 

M~n ~t vé~~ biJ het antwoord datunun .. ;,~!Mf' ~~~ deze brief 1UUWkeiÎrla te \l~ldOil 
' ·.· ·-";" ·:· ... · ;" .,·_.:_, .. ' - :;· :· . . ··- ... ·. ·. ·-: ,. :"· 

·, ._·· 

·. ··. ·. ·. _;- •. ~-:. : . .: > 

.... -· 

'~ ! 

;.'; .. :~,· 

-~;;]' . 
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Blad 1 ~ 1 blad. 
lSx.nl'* b · 

P'BOVINOiüL MILiTAIR COMM.l.NDAW.i! lfBVUS GABNlZO~SOOMM.lllJAKf HOO~ROLLA.ND 
POSTBUS 50613, 1007 DO AMSTSBDjM TEL. 020-719338. TSL. 25 

. Briefnr. : bso/CJ.. Amaterdaa, 3 juni 1981 
Bijl8fJe : 2 0---
Onderwerp 1 Infrastrukturele/velligheidavooraieningen 

Gebouw atar PMC/NB 

A!Nt zie ~erzendlijet. 

1. a. De olaaaifioatie van het gebouw van de etar PMO/NH, 
n.n Bepenabaat 78 te !Jaaterdaua is 0-4. 

b. In het ob3eèt ia daarnaaat sprake van een ~- en een 
B-oompartiment. 

2. De bouwkundige veiligheidaeiaen gesteld aan een objeot 
met de olaaaifioatie C-4 &ijn normaal gesproken voldoende. 

}. Op 20 mei 1981 drong de aktiegroep "Onkrui t" het gebouv 
binnen en Vist binnen zeer korte tijd een enorme ohaoa 
te eoheppen en een deel van het archief te bemachtigen. 

4. De oonoluaie die getrokken kan worden uit het in pnt 1 
t/m 3 gestelde ia dat, boevel aan de normen wordt vol
daan, door de bijzondera bo~v en ligging van het atat
gebouw • EXTRA VOORZIBNINGEN boven de 0-4 non noodzakelijk 
zijn. 

5. Teneinde in de toekomst beter beveiligd te zijn tegen een 
dergelijk optreden ie in samenwerking mat de Contra In
lichtingen Dienat en de dienatkring dar Genie te Aasterdam 
een advies betreffende de aan te brengen veiligheidevoor
zieningen opgestald. 
Dit advies moge ik U in bijlagen aanbieden. 

6. In de kostenraming ia niet opganomen een waareohuvinga/ 
alarmeringasysteea dat aangaaloten kan worden op het ~T
net. teneinde de Officier van Dienat in staat te etellen 
te allen tijde op adequate wi~za de Koninklijke Maraohauao1e/ 
Gemeentepolitie te vaaraohuwen. 
De kosten van dit e7ateem Yorden geraamd op ± f 2.000,--. 
Tijdens de in pnt 3 genoemde aktie is de noodzaak van genoead 

·-~--·--!l.!!!.~«!!~-~!!...X:cl:tli.~!li~k gebleken. 

. de Provinciaal Militair . Oo•andant 

-,·\ 

·. _ .. ·· 

•.. ; ... 

., 
' 

·:; 
i: 
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Blad 1 van 1 blad. Bijlage A behorende bij brief nr. 6::/,, /GEHBlM PMO/~ ) 

450 CI-Detachetnent ~ r~r-:tl 
Ploeg Noord-Holland 

A!JtBEVELINGF.N VAN lNFP.t.S'l'RUCTURELR AARD. 

Referte: Beveiligingsrapnort CI8Ç250/II dd 25 mei 1qe1.obj~otnr 2~ D 1. 

1. CV-ruimte 

2. Souterrain 

3. Kèukendeur 

4. Deur sout~rrain 

·de binnendeur vervan~en door een stalen deur e~.een stalen! 
kozijn. 

het bestaande traliewert voorzien 'fan ankers. i ' 

de c;..-linder van het slot vervangen(beide zijden sleutelbede~ 
; .. 

ning). 
De onderzijde van d~ deur voorzien van een pla~t staal, 

naar befl'ane grond: Vervangen door een braakverende deur,de glazen vand voor\Sien: 
van een plaat staal. K 

5. Bureau S1 2 x een ~olluik 

6. Tele~ooncentralë 1 x een rolluik :· 

7. Bureau Pft~C a -slaapkam@r 1 x een rolluik 
-bureau 2 x een rolluik 
-serre 1 x een rolluik tussen de bestaande eohllifdeu:r,ri .• 

A. Hoofdtoegangadeur: een zg sluis maken,voorta de tvee deuren boven vervangen en\ 
·slagvast glas aanbren!l'en. · · 
Nader overleg dient nog te geschieden vvb de uitvoering väri' 
de sluis. 

9.Bureau's mob voor-
bereiding : Aan de zijge'iel 2 x een .rolluik ,, 

10.Bureau Natree 

11.Bureau toeg S4 
12.Slaapkamer ovn 

13.Brandtrap 

14.Kamers S2 

15.Zolde;r 

Aan de voorgevel 1 x een r•lluik en eenvoudig tralinwerk.~r · 

1 x een :rolluik 

2 x een rolluik 

t 1 x een rolluik en oen sohuif'raa.Da' aanbt·engen. 

: De ui tvoRring verbeteren, zodat toegang via do l)Urttn onmogeli} 
!WOrdt. . ~ 

t Beide toegangsdeuren braakwerend maken. 
De liohtkoe~els voorzien van eenvoudig tralievork. 
Het:klèine luik dichtmaken. 
De 2 ral!len àan de zljgevel voorden van eenvoudi-r traliewerk• 
Het raam bij de. brandtrap voorzien van een rolluik~ ·· · · ·· 

Eenvoudig traliewerk voor de lichtkoepels. 

·.,. . 

~~ .... ~,~ ... ,;-~~:::··~ ~2.: ,~::~rJsf:,.: <?~~;-:: ·· · ... -~ ':" :.· ......... ~··-· .;. ............ ~,.. .. 
. ··.: .· ~ ' '~ .. ..... ' 

:) 
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Bijl. B. behorende bij brief nr. (fc ~C/NR. j 
'El ""'i) 

Blad 1 van 3 bladen. 

Hoofd Dienatkrins · beterdam 

Koatenreins Intraatr,iOtu;rele Maatregelen 

Objeotnr ... 25 l> I 

· §ouater~tin 
DeUr naar ketelhuis vervansen door een piousdeur met nieuw 

hang en sluitwerk aan binnenzijde 1 aa etaalplaat opschroeven. 

Incl. schilderewerk en BTW 

Toegangsdeur keuken; onderzijde voorzièn van staalplaat 3 mm. 

Afsluiting ver.,angen door dubbele "LIPS KESO" oilinder. 

In cl~ schilderwerk, win at en :bTW 

Hekwerk ramen verbeteren (bevestiging en sluiting} door

bouten naar binnenzijde r.amen en kozijnen. 

Totaal incl. a.ohilderawerk en BTW 

Beletage 

Deur naar sousterrain vervangen door piouedeur, voorzien van 

nieuw hans- en sluitwerk. w.o. dièvenklauwen. 

Overig deel van pui (aan hapdjde) voorzier, van ataalplaat. 

Deur aan halsi•jcla ~oorzien van aierlijatverk. 
Inol. schilderawerk en B'l!V 

Telefooncentrale rolluik aanbrengen 

Hfd. Sie 1, twee rolluiken aanbrengen 

·Slaapkamer PKC/NH, tStSn rolluik aanbrengen 

·Werkkamer PMO/HH, twee rolluiken Uubrengen 

Hoofdingang; aluitwerk buitendeur vervangen, toohtdeur ver

vangen door pieus glaade.ur, gehele pui voorzien van elaglraet 

fl. 6.00~: -=--·· ' 

~ .... l:.50Ó,-

fl. '14.000, ... --.:•m. v 1 · 

glas en aanbrenBen van een el~ktriech geregelde aluiebeveilig1ng. 
Incl. schilderawerk en BTW .1'1.' i;o.ooo1 i 

~··~ ..... 

· ...... 

. '; . . : . ' ~ 
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· 1e yerdieping 
t~W\f ~ Blad 2 \'&n '· bladen. 

Sie Mob, tvèe roliuiken 

44n eenvoudig tralieverk 

Rtd Mob, 44n rolluik 

Bureau toesevoegd Sie·4. twee rolluiken 

Kamer OVD, 44n rolluik + bestaand bovenlicht vervangen door 
schuifraam (i.v••· ventilatie) 

Brandtrap apijlenva.kverk optrekken en balkon aangrenzend 
perceel ataoheraen 

2e·verdiepins 

Raam toiletruimte voorzien van inspringend traliewerk 

Dak, twee lichtkoepels voorzien van traliewerk 
Bureau Sie 2/,, lichtkoepel voorzien l'an traliewerk. 

Bestaande toegan:gadeur venaogen door pieusdeur met dieven..; 
k1auwen eto. 

Bureau Bie 2., t§én piouàdeur als voren 

Twee dakkapellen voorzien van eenvoudig traliewerk 

. 114n liohtlcoapel voorzien van traliewerk 

Rolluik voor ra~ brandtrap 

Zoldervérdieping 

·.Drie luikjee · <li.ohtzett~ri 
' .. ·,._.· · ..... 

. . ... · . 

· Subtotaal ·. · 
.. . 

; . 

•• ·.!_ .... 

···-;·.:: 
. ~- .'. ' ' ·. ::; ·.:.;. .. ·, 

n. J!.Coo.,...· =-··- '.· ~~ 
fl. · .•. ~22 .... .=-•=-ad 

fl. . 1:\00,-
88:~11&&~-

· fl .. 2 .OOOi-
... .=.ama.a.nc:~u:..a .. 

fl •. ~-022~ 
--·.-.z~~ 

.ti. . . soo .... _ .... , .. -· 
';·:,_,: 

: :,_:_.-. .... ··· 



Subtotaal 

Bouwkundige hulpYoo~zieningen i.v.m. rolluiken 

E.~. •~o~ziening~n i.v.m. rolluiken 

Wijzigen gordijnall o.a. 

; : 

Totaal incl. BTW 

:·.i.·._ 

. V 

,._ .. ·· 
-::;: ;,.: 

·.::--

tl. 11~&iOO~-
·~ --· 
fl. 20,:.200a• · --· '' 
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·,:, . 

·I 
:._,oj 

I ·. ·.; 
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. ·l 

''l 
. '! 

·i 
... :1 

·;·.·j 
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: .. \!'a·u·: \' :\ Ut~m:t o ------

Cuaeld d~~r: {ua~~) 

(~enhold) 

Gemeld op Das a 
11-6-62 

WIE a 
( bet.rokkenen) 

f1J4• 

1obanvatie stQtgebeuw PMC 

.. 
.. WAAR l 

(plaa.t.s. en ~il .PMC NH 
~enheld) . · . 

.. \IAilUEER , 11100juni82 

. (dag en t!jd) 

HOE 1 na het geobserVeerd 
. zilveizttl hkleur 

· rÜ\ o.lrc. 

WAARCl-i 
(zo mog811Jk) 

·lUjzonderhedeiu· 

(FwaoUe) 
(Raaa) 

1515 

Jt! j Sectie VeiUghe14 ontvangen doora (lU.) ZANT 

.. 
i 

... ·.· '>." 
. . . . . . : . . 

. . : .·. . . . 

• 

·! __ ·_. __ .. ·_··.·. 
·· .. :• 

. . • ':.l: .• 

...... ,,·, .. 

--..... .-.... ~--. -~· ... -~ 
.Coilonr 

I . 
. ·:_{ 

. ... 

ne weg in een 

... 
I· ·.,· 
i . ;;. 

,. 

. . .. . . .•. 

' ... ':·:·},.' >f~~ 
:'~)·(· 

··. ·~~ ·. •··'- . · .. : ..• i~~ 
~· ·~·· ~ ,·,•,,., 

. -~ . :;.~',··.~;~~·:;(~;~;~j~~ 
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_;/) 

A) 

450_ Cidet 

Nr.: 

,_::·_ .. '·· 

· ___ ·Gezien: 
: édt .· . 

Mondeling/telefonisch bèdcht. ~:.:,.:il!l 

afkomstig win: 

Naam/Rang : 

Funct i e/od 1 : Dtgp: __ 0...:9:...;;•_1.::..3 ;:...:• 5~7_no_v_1.::..98.....;3:....-

Betreft : rotottrafnren Reeds gemeld aan: 
Onderdeel : PMC Nll 1 SieVH 

Plaats :Amsterdam 2. 
Otgp : 09.13.40 nov~83 3. 

Omschrijving van het sebeurde: 

1-----------------·-···-~---·-·····-----~-------·-------

-·-: _. __ ____.,;..· ·, 

' ' ··. +--------'------------'-----···-·-··----------------··· ---·. 
1----------------'---'---------------:--------~-- -·---·.· 

1--'---:-----....,----~-----L-----'--··-----~----·---------......,...---- ---· ··- ·-""'------

i<.enn Is gegeven aan: SI e Vh 

Plg Nh 

(vermeldt dtgp) · 
Plg Zh 

Plg Ut 

.... c idet 

.... Cidct 

GrVD te 
. !<Mar te 

· ploeg:•· 

: -Jiliddels daZ-e... -----'--'- ---.--.. -.-·. 
: -----lQ.i.dtlels a.t:aciwi.C.t deaefii•----~.,.,.-~ 

-·-----;..;.....,..-:" 
Ï.' 

:;=:.· 
-~-------~-....-.----- ---::'"' . . .. :. :;;·, 

;,· . '·"::.;. ;·:,--.. 
. : --'--:---'--------------,-,.--· -. --·-··-·. _ .. _ ...... ';....;;,.........,-

~ 5C~IU~~922o~ ·,. 
;;_·:~~:;~~.<·_ .. / .. '<: -~-~ ;·:~ _:. : ·. ' ·: ! • 
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') 

Naast uw telefoon I SECTIE VEILIGHEID ///J/ I 
- Telefonisch ontvangen malding van een vellisheidsincident 

Gemeld doora {11arun)-

(Eenheid)41111111it 

Gemeld op : Dag: woensdag 9 nov 83 

{Funotiê) 

(nw.Jt~~~~~ 

WIE 1 
(betrokkenen) 

WAT 

WAAR J 

. (plaats en mil 
eenheid)·· 

TIJd:uoo uu1' 

Inhoud van de melding 

... ·•-"'~ • I • " ~ • 

Gebouv PMC- Hoord Holland Amsterdam 

WANNEER 1 091340 nov.a~ 
(dag en tijd) 

HOE 

. WAAROM .. 
·. (zo mogelijk) 

: 9nbekenc;le · lllan, fo1;ografeerde var. uit 
van betrokken gebou", bij nader 
de mà.n • 

. ·• 

. bijzonderheden· : 

Bij sectie veiligheid ontvangen door (NAAM)· 

Doorgegeven aan 

'"··:-t. 

, ... 
.... ·. 

!" 

·r 



lf 1,. 

Naast uv telefoon 

SECTIEVEILIGHEID 

Telefonisch een Yeiligheidsincident 

Gea1eld door: 

(Eenheid)~ 

Gemeld op : Dag& 4-11-'83 

(Functie) 

(Rang) Sld. 

Tijd' 16.15 uur, 

Inho'Ud Yan de melding 

WIE & 
(betrokkenen) 

WA'l' a 'FOtograferen van een rnili t~ir objeot. 

WAAR : . Staf gebouw PMr./NH' te Amsterdam. 
( plàa ta en mil 
eenheid) . 

......... 

WANNEER 
(dag en tijd} 

1 ,op 4•11- 1 8~, tljdBti!> onbekend. 
;; 

FOE 

: ·.•.· 

WAAROM :-
(zomogelfJk) · .· :> 

bijzonderheden· 1 .K!Uar eh Ci ·tngelioht.. · , 
Krilàr houdt meerdere patrouilles • 

. : ·. ; . ~ . : . . . . 

. :· 

·, .. 

:' . 

. · ,.·_,_ .. 

_··,, 

'~· 
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• 
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··: .-

... ~ ·. 

_) 

I PROVDlOiüL MILITAIR OOlOU.NJ),lft NOORD-BOLLAND 
lf 14916 

KONINKLIJKE LANDMACHT 
Postadres: Poetbus 5061 3, 1 0()7 DO AHS'.fU)).ul 

Ttleroon: 920-7193,-8 tel 25 

r-~--------------------~--------------------------~----------~---
uw kenmerk I uw brief Yln 

biJia&en: 

onderwerp: aan .. r~ 
Aan C-450 OIDet Alphen a/d BiJn 

Reftrtta CI Ipetruqtie NTQ-Bqptdttut 15 pt 4.g.(1l_ 

r ...... een reoent uitge .. oerde .. erbouving .. an het stafgebouw 
PMO/HB, Van Regbenttraat 78 te Amatordaa .. ersoek ik U 
••~ouden in het gebouw op 27 of 28 december 198,. 

M~n wÖrdt verzocht' bij het ant~oord diturri en num~eJ"v~~ due brlernau~keurll u v~rmelde~ 
. · .. '. . . . ·,'_ . .· .... ···''· .·. . . . . .. : 

;~-: ... -> · ... ':-. ·.--- :- -..,-· 

·_i".;:·-:--

~ -._.. ___ ~ ;:- ~-_->;r_:;·j 

-.~~~ 
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:(··· .,. 

.) 

·:..:.: .:··. 

Cl nrt 89250/0 

.. . .... 
BeveiligingarapPort .......... t SEVO /..l.ffO. (doorhalen) 

1 Datuil onderzoek ........... a ~J·I&•!J (Jjuclcl) 

2 ObJectnr •••••••••••••••••• a I I_ (OOW&Tnr./Geb.nr./kallernt-.) .· 
3 Kazernenaam ••••••••• ••• ••• a _ _..Y!'-&.'#..;..;f:=--"'/t~'ll ... · _. __________ ...... _ 
4 Gebouwnr•••••••••••••••••• 
5 Ka•ernr••••••••••••••••••• 
6 Bestemming van de ruimte •• t 

7 Adr••••••••••••••••••••••• 1 

8 Poatbuenr•••••·••••••••••• ; 

' Postcode van het adr•••••• a 
10 Plaats•••••••••••••••••••• t 

C?...""H I' •J. f{@W 

11 Nummer onderzoek •••••••••• a 
12 Uitgevoerd door........... 1 

13 Onderzocht onderdeel •••••• 
14 Hogere eenh van het ond ••• I 

15 Naam aanvrager •••••••••••• t 

16 Datum vorig onderzoek ••••• 
17 Conclusie ••••••••••••••••• l (4oo•haleo) 

G.UYSTIC •Ha : 

GUNSTIG 

~·~t+;: ;=:::-:;:1: :e:. ~.::(< "9'4 ;IJ :Htc"t'!4· ~ IA ~é., ,..... ~ 4u1
t·tu ",et 

18 Aanbevelingen. • •• • •• •. •. • • a -------------------.....,..---er ' 1 JeH,L•w*t. -4Á*''"9t.... ....-au·# 4/lun- fJ4 L-ü'm. ~ 
--~~~-.~P4~·~~~~.!P~ndf~·.~·*~u~~~~YM~Hd~~--------------------·----

-· -----------------------------------------------------------------------------~--
H~ndtèkening onde~zoeker: 

1.: 

2.: 

•. ·'' ., 
. ; : ',_ ~ ,.: .i 

~: ~f .... 

. . ': ,·· .. 
. ·. -·. . .,.·. 

':. ::··_· .. ,::·:. ·:.':·.-:.;{::::·.~;;:1\·, .... ; :, .. \ •:: :;i';:i
1!1 
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~~-ei~ . ~\g~. 
~)''(). ·," ; t.o..,.. .... l 
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·. ·\ 

ST 

l 
I 

Nr. 86.062.y-.10./Cont '· 

,..,.,., '16J>,0t1 
l" I 

·~ . ~ ' 

DATUM: 12 november 1982 

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-o~o 

Datumbericht 

Bron 

Ondernomen akties 

Onde~erpt ~om~eldinr ~ij PMC 
Moorll-Ho111U14. 

t 10 novembel." 1982 

t 450 CI-DET ingelicht 

Op maand-.r.O noVQ!Ilber 1982, te 2,.}8 uur, ontv1ns ~·-··" 
...___alJnde Oftio.hr van Oionat van !le\PMC .. 
~ooal Van Esghenatraat 78 to AAoterd.- • eun 

teletonleoh• aecledeling dat biJ hot PMO Noord .. Holl.uul •on 
brandbom vaa seplaatat.. 
lle on~kent\e "'ldel" Jprak ue\ da oten van oen .iOb4llf titan, 
ne ad41ns geaohi•dd• in .. n soodc ll$do~1Ruthae t.e.al.. E7: 
'tfftren s••~a vaarneeabue aoht•r&TOn<1(.relu1den hoorb11.1w. 
l)o 11olt\er 1111 t "E:l' h .. n brandbom goplutnt'l l!lell'D.I> vet·(l 
do verblndSn, v•rbroken. 
])ool.· :P~raon•el van d.e brigndo Konink.l1,1ko marcM'"".;·-·~"- ·· 
A8a1er~~ Verd rond bot peroeol Van ~-.~~~---~nat YG to 
Afllstrtrdaa oen ondel:coek .. ~:~o.".-...... u.tu:, uoah zondcar gunstitf 
2:«1.\ll\aa,, · 

. :· !· 

. : ,·_ 

' .... ·· 



··•· · .~50 C idet 

Nr .• ~ 

:~; ~5 D/1. 
12~22.07.06. 

\"· 
;: ... 

·.: . ·'. 
<:" ;· 

('.) 
'>., ~ .. 

-··: '· 

-:-::· .. 

··;·· .. ·.·. 

Mondeling/telefonisch bericht. 

~omstig van: . . 

Naam/Rang : ---

Functle/odl: PMG NH • Toeg S 2/3 Otgp: O?.QejQO A Nov. 1982 

Betreft 

Onderdeel 

Plaáts 

Otgp 

; Bommelding 
i PMC NH. 

:. Amsterdam 

Omschrijvin9 van het gebeurde: 

3-------------~----~ 

. Man belde op en 2..èi "F.r ia een brandbotfl hij U geplaa.tat", 

---------. -·--··--------... -·------'"'""-:--
1-~.,.,-,--"--,.--,-.c---.,--.----.-,--·-------·-- .. ---------· 

. ---:-------........._.;... ___ . --------·~·-·-,.._.......__.. __ ·-. --·~-."-.··-· . ~--

. . . ! ·, 

h-----..,.-· '-----. -·-----. -· ---~-·· ·-.------'--·-. ---· --·----'----·--~---"' 

"'--'---,-__,....._.- ·--
-----,-· -·.--·-· 

.: middels dfU&..L...._ ___ ~----'--'-Kennis geg~~ih a~ni Sie Vh 
' . 

Plg ~h 
·.. . . 

Plg Zh 

(vërmeld't dtgp) Plg.Ut • 

.. ;. ctdet 

.... ti det 

GrVD te 
· KHar te· 

'·, 

: Jlli.iil!lel f3 afs.ch~llL.d..~ezweiUB:ua._· -'---,. 

.. -· -· ---~.c----'----'--'----'-
·1 -;., , ...... ;)::" 

-------·---..:...0..--~-- ... ---· > ... ·{i~\.i 
:'.·· .''· ... . ~· --------------,-~---.- . . ··:. •: : '~: 

. ... . ~- ' 
: ... ·· ;: .. '.; · .. _, 

,, . . - . ,, .l . -~ ··.: ,. j • ·.: ~ 
.·. -:····· 

oriderzoe~ do()X, p 1 ~e~: NJi. . ; ,:··;.::·;,· 

-·-·=:;:: ~~~~~--~----------~~--~--~~~ 

··:-; .· .. 
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- '· ./ 

} ·. 

·.' 
-!· 

) 

. : ··. 

SECTIE VEILIGHEID 

TELEi'ONISCH ONTVANGEN MELDING VAN-EEN YElLIGitEIDSlNClDEHT, 

Gemeld door.s 

Gemeld op r Dag& 9 nov 02 

lunetiel 
Rang a 

Tijdl 00, :w u·>r 

Inhoud van de lllelding 
WIE 
(betrokkene) 

VAT 

I onbekende rnan 

I Plaatsing brandbom 

. . WW · . t. · PHC Ams tordam 

. (plaats en mil. 
,- eenhèid) . 

WANNEER I 082330/no'v 82 
(dag en Üj d) 

HOE a Gebeld door m~n met èon not':aale , i~ts zachte 
stem , doch duidelijk NMerlnndn, Geen ach lvrgro1ld . 
geluiden , Telefoontje k•r~am binnon bij de off v dions.t • a 1 · · WAAROM. 

(zo mogelijk) 

Bijzonderhedèna 
KHAn heeft omgeving en geboti•.., onrl·nzoc~t • Nictc Gevonclt':ln 

idem gemeld door NTC 9-11-82 

Bij de Sectie Veiligheid ontvant::a!)or 1 ••••• 

Doorgegevènaan I 

·., 

.·· .· .·~ : . 

'··· ,,• 



• - I- t • L. \· w 

Ococ.;su 
l::lcrr w:>ll 

(UJhH 

.. Afti/si.:! . . ,•· 

1 _Jut ,1 ,l.1.~ .~~\~ .1.9.81 
OPERATIEN . 

·-··= 

:1 te ilH r 
datuin-

Lkol H.A. Couzy· C .. 
14 juli 1981 

Ï.]J:•!,V 
I . I t: :i 
Dc~;H ntitnllie r 

. Ach t.e rt~t•rr.v o 1 f(Ctlll 

naar 

.llfd Afli 
·" <.: .... 

' , .. ~'"~._ 
SC- 0 \ '-' 

ur qt ,; "'a!EU. 

\t,;~) 

PGLM3/PTJI.3 ( 
-. "U._~ ... 

\f~lll 
Chd' KA 11 

. > :· 

Cl ........ ~ ..... -.. _ 

Onll't"w•~rp: _Overval opBureau PMC-NH, 
,· .. ·. -. 

·-'-1---------~-----~-~------------~-

INLEIDING 

1. In opdracht van de Minister van Defensie heeft de DJZeen notà 
geschreven over de "Overval op Bureau PMC-NH11 • In de~e nota 
la een tweetal beschuldigingen aan het adres van dét KL opga;.. 

nomen, te wetende punten 4 en 5. 

2. :Hij toeval hoorde PBLS dat; de DJZ op 13 juli. 1981 PMC}-NH had 

uitgenodigd voor een-geeprek over dit onderwerp. Bij djt ge

sprek zijn behalve PMC-ifH o 

~~nwezig geweest. 

- -

NoTITIE VAN DJZ (RA 1) 

FEITEN 

3. Jlet gestelde in pt 4 ie (helaas) juist • 

.. - ~ 

Vol~ena de inat;ructl$a moest betrokkene bewapend-zij~ met een_, 

piat~ol_ en in ll!ijn linkerbroekzak een ugazijn · •et' .1 Ö ~at~~n~~ 
hebben,;. Betrokken adjudant heeft dus niet. vol~ene de:- (;O~~i«h~~~' 
gehandeld. 

. . < .. -, ,' ·-:~1 
' ... : . :,_ . . . 

B:et ·~es telde in Punt 5 ia eohter omar gedeeitell~_k j~'i~tf 
DJZ heeft 'di~ p~t ge ba.; 1llr'd op het Jl~ooee-verb~l 

:.·· 

'. ·.-·'. 



() 

) 

... :. : ~ :; . . {· - 2·-

"Tijdens het door ons ingestelde ortder~oek bleek dat; peraoueel van · 

het PMC-Nll, ondankb aanwijllangen van ons vorbaliaanten, ruimten 

heeft betreden, welke door ono nog nht op dactylieóopiaohe aporen 

waren onderzocht. nat personeel heeft daarbij vermoedelijkplaataen 

aangeraakt welke door ona nog op daotyloaoopiaohe aporen ~lenden \• 

worden onde~·zocht. Bruikbare daotyloaoopieohe aporen verden mede 

daardoor niet. meer aangetroffen." 

; ., 

.. l 

heeft miJ telefonisch op 1~ Juli 1961 bet Yolo.: 
gende medegedeeld I 

~ "Toen ik telefonisch werd gdnformeerd over de overval op het PMO-NH 

--~~ . _._.I heb ik onmiddelliJk opdracht gegeven om na te gaan of het ttzeer ge-
.. Jf(P'" heime" en "geheime" archief waa gekraakt. 'P,a.v. alle papieren/· 

()\)&4 .. :~_- ... i __ ··_J'l·_·. ~~_,J~ .. ..., J archieven die buiten waren gegooid heb ik opdracht gegevèn om die. 

~r· O V ,pt"" z.s.m. te verzamelen • 
. ' .. J~ f1'7 Toen ik verschillende functionarissen telefonieoh heb gelnformeerd, 

VV' . heb ik me naar het bureau van de PMC-NH begeven alwaar ik om ± 21.00 

B ~ ~ uur (± 2 uren nà de overval) arriveerde. ,Pot mijn niet gerinsè vo"_ 

~:··_ . .-··.·_._· .. · . . _·_ .. ····.·/;~I-~ bazing lagen alle papieren nog buiten en had de KMar geen( maat)rege-
;r· lengenomen om deze veilig te stellen. Bijgevoegde foto RA 2 ·geeft 

h-J t ~~!!) 
/P 

daar een beeld van. 

\ne deur van het gebouw stond open en nadat ik me op verzoek van een 

marechauss~e had gelegitimeerd ben ik naar binnen gegaan. Aldaar· 

trof ik versobillende onderofficieren van hot PMC-ml aan. 

Ik heb me toen met de hoogst aanwezige officier van de KM~r 

verstaan en gelnformeerd waarom de papieren/archieven buitea. nog 

niet veiliggesteld waren. Na een korte ruzie kreeg ik toestemming 
om deze papieren te laten veiligstellen". 

In feite heeftdeKMar zioh onvoldoende gerealiseerddat bGlangrijke 
. I I 

gegevens
11
letterlijk op straat lagen en ia begonnen met ee~ polit!e-

recherohe achtig onderzo.ek. van ))et PMO la bij' aanl< Jm.t 

bij het bureau, · toen bij een groot deel van bet arobiet ~.P atr"t 

zag liggen, min of meer ontplo.h en heeft daarop on.heue 
bejegend. · .. ··. · ·.. ·.· 

'. _..:. 

·Later ia deze "ruzie": fn aanwezigheid van PMQ ... ~ pereo_oQl.L~lc uj.i·i~'-~.; 

::::~:: bi jJêleêd, •llliilpeór" kl~nkt echter ~ol. ~oor in hd ~!'~i~~ 
•.':· :b 
.··" 

. ;:.· ;. 



·,·, 

- 3 -

BESOHOWING 

5. Instructie wapengebruik 

T.a.v. pt 9 slj opgemerkt dat do ibatructieu van de oftioia~ van 
dienst een ".Aanwijzing voor het gebruik van het wapen" bevatte. 
Hoewel deze instructie volgene JZ en DJZ enige ver'beteribfr behoeft. 

was se duidelijk en bruikbaar. 

''

• NTC ie reeds. begonnen om voor alle PMC 1n een inatruotle te uke~ 

welke gebaseerd is op da instructie voor het gebruik van vapena Y&n 
de burger-bewaker. 

6. Veilisheidsolaa'!ificatie van het object (pt 10) 

Het pand is door NTC aangemerkt ala een oat C-objeot en vo~deed aan 
de normen van infrastructurele beveiliging voor een zodanig objeot •. · 
(Op 16 mei 1981 nog door CID getnapeoteerd). Deze normen houden even

wel niet in dat het gebouw daardoor inbrank 'irij ia. 
Inmiddels is een plan gemaakt om een compartiment van het objeot op· 

te waarderentot de B-status, wnarvoor infrastructurele voor.zienin

gen nodig zljb (voorloplggeschatte kosten 200.000 gulden). :lannfn 
voor compartimentering van de overige PMC-kantoren worden opgestald. 
PMC-NH hee!t onmiddelhjk de beveiliging uitgebreid met een gewapende 
patrouille van een soldaat, door het gebouw. 
NTO zal al dergelijke objecten mi. v. 1 eep 1981 gaan beveiligen met 
een gewapende patrouille van mim. 2 bewapende militairen. 

1. Stuursroep Beveilisin6 Defensie-objecten (pt 11) 

Met het voorstel van DJZ om de hele overval in deze stuurgroep in 

behandeling te nemen kan worden ingestemd. 

8. RichtlUnen voor het opsporingsonderzoek (pt 12/1~) 

Het veilig stellen van defensie gegevene kan soms atrijdig zijn ra~t. 
het ui tvcieren van het opsporingsonderzoek door de KMar. 

In algemene zin kan het standpunt van de KL in deze zijn c 

a. Indien het handelt om zaken van gewichtig v"'.Lang (sakeJ1 (),ie h4tt · 

landebelang dil:"ect ralcen), dó\n zullen deze zaken prioJ:.t.bit-&..b- _< 
•ben.bcVf;!rl het OpBpO~ing~onde:i:zoek. . . ,, '·:;-,:, ·::;,' 

.;_, 

'-:.:·:, 

· .. ·;";·'· 
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b. In alle ander.e zaken dient het opepori.n&aondersr.oek priorUoi,t \e ·· 
hebben. 

Nadere uitwerking van dit etandpunt ia gewenet en zal vervole.·ena b .. ,. 
' .' 

kend moeten worden gesteld in de KL en de KMar. · · · 

Een ter plaatse ad hoc te voeren overles k•n dan vat aoepeltJr ve;o)..o~~ 
pen dan in dit onderhavige voorbeeld. . 

CONOLUSIB 

9· a. Het nie~ volgens de instructies handelen van de of'tlcier v,an dhA.Iii 

ia (helaas) juist. 

b. Het betreden van ruimten die niet door de KMar ware vrijgeseven ia 
geschied om vaat te stellen wat do omvang van de vermittaingeri wu.;. . . . . . . 

ren {geclassificeerde gegevens). Het ontbreken van acties door•do. 
·.·· 

KMar om militaire gegevens op straat veilig te stellen werd door 

het personeel van het PMO-NH lliet begrepen, waardoor een goede · 

samenwerking ontbrak. 

c. Met het vooratel Vln DJZ om "de overval" in behandeling te nemen 

in de Projectgroep Beveiliging De!'eneieobjeoten kan worden ingestem 

··- gEmomen en ie· begonnen met een aantàl ontwerpplannen voor de mi(l ... 

''

d. NTè heeft onmiddellijk een aantal. ad-hoc beve~lisingamaatr~g•~len . 

_ /;:;>??J{ $: . . ·. . del bare· termijn. 
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DEFEENSINE"*~ÄP 
,· .• l 

'MU~ISTERIE VAN DEFENSIE . . ... 
DillEeTIE JVRiEliSCHE ZAKEN·. x~ rl, .· · 

arciiling 

numm~r: 24/81 DJZ 't·Grannhage, 1 juli 198 I 

::onderwerp: Ov~rval ·ijp Bureau. 
PMC-NH NOT A bestemd voor: 

. . · .. .'· ~- ·' . :· . ; ' .. . .:; 
'.I'' 

dê Minlater 

".· .. 
d~t.v ~· ··· '·. ... ! '· . ,.: ..... ·.;i 

Bij lagen: ~!ti · 
····: 1; 

:.· · .. : . ~ •. ~= ~- !/' 

~:~• f ' . ,-.. t: /.· ;._ .•... .. . ~ . 

":.;·.· ,. •,···· 
t. . '' ~ 

,:!.' 
t. ~·- ,; 

. Hi;et~Ü.-:rnósè: ik u~:. in vèrbanéi met het voor de: Ddènsiêta.d 

.. . : ~ .. : . ;- .· .. ' ,. ; •.. . .. . . '' . ' . ·1 ·; . . ' .. I .. :: . . ; :'· ': .•.. L. . ~: .. ' !·~ ' . :;,. . 

va.n 15 ;juli-'ao.a.'• te-.'agenderen· agendapunt "Overval van Ookruit op het 
. . . . ·~ : '. . . ' ··i ! . . ;. : ;.' ~: .. ; . ,;· .· "·, . . . '; • . . ':: . : . . ' . . .. . . ... . . ' ; . : . . ' . . . '. .. . : '~- : ji . 

bur~au, v~t\ cie ~1:9~J..~ei,aa~ ~1,litair Cóîimandant 'Noord;..)lolland"~ ·een: 

. __ ; .. · 

notitie over dit onderwerp aanbieden • 
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7. De ligging van het object lijkt, afgaande op de foto's en op 
de beschrijvingen in het proces-verbaal, gunstig 'loor overvall•l~a l dtt 
achterkant grenst aan het Vondelpark; er djn veel ramen. Slechts de 
ramen van het soutetràin tijn met tralies bevetligd. 

8. Tegen een dergelijke grote groep zou ~én man toch niet aijn 
opgewassen, tenzij - waarschijnlijk - hij van zijn vuurwapen gebruik 
had gemaakt. Ook dàn zou Leiden (in casu Alllsterdam) echter pas goed in 

'i 

' .!: 

last zijn geweest, aangezien dan ongetwijfeld de naag aan de rechter· i 
zou djn voorgelegd of bij terecht van zijn vuurwapen gebruik had ge
maakt. Ik acht het geens~ina zeker, dat de rechter zou uitapreken dat 
in overeenstemming met het proportionaliteitabeginsel (niet meer aeweld 
gebruiken dan de omstandigheden gebieden) zou zijn gehandeld. 

9. In ieder geval lijkt bet mij, dat duidelijke instructiea, met 
name over het (vuur)wapengebruik aan dergelijke functionarissen moeten 
worden gegeven. De situatie zoals die in punt 4 hierboven ia weergegeven 
lijkt mij volstrekt onaanvaardbaar. 

10. Dergelijke objecten (maar trouwens ook andere) zouden natuur~ 
lijk in feite, tenminste buiten de bureau-uren van gewapende wachten 
behoren te zijn voórz1en. Uiteraard is dat tegenwoordig uit personele en 
financiële overwegingen niet meer mogelijk. Niettemin mag de constate
ring, dat buiten de diensturen de krijgsmacht in hoge mate niet in de 
bewaking van objecten kan voorzien, niet achterweg~ blijven. 

[ 

11. Ik ben voornemens de hele overval in de St•~~!!Eoe\l Beveili-
ging Defensj~~C?J1kcten in behandeling te nemen. Daarbij zulleil"wtj;;.zeker 
ook-nagaan, of met betrekkelijk eenvoudige midctelen althans enige be
veiliging van dit en dergelijke objecten mogelijk is. Enige kosten zul
len echter uiteraard niet te vermijden zijn. 

12. Als een misdrijf is gepleegd dient het opsporingsondèrzock 
door de politie (waaronder ik in dit verband de Koninklijke marechdusaee 
begrijp) te worden uitgevoerd. Dat mag niet verstoord worden door tot 
zodanig onderzoek niet-bevoegden. Het betreden 'lan nog niet onderzochte 
ruimten of het aanraken van voorwerpen, die bij het onderzoek van dienet 
kunnen zijn, dient uitdrukkelijk te worden verboden. 

13. De beiàngen van de taak van de veiligheidsautoriteiten kunn~n1 
botsen met de taak van de opsporingsambtenaren. Daartoe zal ter plaatsa 
en ad hoc overleg nodig zijn. Het ia moeilijk te zeggen welk belang 
persl! voorrang moet hebben; dat kan zeer wel van de omstandigheden af
hangen. Wel moet duidelijk worden gesteld, dat als het incident eenmaal 
heeft plaatsgevonden, tiet opsporen van de dader(a) een zeer zwaanlegend 
bel~ng ja. . 

14. Indien de daders alsnog bekend worden, zullen mogelijk ver-
schillende strafbepalingen op hen van toepassing zijn: diefstal, even
tueel onder ve7;zwarende Oll18tandighed4m; vernielingï huia- of lokaal
vredebreuk en mogelijk zelfs eenbepalitlg over de bescherming van 
staatsgeheimen. 
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IS. Zowel BVD als politie hebb~n mij met kle~ verzekerd. dat 2ij 
tevoren geen enkelè informatie of indicatie van het voorval - dat 
overigena, gelet op de gelijktijdig gebeurde incidenten (Groningen, 
Utrecht, Den Haag), interlokaal moet zijn voorbereid -hadden. 

16. De gemeentepolitie van Amsterdam ia &ieh er overigens van 
bewust, dat ook zij gefaald heeft: men heeft het incident aanvankeUjk 
als een kraakactie (met het daaraan, zeker in ÀlUterdam, verbonden 
gevolg van niet onmiddellijk optredèl~) beschouwd en daátdoor niet dl
reet ingegrepen. Aanhoudingen zijn noch toen, noch later verricht (eert 
recent persbericht in Het Vrije Volkt dat acht personen varen aange
houden naar aanleiding van dit voorval, ia niet juist). 

17. Optreden· tegen publiciteitsmedia - met náme Radio Stad Aal.tter-
dam -meen ik vooralsnog te moeten ontTaden. Slechts indien bewezen z~u 
kunnen worden dat wezenlijke ataatsgeheimen worden gepubli~eerd. va·ré 
een dergelijk o~treden mijns inziens te overwegen. 

's-Gravenhage, 1 juli 1981 
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Toelichting van DJZ in . 
Defensieraad lS ~uli. 1981 

OVERVAL OP BUREAU PNC-NOORD-HOLLJ\ND OP 20 MEI .1.lli. 

1. De overval is van zeer korte duur geweest: toen de· 
politie en de marechaussee ter plaatse kwamen (politie ca. 
15 min. na het binnendringen, KMar ca. 18 min. nà het binnen• 
dringen) was er geen dader meer aanwezig. 

3. De taak van officier van garnizoenspiket is nattiur-
lijk niet die van bewaker. Echter: blijkens zijn instructie 
is hij ondermeer belast met: •het actie nemen in (andere) c;m~ 

voorziene diemstaanqelegenheden". Dit was duidelijk een der·· 
gelijke "onvoorziene dien~taangelegenheid". 

4. De betrokken adjudant-onderofficier was niet over-
eenkomstiq'de instructie bewapend: deze schrijft voor, dat 
hij is gewapend meteen pistool, een pistoolma9azijn m&t 10 
patronen bevindt zich in zijn linker broekzak. vergelijk punt 
4 van de bij mijn nota 24/81 gezonden notitie van 7 juli 1981: 
pistool in de kast; lege magazijnen daarnaast, munitie L 
apart doosje; sleutel tot die kast in ande~e kast, 

S. . Ik hecht grote waarde aan het naleven van .de ins truc~ .; 
tie, met name op het punt van het dragen van het wapen.· ' . .~::~ 
Niet omdat Ut meen, dat in dit geval 9eschoten had nloeten, <}: 

·worden (vergelijk punt. 8 van genoemde notitie), maar orndat: · 

daarvan à i thans e~~ zekere . preventieve . werking mag \!lOrden .. Ve~·tr.~. 
wacht, met name indien èe betrokkene daaJ:tl\ee ~en wai: d~ei.~~n~ 
de houdincj had aan9tmorneu. 

. ' ' ·. ·' ... 
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6. Oe instructie over het gebruik van het handvu,uwaperi ·.· 

(bijlage M bij de instructie ovo Staf PI>\C-NH) is mijns inziens 
te vaag: gebruik vuurwapen slechts toeCJestaan, tijdens of in 
verband met de bescherming van een uiterst gewichtig belang~ 
\Ue beoordeelt of er sprake is van een zodanig belang?· 
Waarop (zie punt 5 van die bijlage) moet "-'Orden gericht? 

7. Met BLS (zie punt 42 van het verslag van de Defensie-
raad dd. 27 mei 1981, nr. OR 19/81) ben ik van mening dat de 
NATRES-militairen ~hun wapen moeten inleveren. Operatio-· 
nele overwegingen verzetten zich daar mijns inziens t•gen~ · 
Bovendien·zotiden aldus de overvallers een succes bOeken, dat 
alleen maar hen zou étijven in hun plannen om meer acties t:e 
ondernemen. 

8. Het is.mijn overtuiging, dal de lijnen voor infor-
matie - indien informatie voorhanden is - voldoende gelegd 

. . 

zijn. Indien er suggesties zijn voor verbetering, houd ik . . 

mij overigens·gaarne beschikbaar om die bij de daarvoor-in . 
. aanmerking kome~de diensten in te steken, voor zover dat niet 

op eigen niveau geregeld kan warde~. 

9. De minister h~eft een brief geschreven aan de minis-
ter van Justitie om zijn verontrusting uit teapreken over 
het niet aanhouden danwel niet vasthouden van onbekende da-. . . . . ' . . 

ders, die weigeren hun personalia te vermelden. Het antwool.~d 
van Justitie was negatief. 

10. Optreden tegen publiciteitsmedia wordt ontraden, 
omdat het alleen maàr de zaak opnieuw in de publiciteit brengt 
en daardoor weer opnieuw mensen hiervoor interesseert• Slecht. 
indien een ernstige·schending van staatsgeheimen kan wordon 
bewezeri_l:ijkt m:i.j optreden wenselijk. 

1-1. L' art est,difficUe, la critique est aisl!e. 
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.·. LANDMACHTSTAF 
AFD PLANNER 
SIE HO en INFRASTR 

Datuia 

Muril11er 1 

PBS 

Betreft 1 ••D•••• VElLIGHEIDSVOöRZltiiNGEK IHK VAN DE VREDESBEVAklMG KL 
a•D*•c•~••••••~•••••••••m•••~•~•••••••••••••~•••••••• 

~~2~~~!:!2~!!~!.~l~.:.22U . !~.; .. ,~!!~ . 
VERZOEK TOT KOSTENRAMING r-------"""·,--...-..'"1. 
................................... OPORACHTFQRMULIER · 

2. Object 

25 D 1 2 0 JUl\19,2.. ·· 
a , Burgeb van ~eghenatraat 7 

~----------------~ }. Plaats Amsterdam 

4• Gebouw nummer 

5 •. Loltaai.nuilmer 

6. Functie 
. . 

: Star PMC.:.Noord-Holland 

, .· 7. OmachrÜving vo~rdeninsen ( van ) : 

a·. Sousterrain 
·. . . 

·. (1) Deur naar ketelhu~a vervangen door een piouudeur met 

(2) 

nieuw.hang en.sluitwerk aan,binnenzijde 1 mm staal

plaatopsch~o~ven. 
T~>E!gangsdeU:r .keuken; onderzijde voorzien van staalplaa 

3m~. Afsluiting vërvangen door d~bbele ''LIPS KESO" 

cylinder. 

(3) Hekwe;k ramen verbeteren (bevestit#l'l.g en sluiting) 

doorbouten naar binnenzijde ramen en.kozijnen. 

·· b. Beletage 

(1) Deur naar sousterratri vervangen door picuadeur,. voor

zien van nie-qw hang- en aluitwerk.w.o. dievenklauwen. 

Overigdeel van>pui (aan trapzijde) voorzien van 

Amsterdam 

.. .•. 

,: ·. . . 

IKV /VtRW-LIJST i. 
. . . :-

, sta:alpla~t. De~r aan halzijde voorzien van sierlijstwe k. 

' . . : 

(2) Telefooncentrai~ rolluik aanbrengen. 

(3) Hfd Sie 1 1 twee< rolluik~n aanbrengen. 
·.,;. 

(4) Slaapkamer PMC-NH; één rolluik aanl>rengen. 

(5) Werkkamer.PMC-'NH, twee rolluiken aanbrengen. 

·· (6) ·Hoofdingang; slul. twerk bui tendeur vervangen, toohtdeu 

veryangen dó()r: pit!us gl~sdéur, gt3hele pui voorzien van 
. . . i . - . . . 

siagvast glas en aanbréngen: van eEm elect,:iSch gere~ 

g~F'J siulsbev"eiligihg. · .· 
, .. ··,·:.- ... 

. ' -.-··f 

9.~2.A/.·.·.:.b.·.: ... 
. . ·:~ .. : .. ;: ... ._ __ <: ·.'.:J!'L'' .<i•,:··i.:-
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c. 1e Verdiepins 

(l}Sie Î/'. Na tres, één rolluik 

{2) Sie ~lob, twee rolluiken, ~~n eenvoudig tl'allewerk. 
(3) Hfd Mob, ~én rolluik. 

(4) Bureau toegevoegd Sie 4, twee rolluiken. 

(5) Kamer OVD; é~n rolluik + bestaand. bovenlicht vervangen 
door schuifraam (i.v.m. ventilatie) • 

. · . . . . . . . 

(6).Brandtrap spijlenvakwerk optrekken en balkon aangrenzend 
perceel afschermen• 

d. 2e Verdiepint{ 

(1) Raam toiletruimte voorden van 1nspringénd tralieweri<. 
{2) Dak twee lichtkoepels voorden van traliewerk. 

Bur Sie 2/3, lichtkoepel voorzien van.traliewerk. 
(3) Bestaande toegangsd~ur vervimgen door pieusdeur met 

· dievenklau\ten. eto •· 

(4) ·BUreau ~ie 2, één piouadeur- als voren. 

(5) 'l'wee dakkapellen voo:t'zien vaneenvoudig traliewerk. 
(6) E~n lichtkoepel voorzien van traliewerk. 
(7) Rolluik voor raam. brandtrap. 

e. Zolderverdiepin& 

tiri~lui~~e~ ~ioht~etten. 

! : 

,:= 

. ~ . . 
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. ruit gooitl ~ . 
. •nilitaire I:. 

. . nl 
· · 1 ec 

. ~.gegevens ! ~ 
op·straat 

Van een onter \"enlaggeven . 
· AMSTERI)AM - Tu$$en de 

. tO era 50 m. ensen, ·vermoedeliJk 1· 
leden '·an de actlegroep On • 
• .,..,, llebben' abteravond de J 
complete lilboud \"lUl militaire 
areblefiiiiUiteft van hel · aarnt. · 
aoen•bureau vaa de lcoDiakllJ· I 

· ke Ja!Jdmacbl la Alaslehla.Ol 1 
• op atraat ultlfeatroold, 1 

De. iroep drong het . rebol,lw/ 
aan de. Van Eerhenatraa.t Vla 

· het . balkon op de eerste etage 
. bûulen door de rulten v&D de .. 
balkoltdeuren te vernJelen; Ook 1 
de rulten v-.n tuuendeuren In J 
het. p&nd ·werden vernJeld, al· 
dua de politie, . . . 1 

Op de eerste etal'e en dt. be· i 
e . nedenverdJeptng werden ar· -
e . chleflè~ten opengebroken en 1 
) . . de celiele mUltaire documen.l 
r . latte Werden dGQr open ranien . 

·naar buiten regootd. . Een lid 
. van de landmacht dat ilog aan

. weztg wu, werd onremoetd 
gelaten". ZIJn verzoek otn het ; 

. pand te verfaten werd Dlet ge· I 
honoreerd," aldua de politie, i 
.. maar hiJ mocht ona aelfa , 
W&araçhuwen.·~ Er konden I 
&'eeD &anhoudlngen meer wor
den· verrtcht, omdat de groep 
ten tiJde van de Ilomat van de 

. polltie al wu verdwen"n 
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SF.CTIE VSILlGRBID 

Dc:c forr.;ulicrc·n. bn-.ttiron 
naast U\1 tolofoon 

Tolefoniech ontvangen melding van een veiligheidoineident. 
i 

Gemold door: (Uaam} (Funotie) 
(Rang) .(Eenheid)' 450 cidet 

Gemeld op Dag: 21·5·81 'l'ijda 09.00 uur 

------------------~----~------------------------
Inhoud van de melding: 

\-/IE 1 ongeveer 20 personen . van~ro- ilOM'KRttl"l"' 
c( betrokkenen) 

WAT bezetting P.M.c. N.H. 

WAAR . . 1· .• te AMSTERDAM 
(plaats en mil 
. eenheid) · . 

· \·,!n !:!:EER . 
(dag en· tijd) · 

\·!AAR Of·! 
(zo nogelijk) 

Bijzonderheden: 

20 •. 1850 B aei 81 tot 20.1910 B aei 81 

vernielingen gepleegd en een deel van het archief naar 
.t:'buiten gegooid. Deze stukk,,n hadden betrekking op 
ersoneelszaken en Batres. Deze stukken zijn buiten 

gefofograveerd. Stukken hadden geen classificatie. 
Buiten la~en etiekers aet als opeohriftt 
STEK ALLE KERNWAFEIS WEG, STEM C. P • H • MARCUS BI.KKEII. 

P.M.c. gebouw bekladt aet vitrf en opschrifta 
P .M·. C • IS GEJ:,IJK AAR FA.CISME • 

GEMPO 
Klb.r 
BTC 

allen geinforaèerd. 

~--~----~~~--~--~----~--~----~ 

Bij sectie Veili~heid ontvangen door:. (Naam) 

Doorge~èveri aan , . 

. _,_-... _,·· 

:· HB1 ····· 

. iftsà}JxHrÏt7 .~- Hot· I 
Bl-2 .. ·. · h .-. . . ·. . . . 

i' . 
. ·i 

' .d-



'' 'f~c;~:(·. '' • ·----

{ ' p . '.l tl~ <\ '!: ' . b-~<.'. *di r-~,;,; .,·. ' , . . . 
i ,, , ,.~';: ~7' 't!~Nî:H·~vin~en te Ha 270840 b mèi 81 

t~·(< ~d~!.!!L,de f!if!lding~ Lid ao,iegp Olll<RUIT deelt, in een uH2onding van bdic) 

) \ ... 

··- -~-: -. · "Stèd A1 dàm" llledea 

\' 

·:; .. •·. 
i/: 
:(· 

-~·~,-.·_ ' . ' 

"Uit het biJ het PMC-NH buitgemaakte tnat1· kan het 
volgende worden opgemaaktt 
De Natr•a wordt ingaset bij onderdrukking van rellen~ 
bij het bewaken va.u afvoer van nucleair afval, bttwtr,king 
van de datu bij inhuldiglngón eto e\o''• .. _ .. ·-
Meer bijzoaderhedon zullen de volgende weken volge~· 

Getroffen maatregelent PMO blijft inlulater~n~. 

Nelding doorgegeven aana KYLÄR/GI 

Helding gedaan aan DLS dtg 270910 bmei 81- tel 

Gouda• 1 jwli 1981 
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KONINKliJKE LANDMACHT 
M!LDtNGEN VAN COMMANDANTEN 

A.. S(hrtftelij\:e bevcatiging van telefonisd\e melding op dtg _____ .2l<l9!llL'b....o .... i.......:.• lil8J.1 _____ door 

Nat~m: -~---·-------·--·----···· Rang: _______ . ___ y_dg _______ ----------------

Functie: ...... !gy_ §2 _ .................. _ ................... .. Onderdeel: ..... .I'.MC.~lUL ...... ___ ---------·--~ 

Te1efoonnummer ~--·-----·'----···----·---· --·--------

8. Oeze melding betreft: 

ziekte t <Ingeval 7 br4tnd I c:l-lncldent! ............................................................................................................ '·) 

C. Alleen In ge""' van ziek1e of on9eval: 

1. na~menvootlbettolt.l<en&în): ........ _ ---"-~------·----·- ···---- --~------------------------------

2. categorie, rang er1 tnt: ............... " __ .... ________ ·-··---··-·"·-·- .. ··------~---------- .. ·-- ....... -----

3. ond41rdeèl: ------ ..................... --........... ._ _____________ ... _ ..... ___ ............. - .... -------------------·------·--·---

4. godsdienat/levenstJeschouwing: ....................................... ~·----· ..... ---·-----~--~-----· 

5. aard ziekte/verwonding: ____ ...... ·-----------~--~-------·--··--- .. -----.--------~-----

6. toestand patiënt(ent: ·--·--·------- .... --~-----·-- ------------------ ··---------

niet ernatig I ernsti;llevensgevaarl,ijk 1 overleden dtg ............................................................................ ') 

'1. o pgenomon in: ......... ---·-.. - .......... ---···-------------.............. _ ................ ----·-·-------.--..... - ..... - ........... .. 

adres on tei~Dfoonnt: ............................... _ .. ________ ..... ___ ~ ........ _ .. - .. -· 

8. familierelatie van naaste -verwanten:----·-·-·---.. ··--------···----------·---

n&am,adtesenevttelefoonnr: ··--~------·-·------ .. ·------------.. ----·--·-

9. is familie lnijelic:ht: ja/ neen l) 

zo ja, door:--·-·--·------.. ·~--------~-~--~------·-----~--
10. is overkomstfamilienood ·:olijk: jatneen 1 ) 

0. Bij ongevall"n eveneerla vermelden: 

1. plaats ongeval:--· ----....... ---------------~-----···-·-- ... ------------------
2. datum en tijdstip ongeval: _________________ __ 

3. wordt vermol d dat het een dienstongeval betreft: ja I neen~~ 

4. zijn bij het ongeval derden betrokken: ja/ neen l) 

·----- lj 

loje,wie:.- .. __ _ --~------------------------' ._.( 

6. omschrijving vanhet ongeval:--~-

E. Indien het <Je>en ziekte of ongeval betreft, dient aan de ommezijde een korte doch duidelijke omschrijving 
van het voor ge'. "llene te worden gegeven (wie, wat, waar, wanneer, hoe, waarom en evt. reeds genomen 
maatregelen). 

1l doorhalen wat niet van to c p-.ssing is cq. invullen 



MINISTERIE VAN DEFENSIE 

DEFENSIESTAF Aantekening 

Nummer 

Bijlage (n) 

() 

s 81-220///YJo Voor : de Chef Oefen si est af. 

Onderwerp Acties Onkruit. 

's-Gravenhage, 25 mei 1981. 

1. Naar aanleiding van het terzake besprokene in het COCSB van 
j. 1. maandag, moge ik het volgende onder Uw aandacht brengen. 

2. De actie van Onkruit tegen RVO/TNO op 11 september 1980 heeft 
ertoe geleid dat destijds door de Secretaris-Generaal een informele 
stuurgroep is ingesteld onder leiding van DJZ. Deze groep heeft tot 
taak zich nader te beraden over de beveiliging van de Defensiegebouwen 
enz. Tijdens de eerste vergaderingen werd de aandacht voorlopig gecon
centreerd op 's-Gravenhage en omgeving. 

3. Door ziekte van DJZ is enige vertraging ingetreden, maar nu 
betrokkene inmiddels, zij het nog voor halve dagen, is teruggekeerd 
mag verwacht worden dat de draad weer zal worden opgevat. 

4. Mocht, ingevolge de beraadslaging in het COCSB van heden, de 
behoefte ontstaan aan nader beraad op dit gebied, dan moge ik U advi
seren dit beraad te doen plaats vinden in de in punt 2 genoemde stuur
groep. 

Hoofd Sectie Inlichtingen, 

( 



MINISTERIE VAN DEFENSIE 

DEFENSIESTAF Aantekening 

Nummer 

Bijlage (n) 

r'() 

~() 

. ,._ 
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8 

s 81-220/ //V~ö Voor de Chef Defensiestaf. 

Onderwerp Acties Onkruit. 

·.s-Gravenhage. 25 ritei 1~81. 
I 

1. Naar aanleiding van het terzake besprokene in het COCSB van 
j. 1. maandag, moge ik het volgende onder Uw aandacht brengen. 

2. De actie van Onkruit tegen RVO/TNO op 11 september 1980 heeft 
ertoe geleid dat destijds door de Secretaris-Generaal een informele 
stuurgroep is ingesteld onder leiding van DJZ. Deze groep heeft tot 
taak zi eh nader te beraden over de bevei 1 i ging van de Defensiegebouwen 
enz. Tijdens de eerste vergaderingen werd de aandacht voorlopig gecon
centreerd op 's-Gravenhage en omgeving. 

3. Door ziekte van DJZ is enige vertraging ingetreden, maar nu 
betrokkene inmiddels, zij het nog voor halve dagen, is teruggekeerd 
mag verwacht worden dat de dr·aad weer za.l worden opgevat. 

4. Mocht,ingevolge de beraadslaging in het COCSB van heden, de 
behoefte ontstaan aan nader beraad op dit gebied, dan moge ik U advi
seren dit beraad te doen plaats vinden in de in punt 2 genoemde stuur
groep. 

Hoofd Sectie Inlichtingen, 
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COCSB .25~5-'Rl. 

Blz. 8 van ex.nr. 
van 25 exemplaren, 
elk bestaande uit 11 
bladzijden. 

6.1.1. Beveiliging van objecten en gegevens. (Besproken in aanwezig
heid van CKMar.) 

6.1.1.1. CLAS verwijst naar de overval door de actiegroep 1.':0nkruit11 

op het garnizoensbureau te Amsterdam op 20 mei j.l. Hierbij 
werden kasten, welke met cijfersloten waren afgesloten, 
opengebroken en daarin opgeborgen gegevens over personeel 
van de Nationale Reserve ontvreemd. Ook enige uniformen 
werden gestolen. Spreker dringt erop aan dat het COCSB zich 
uitspreekt voor scherpere maatregelen op het gebied van be
veiliging, zowel door voorzieningen op infrastructuurgebied 
als door aanschaf op groter schaal dan thans van brandkas
ten. Een herbezinning ter zake is dringend geboden. 

6.1.1.2. CKMar voegt toe dat acties van 11 0nkruit 11 e.d. niet zo zeer 
gericht schijnen te zijn op het bemachtigen van geheime ge
gevens maar meer op personen. Recente voorvallen te Zoeter
meer - bekladden van woningen - wijzen in deze richting. De 
adrèssen van betrokkenen zijn vermoedelijk geput uit de 
lijst van Koninklijke onderscheidingen en de telefoongids. 
Door gegevens te verkrijgen over Natres-personeel wordt te
vens bekend waar vuurwapens te vinden zijn. Maatregelen die 
op korte termijn tot verhoogde beveiliging kunnen dienen, 
zijn b.v.: 

a. het intensiveren van het verzamelen van inlichtingen 
over actiegroepen; 

b. verhoogde 11 Visite-bewaking 11 (kosten-intensief); 
c. op groter schaal aanschaf van kluizen en brandkasten. 

6.1.1.3. Voörzitter,constateert dat de veilighèidsproblematiek na

mens Mindef wordt gecoördineerd door de 2e Plv. SG, die 
contact onderhoudt met de veiligheidsfunctionarissen van 
de krijgsmachtdelen. Bij de KL bestaat een beleidsvoor
schrift dat beveiligingscriteria geeft, echter gebaseerd 

op de 
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op de situatie van een aantal jaren geleden. Het is dui
delijk dat de destijds gestelde normen moeten worden ge
actualiseerd; dit zou dienen te geschieden in onderling 
overleg tussen de veiligheidsfunctionarissen van de drie 
krijgsmachtdelen. Het kwantificeren van de te stellen 
normen kan parallel gaan met prioriteitstelling van ac
tiviteiten die moeten leiden tot een verhoogde beveili
ging. Spreker heeft het voornemen in de a.s. ·vergadering 
van de OR aan de orde. te .stellen dat op korte termijn af
doende maatregelen moeten worden getroffen. Het Comité 
sluit zich hierbij aan. 

6.1.1.4. Naast een procedurele actie zijn andere acties noodzake
lijk. Het is Voorzitter ter ore gekomen dat de politie. 
die ter plaatse aanwezig is geweest, de daders niet heeft 
aangehouden; de identiteit van hen is daardoor niet be
kend. Een meer doortastend optreden had bovendien preven
tief kunnen.werken. Zoals de politie in dit geval heeft 
gehandeld is niet te tolereren. Mindef dient hierop te 
worden geattendeerd, ter bespreking met de Minister yan 
Justitie. 

6.1.1.5. Als tijdelijk te nemen maatregelen op korte termijn geeft 
Voorzitter in overweging: 

a. het Natres-personeel levert zijn wapens in; deze worden 
opgeslagen in een centrale wapenkamer; 

b. per~oneelsgevoelige gegevens dienen bij de desbetreffen
de staven op een veilige plaats te worden opgeborgen. 

6.1.1.6. CMS merkt op dat beveiliging van gegevens door het gebeur
de t~ Amsterdam weer in de belangstelling staat. Reeds ja
ren wordt getracht een verantwoord evenwicht te vinden. 
Een afdoende beveiliging is in feite niet mogelijk. Bij de 

KM is 
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KM is de beveiliging zodanig doorgevoerd dat toegang tot 
gegevens, anders dan door geweld/braak, niet mogelijk is. 
Beseft dient overigens te worden dat de constructie van 
de meeste gebouwen niet berekend is op grote aantallen 
zware brandkasten. Het gebeurde vraagt om een kra~htda
diger optrèden. Voorkomen moet echter worden dat aan
schaffingen of verbouwingen moeten worden gedaan waarvoor 
de fondsen momenteel ontbreken. 

6.1.1.7. CKMar suggereert dat, gezien zijn eerder gemaakte opmer
king {para 6.1.1.2), het wellicht raadzaam is dat mili
taire autoriteiten hun naam laten schrappen uit de door 
PTT uit te geven telefoongidsen. 
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1. OTG MELDING : 2 10800BIIIoi 81 
door: RANG/NAAM 

FUNCTIE 
EHDIOIJJECT ! 

2. BET~EFT EHDIOBJECT : PHC/U.;.1J v. gé8henstr 79 Amsterdam 
DTG PLAATSVINDEN FEIT: 201850Bme181 

{, t3 ~ ''"t"' --·· _ . . tAst.::?--~t ..... _.... _, 

Cl.-' :,fr.~ ·, .AfiJ. IIV 

'-C-od_~_n_r ~_,.._._ •• ~J . 

AARDVANDEMEÜ>ING't:Ollistreeks 201850Bme181 hoorde de OVD Pl-IC/N-H nha
~erinkel. Toen hij naar buiten ke~k ~ag hlj plm 15 à 20 m:\n dle bed~ 
._,aren via da vergaderruimte .,P de 1e verdl~plng het gebou·., binnen tA 
~!ingen. Hij ri~p hen toe dnt ~e ~~g moesten gaan en heert onmiddellijk 
~~tra~ht de ID1ar te ~3arachuwen, h9tgeen niet ~la~t is. Op d~t moment 
vera~h~nen er drle mannen en 14n vrouw o~ ~q knmer die hem vertelden 
dat hij het gebouw moest verl~ten, maar d~t zij hem niets zouden dor.n. 
De OvD ~~~i~~rde dit en vertelde dat hij zijn superieuren o~ de h~ogte 
ging 3tellen. Onderwijl hoorde de OvD dat in het goeb vernielingen •o~erdP.n 
~:mgericht. liij '..laarschuwde de OVA PMC/N~tt en de OVD 1-:TC, De OVA h~e!t de 
IG·Iar op de hoogte gebracht. Om plm 201910Dllle181 is de Gempol aangekomen, 
de indringershadden hetgebreeds verlaten. z.o.z 

3. GETROFFEN MAATREGELEN: OvA Pl-IC/N-H, OVD N'l'C,. JG-tar, 450 Cidet ~el<~aar!ichu~"d• 
IG1ar heeft sporen opgenoll!~n. · 

4. BIJ EIGEN EHD/OBJECT MElDING DOORGEGEVEN AAN 1): 

C I Wà"4Q'Cf~MI:f~i4.~~t I '{HÖ(Ot I KMAR I Cl/ PJltUlU.'Em) I 

~--~--------------~------~--------------~---------------------------------

;\1::._::_.· .. :·· 

• Actie door funCtionaris die melding ontva~gt (aankruisen) 

MELDING GEDAAN AAN,I 

NAAST HOG~RE C cq OvD NTO 
• . . c..t.·-

~'5!MC I NTC I BLS cq OvD't 

Cl 

KMAR 

EOD 
. .,ro ~!~r ..... ' 

INFO: CS 
G21S2 
.VHO(O): 

. 11 z.o.r. ..... 

·.:·. 
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. doorilal;•:l hetgeanrdet ván t~epa_sslng . 

DTG:201900Bmei81 

DTG:.&r ~f" ')....., l,'f 

OTG:201915Bmel81 I 
OTG:20 1910Bmef.81 
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(naam, renïJJ -

(_ ~-· 
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' .. i 
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L!J en [ij dienen altiJd melding-te ontvangen. W enz kunnen Indien noodzakel rJ:'. , (l ; n· . , 

dien niet reeds gewaarschuwd, de melding ontvangen.. 450 C 1-DF.TA~1f\~f \«t.S\ ... , 
lNGEKOMEN del: - · · ••· 
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KONINKLIJKE LANDMACHT 

,OIIUdra: 

T~lefocn: 

I uw brltf ""' ' oM fiVIIIIMP \ Airillterdam, 2t ilel 1961 

btJI•1èn: 

·onderwerp: Vermisalngen S2/3 Natrel!l 

Specitla·aue; 

Pel 365 leggers 
- Pel 366 leggers 

Pel 361 leggeri 
inhoudende over bet algemeen: akte van verbintenis 

kledinglijst 
antecedentenlijst(2x) 
aanmeldingsformulier . 
sommigen:bloedgroepkaart 

pas!oto•s 
- Map 2 : Opleiding Natree PMO/NH 
- Map ~ Vaste Orders Natros PMO/NH 
- Map 4 : Vaov NTO Syllabus Groepscommandant e 
-Map 5 : Oefenprogramma Natree 361 t/m 367 1980/1961(1 half janr) 
- Map 6 : Adreasen leden Natree 

·oerenlocatiea/Opkomstloeaties 
- Map 7 : Hun! tiecorvee & Schietresultaten l~a.tres Crailo/Dan Belder 
- Map e s Adressen wapens,wapennummers,vergunningnummers leden natrAS 

Uitleenbewijzen lesmateriaal·, syllabus enz. PC/PPC/SGT/l·tENTOREH Natrel 
- + 30 Vaov Deel III 0,10 Bijlagen bij Deel Ili C (A,B,C) . 
- ~rievenboek Natree van Aoomt L. de Boer 

Persoonlijke ordner dienstreisrekening 
, , , , inlevering PS11 
, , , , bulpinetruoteurs declaraties Natree 
,, ,, reisdeclaraties mentoren 

Balsdoeken set Natres 
- Baret 
- Iso-jasje 

Erikele lesplankjes Natrea 
- AppelsUjateil 198() Na.tres 
- PSU•alOt- .· , --:· ·:_.-~ _. : ·· .. 
- Actresatickéra NATRSS · 
- · Fl •. · ·. ;oó ,..;.. kantoorbeboetten 

,.,...._' __ 

Opgemaakt 21 mei 
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450 Cidet 

Nr.: 

··25 D/1 

CONFIDENTIEEL 

MIIM.IUIC!I/teJefonisch bericht. 

~-------------------------------------------------------------------
afkomstig van: 

Naam/Rang : 

Functie/ad\:. Otgp: 181040 Jan•a2 

Betreft .. verdachte belangstelling Reeds gemeld aan: . 

.Onderdeel :A.ic& 
Plaats Atrlàterdasa 
Dtgp 271500 nov18l 

Omschrijving van het gebeurde: 

KennIs gegevef! aim: S 1 e Vh 

.PI g Nh 

3. 

· MÎcl.del«J d.eze( 18.11.15 ~an'02}: . \ __ .. 
Middels arachrtit dezes(leiuo :j~•e_2} •· · 

:;< . '(vermeldt dtgp) 

~···~--·····_: ----"---,--
Plg Zh 

Plg Ut: 

.... c idet 

.••• Cldet · 

------------~-----------~~~-

. GfVD t.e .. 
· I<Hàr te' ·. 

. .. · __ j•: 

.. ':..--· 



KONINKUJKE 
U\NÓMACtfT -

AANTEKENINGEN behorende bij 

l..;._;_ _ _:__ ________ c._.:_,._,:.=._,.L!!~.!!<I<l"-,.t.::':'--t-~>7-!~~,A~/.~~,:_;. 
·~~--'-------------'-----11-~~:::___:_w_~~~-~Olt.~"---__ ;: 

BD~ 8)(1197- ()()&)tY 
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4~0 J~bQ~~, ~akt nltd~ t'ào M . ~u ,u ~'c:~erdt~> •·· .. ·.···•· _• 
. 'ffirtm »ili- u.:cl. u~tn~"- m.o. i. o.o. . ·.- Gell~\Oal( _(, ~o .. -J~A'üQ\:o.t ..•... · 

·· · . . . - ~ocatle <2n opctlt.C\c.h:~ . . 

. . ~QOh col( ~ ~;=;rt::t~~e êr. c4 

.. c UOIÁ'w,-I·V)' q,00, '·~~ ~)C~ ct 
v00t1Óltt\ Lhm.~f . 

Comb\Vlo.tti u. v\;~'LW\~rfu'fcict pn . ~~~&\ ·.· , "·'' ' •• 
~ I . ' ' • ' ' '. . ; .· r:.' 

0)\~(r ~ 11TC ,' r\clcl O.C.Vt. V~c - ~.~-~ \ . 
. . . : ·p J?J ttt kokJuV\t 1-0'\1) d0L ~a u:QAA Cr O.Cl.n d9." ~ ? .. ·,' 

.. ... ·:'· · .. 
. .· ~ :: . 
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KONINKLIJKE lANDMACHT \:~"{\ 
MEL01NGEN VAN COMMANDANTEN ~ ... 0 

• 

8. Oezemeldingbetteft: 

t!el(~.e J..ongev~W bf.and·/ d-inctdent 1 ....... , ..... 1 ... 1;.:· •• 2 ........................................................................................ ') 

C. Alleen in geval van ri&kte of ongeval: 

1. naam en voort bettoUene(n): ____________ --.------·-------------------

2. categorie, tang en rnr: ___ ~---· 

3. ondetdeel: -----··---.. --·---~----

4. godsdienst/levensbeschouwlng:~----~---~---~--~-------------

5. eatd ziekterverwonding: ·--~--- -------------~------

6. toestand patiênllenl: ·----

niet ernstig J ernstig /levensgevaarlijk I overleden dtg ............................................................................ ') 

7. opgenomen in:----~---~·-----------------·

adres en telefoonnr: - .. ----------··-·--·----··---

8. familierelatie van naaste verwanten: .. -------------

naam, adres en evttelefoonnr: -·---··--·---_ 

9. is familie ingelicht: jat neen 1) 

zo!a. door:-------.. ----------

10. is overkomstfamîlie noodzakelijk: ja 1 neen') 

0. Bij ongevallen eveneens vermol• ': 

1. plaatsongeval: ____ _ 

2. datumentijdstipongeval: ______ -~-~ 

3. wordt vermoed dat het een dienstongeval betreft: ja I neen 1 ) 

4. zijn bij het ongeval derden betrokken: ja I neon 1) 

zo ja, wle: ______ _ 

S. omschrijving Vi!n i•!3t on~eval: 

E. Indien het geen ziekte of ongeval betreft, dient .1.m de ommezijde een korte <.i och duidelijke omschrijving 
van het voorgevallene te worden gegeven (wie, ~•at, waar, wanneer, hoe, waarom e:-~ evt. reeds genomen 
maatregelen). 

1) doorhaten wat niet van toepas si• :~i seq. invullen 
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() 

-, ~- : l • : : 

. ..:· 
··. __ :,. 
.. :• . . , 

:·-,_ .... 

-1 • -
~ ' ~ . . 

fi_ ~·;'·~ .. ~-! -t;~;~;;~.~·~·-;:r __ 
l "'"'" "'·:- - r - .., -. - • " 

Betreft ehda •11 ;p~Ó7".Nit':~ . .:',·-;>;·: ': :, ' . : • - · Nr· 

dtg plaa~avinden t~i:t~ 101655 B juni '81 ~..:. .... ~--

. t 

. : . ~ 
-·-·-· 

- · ;"·_- ~- _·_ ...... ,· •. :.. . -.. ,, __ .=- :-_: ·;.t_c-.,~~ ... - ... ~ 
Aard van de meldinga ort v Dienst werdt opgebeld t~oree~ 

vrouv•· die aioh niet bekend wil ~taken, ma. ~-'-~~aae:t 
naar 

Na herhaald vragen om naam verbreekt- de otf 'v Dht\a:t 

de vbd • 

maatrogden a KMar nog te info 

Oidet nog te info 

Melding gedaan aan BLS dtg 111340 b jun 8_1 - tel 

Gouda, 11 juni 1981 

-A.OOI 

.. ,1 _',,':' 

::-:;" ·.;, 

~. ' ' ' ~-': .. :·, { ~-. 

-f7< --
-~-~-

. . •:· -,- .. _,.,._.' : .. ·.::·-. -~- : 
·- .. _ . 

~ ... ' --

~ . ' ' . ' ·_._ 

-.. {.:. 

;-.-: 

~ ! ; ' 

·:-. 

,,., . ; ,,·'. 

-.. ~; i 

:.'_t·f·:.. .:.1 \' 

_,.,, __ ;,,:~~-:·~~--:··~ l 

' ) ~ 

J-id_. ·-· 
! ~i_ ·::! 



0 • 

• 

f. 

KONINKliJKE LANDMACHT 
MELDtNOEN VAN COMMANDANTEN 

A. Schriftelijlw beves-t4gin11 vantetefortl~he m~lding opdtg __ _1_!_.1}_._!5 __ ~~1 '81 door 

Naam: _______ .._. _____ , __________ ~--- rtang: _____________ -'ldg ______ ...... --··-----··-----

functie:............ __ --·· ·---~------" .. - Ondcrd~I:. _____ ...P.MCLN.ll-----· 
ielefoonn.IJmmet: ______________________ .... ~------~-·-

'8. Oere metding betreft; 

tiekté I ongeval r bJand I d-lncident 1 ................................................................................................................ ') 

C. Alléen in gèv&l van zieUe <:~f ongeval: 

1. naam en voort betro~kene(n): -·---·-·-··--·····---------··-~ .. --~-----------···--····------

2. categotie, rangen tnt: -·-··---···-- ---·------------~-·--···------~~-----·--·--·---~---'---· ___ _ 

3. onderdeel: _________ ····----------------------··-- .... " ..................................... ----------------------~---------

4. godsdienst(levensbeschouwing: ---·---·-------·---·-··----.... -----·------------------ --;--------

5. aardziek.1e/Verwonding· ......................... ·········-------.................................... ---··------~-----·-------------------

6. toestand patiönt(enl: -----------------------~--~------- .. -- ... ·------------... - ..... ____ _ 

niet ernstig 1 ernstig /levensgevaarlijk I overleden dtu ............................................................................ ') 

7. opgenomen in: ................................................... ________ ................ ~--- ...................................... _ ... _ .. _______________ ..... __ _ 

adr.esentelefoonnr: ______ _._,. _____ -----------·~---------·----

naam, adres en ovt telefoonm : ................. __ .................... ~--- .... - ............. ----------.. ------~-- ----------------------

~- is familie ingelicht:ja/ neon 'l 

~oja.door: ___ ~~---

10. is over$1omst fami1ie noodrakel ijk: jat neen') 

D. 8ijongevall::m eveneens vermelden; 

1. plaats ongeval:....... ... ..... . .... - ... ·-· ..... - ·------·----·----- ---·-----· ---------------- -------

2. datum en tijd.: lip orliJCval: ... ___ .. ----------~----------·-·-------·----·------

3. wordt votmOt'd dat het een dienstongeval betfeft: ja I neon') 

4. zijn bij hf7)t on~;,wal derden belrokken: ja I neen 1) 

zo ja, wie: ____ _ 

5. omsch.rijving van het on~:~eva1:-•. -~-·-----------------·-----·------·----

E. Indien het gee1 1 ziekte of ongeval betreft, dient aan : le ommezijde een korte doch duidelijke omschrijving 
van het voorgevallene te worden gegeven (wie, wat, waar, wanneer, hoe, waarom en evt". reeds genomen 
meatre9f!len ). 

. ' '' ~-

... J 
') tJOvrha!en wat 111et van toepassing is cq. invullen 

.~ 
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flèhecode(a): 

, CIA: A. 2. 
PLG: NH 

clsss: --···s .. 
verz: 9 · juli .1979 
on tV: DU 450 

ACllE 411111& 

Clnlv : 

doe : 

lo-7-'79 
ll~7.:.'7:J 

ll&ll: 19-7 ... '79 . 
INFO: ryig.Vh ·• 

ii ·-
' I 

I 
l 

B2 hfd 2·1 2·2 2-3 83 htd plv 111pp ktt doe arch dd 

~RAFIPORT 1) 
oeen ) alwljklnoen van tin melding dlg: 

1 • ONDERWERP • 
a.Trer~oord. ]elangstelling voor een mil. object. 
b.Plaats/tijd. Atnaterdam,van Eeghenatliaat nr.78. •9 juli 1979 .. 

12.05 uur. Bureau PMO/NH. Objeot nr. 25.n.1. 
2.]ETROKKEN PERSONEN. 

naam 

3.VOORVAL. 

adres (W) 

Op tijd en plaats als onder pt 1 aangegeven reed MJ\ .y,i• }f: 
donker-groene VW-bus, voerende het kenteken~l.lllllllll 
enige malen (3 X) langs het pand en nam toto's. 
Aantal inzittende(n) ongeveor } ä 411man". 

••• ~~ 

4.BESCHOU',.fiNG. s etijd.Achter het object 25.».1. ia 

5.ADVIES. 

11beroemde" Vondelpark gelegen.Mogelijk ware11 
het slechts touriateu. 

b<Mogelijk zijn het niet slechts touristen.Mogelij~: 
zijn het personen die nader onderzoek. in Dui t~;Jianc1 
l."e,ç~tvaardigen · ·•· ........ .. 

1) doorhalon ·,fat niet van toepasf vervolgblad( en) 

bljlage(n) 

geen 
geen 

cl a ss: 
. ~- . 

. SCá5W. 77 j 93<H28576"-69 .. .. ·.·I ,•' 
. ,-..,.' 

!, _.,".. ...... 



•• 

. '·.: 

.. 
~-) 

'· . 

SOOOKGin l• 18. Okt. 19'19 
P01bchlif&tac:h toot 06 · 
Ttlefon 37 00 U I App 268) 
Bw-Femwahl 39 /· App 

.,.,, 
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450 Cldet 

Nr.: 

25 D/1 

Mondeling/telefonisch bericht. 

. afkomstig van: 

Naam/Ràng : ~ 
Funetie/odl t 

Betreft 

Onderdeel 

Plaats 

Otgp 24.05.50 juni 1982. 

Omschrijving van het gebeurde: 

Naam 
Otgp: 24.09.00 juni 1982. 

Reeds gemeld aan~ 

1: Plg, HH 

2 ,V SV ( oa 09,40 u 'reedo belc:end). 
), ________________ __ .··.' 

1---r----~~~-.--==--~--------- I vernomen van de ortieler van dienat Pl~C-gebouw • 1 

1------------------- ---------~-----
.I 

QP-24-junL __ 19.82,_05,.50 _ _uur .. veracheen ... er __ een .. oiL.o.p....be.t ... balko~~AIL--

t---__._,.__..~.rdi.eping .... l>a_p.erao.on .. anhe.en. . .ond.er .. inv~oa.d.~an_alc.oh!U. .. .ot' ________ ,..... . 
----- _________________ ,. __________ •.. ------

-----~---.. -~---

~-perAO.O.n:...hacLh&i~.balkon .. b.erttikt_Yia . ...de_brandladde.r.:...van het ·----

.__u......_..nataand.e:_eflhou_._l)JL.o.!.r.J.o.i_er_y.aJLdbns..t .. hü.L~.Qn__,.:.__ __ . · --· __ 

eaD.mmeercLte-Y.èrdv.ij.nen...hetgeetLOnnliddellljk...gabeur.de._{..de _ ___:__, ___ _ 

an iB nieLopgepak.li)__. ·---------·---

t--..<:La.ualui.tend...haef.Ldfl_oi'f'iaier van di.ens.Leen . .rond.Ldoor het 

eho.uw_,gel.o:pen maar ge.e.n__bijz..ohde%he.d.en..eeJiutld.__ __ _ ----··--------·--
1---""'-"'~.u....r werd. gewa.araahwt.d....en....ar.riY..e.ardfLOJIL0~15-l1ur. __ ----- -·-----· . 
.__,.......... .... · c:....G.auda.....o.ok...re.e..dJL.gab..el.d.).._ 

I 

Laterwerd er door KMar een man opgepikt maa.r deze bleek niets -~ ---· --- -, 
met het voorval te maken te hebben.(wa:' een parkslaper). 

:~ela deaaA----~--~ ---··--· Kennis gegeven aan~ Sle Vh 

Plg Nh 

Plg Zh 

_.miLii ... d.".d...,e,....l..,a""' ..... a.Àf..._o.._ch.._r .. -,i...,f.._t"'·-'d...,e ... z...,e...,u.._ • .___._~___,· --~ .. - _. _ .. _·: · :·: 

(vermeldt dtgp) . Plg Ut 

.... C idet 

.•.. Cldet 

GrVI> te· 

.,...-'--"..;.,..;. '· . ,·_:_,: 
.-.. ----..---'---'-~' 

· KMar te 
A-~-~----------~~~--~~--~~~-------------~--~~------· -· ·----~ 
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450 Cldet 
Nr.: 

''·'~· 31 

.•. 

0 

;_··, 

() 

l ... (··.:.:._:.::: 

Ma.•••iawltelefonisch bericht. 

afkomst i o van: . ontvangen door: 

Naam/Rang : ----

Functie/odl: -

Naam: __ 

Otgp: 27.12.45 oov'81 

Betreft :lla~l&1~1ensUng Reeds gemeld aan: 

Onderdeel v.d.Vr\1! Xeisè:t-~Krtulkpand 1. 

Plaats Ama-umua 2. 

Dtgp 25a0la00 noY:'9l ). 

Omschrijving van het gebeurde: 

Uitzending van de T.V.Piraat de Vr.ye Keizer. 

Er zm van de 3 Kubieke meter dooumenten,die gestolen zlln uit de· t=MO/NH 
nu in totaal 5 ankruit Papera van ~t.waarin werd aangetoond dat 12 

legeronderdelen meesedaa.ri hebben aan aotlea togen Ned. Bur~rs. 

Half jan 182 zal er een uitverkoop en _e_!!L~E-~~~_na !!tll!ns Z\J!l· van d~ 3 k • ~

meter doe. van de mo/NH. ----~-----·-------·------· ----·-~
Nadere gogevéna zUllen 

in verdere uitzendingen worden gegoven. 

1------'---..,;._....:,... _ ___,.. ____ .;.,__,_ ______________________ . ~-

·------ ---------·--... ' ... f 
< ·.t 

--'-'---....;._--~------------ ·---------'----. -· -- -"·--~, 

Kennis gegeven aan: S lè Vh 
Plg Nh · 

Plg Zh 
. (vermeldt dtgp) Plg:Ut 

..... C ldet 

.•·•· C i det 
•. 

GrVD te 

---- ·---- ·--'--------- ---·- --· 

,,; 1·-: . 
. . _::-.-~' .. >L 

•' .- ' i:: . :· ·~ : ~ ,. . :: ;·,, 

..• -:i,j;:~·:,,: · ·~i.,:;:\~'~,t~;;ri~:.f;·:;.~\-.· .;_.,_' 
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() 

fichecode(s): 

CIA: .Al· 
PLO: lTII 

verz: 08-05-79 
ontv: 08-05-79 · Vlltz: 09-05-7S 

~ .. R: 

OBJNA 25 D l 
DOSSNR 25 D 1 

DET 4')0 UiDot 

·. Bionn~n:IULllr Brig•àsü. .l:v: B2 

on\v: 14•5•79 
doe : 14.5.79 

ACtiE 

· ...... : 

Vêll' 16.5,.79 
INFO: Sio Vh 

--~~-
{;(:;:.. ;.._----,...--,...-:---_..;..---......;...;..,__..;.. ____ -1 
~,è(. .INL8 · ontv Cl~-6 · 'Î~ dagb 

:,, . arch fiche krt doss biJgevoegd 

~$ ::e-;-- hl~ --~:----;~~---;;---~~- -~:;---;~,----~-.~----
.;c. · · &2. · h(d 2-1 2-2 · 2·3 83 hfd ptv repp tut 

PLV 
doe 

HFO 

,:! . 
. ·-~· .:, ..... -~-.: 

··.··· 

·.•·· ,.·· 
,._ ... ·.··: .. 
-~-~- .. . : 

j.'.:' 

1. OiiDER\'!ERP: 

arch dd 

MELDING/RAPPORT 1) 
ge11n 1) afwijkingen vlin .tin m11ldlng dlg: 

a. 'l'refwoord: Diofctal ci..tii.v. brn.::clc. 

b. .Plaa ta/Tijd:. !unste1•da.m, van l:eghcm: .re.::!. t 78, Pl;iO/GC ITooJ~d..,. · 
;rolland, 8 mei 197:), c::::o..tl•e:o!:.l> 01.30 Ul.tl'• 

Objectnummer ~!5 D 1. 

2. 3I.;:'..'R0:iG\El~ ?:i::iWO~:mJ: a. Onbekende dader( s). 

b.· 

3. VOORVAL: 

1) de,. ,;e!~nw~tnlet van toepassing Is 

op mor:amt van de inbl'M.k 
van Garnizoer.u J:i:cet in hot ob;jeÓt v.cm 

Eeghenstra.ti.t 78 te ;-.;r,~tel•da..m. 

t geplao.tst b:l.j l'l.t.,0/00 lm .• 
Op 8 tloi 1979 is dzz e€:n b€richt ontvangen, clai;: t.::to': 
op 8 mei 1979, omdr~elcs 01. 3:l was in a;<:Jhrok~:n hij':~ 
de Pt:C/GC mr, gevootigd. in de vnn Eeghcnstrfi'l.'t · 70 , 
te Aocterd~tm. Deze inbraak is gepleegd dool.'. c,nh-l:(en~ 
de dader( s) • · · · · · : · 

De Pei'sáoti se:aoemà in ~èt pnt 2 b deed opd~\ t :in9n.on~: 

iiervolgblad(on} twee '> 
blllage(n) &r c·n .h 

--------------------------- --··-·--····-·-
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() 

Vervolgblad nr een 

ct-:·······l' 
bij MELDING/RAPIIORit!J RNA 

OBJNA 25 Dl 

OOSSNR: 

dienst ala 0fficier •run G-r:rnizoem; ..?i:cet il• hot goboU\'1 
van hét l);~oiGO i;Ii. 

Hij vol•khF,:rde: 
1' OD 7 -5-7'J t a 16 )0 ttur heb il~ èi c .1 i. mw t alt> Offi ol cl' van 
Gar;•izocna Piket in Let ~;ebom; Vil.ll <.et I>;JJ/GO iit! antl d~ 
van Eeghent>tl'<w.t 73 te A.:::~bn•d:JJtt <Hl.llJ1Vcdl,.;rm. 
Op 7 -5-7:3 orc,ctreclw 2·; .·)0 uur heb il<J voor ik dj/- t~ rusto 
bet_ça.f4 nog oen ronde cko:t• het gebou.·.• ~;elop en. l>tu".l.'bij oon- ·· 
troleerde i!t ulle afslui·tin&f.m. Ill.ol•bij bleû: dat all·oo 
afgeoloti:n \'IC:D en Gl' vet•dcl' geen bi;i:.:onderhodc~~ w::u.'cn. 
J~lle licJ~tCll Jn l:et G6()0U','i \'iCJ.'dèll UOOl'~Hij géàOOfd 1 

J:o. deze l'cndc bon ilc t;cv.:m sl.:J.~eu. 
ûp 8-5-79. o:nt;tl•eckn Ol.J:J uur wor-i i:~ ylotzoling \';~-.kkar 
n:: hool•de gestorrrr.ol. U: h:>.d hot id.ce cl!;d; di-t gc:JtOI'l\lUC:l 

::1-f!;:o:.mtiG ·,n!l:l uit het. pu;nd sC:lec~en naast het pand wan:rin 
ik mij bovond. 
Ik hoorè.e vo::.-volgens een zoluid nl.:;of •n• iets tccon de 
br.::.lt<it..:;:.~p UP.nic.;am. Hiel•na b.m u~ '-'~<<;Gtaun en heb r.ij:n pis
tool doorc;cladon. Ik z1.1g dool' het. 6 ~ .. -:Ljn f~en uoh.."ldUw die 
zich bo\7oog. lk heb Jili,jn piutool ;·w:;geEJtopt on opcnllo var-
volgeno de co~dijnor.. . 
Ik zug een ':)ersoo11 die ul :.;•.Hlee?,.tclijk in ~;et co.t v~m dè 
brand trap \'/US \'Cl'(l\'1Cl1Cl1 o 

Hiorna heb u~ i1ct l'E:Jcèf.1 r;ooponà C'!:l :t!;: :c:n;; d;:;.t het eon )Cl'

soon wnu ::wt ecl~ d?n:-~:ero huh\u~Ü<nl.'. Dc:.w llCl'Soon wus in 
middels 09 de ].)oe;ano ~~1·ond •~'~,n,:;e:cot,~n. 
n: sloot het l'o.v.m. Iic g,ing nr.;;n• ;Jt .. Cod(;~. omdt:.t ü; meende 
gekraak van hout te hebbon gehoo1•d. 
DHarna heb il: de Gert,J,'ol. ;\:;d :·;eru.~;rschm:d. 

Ilc heb d;:tarnn. een ronde dool' het .:.:d)c;;1.tr; ;:;er.t:.~.:"tld doch niet!l 
ot:tàoltt. 
Uet is mij niet <:·9gevallen dLt me!~ i.n de te}efoonocntrnl<> 

y;áe geweest. 
Er b:r.a.ndde geen J.ioht en ik lmn dino niot ontr.tekon, or.l'.i.Tl:.-' 
de centl'ale. was o,fi;Gsloten. Dn.~l'::ltl bon ik w~Sor noar bad 1~e-

De perscon genoemu 
bij H:iC/GC !~1{ 1 va.'\ 
Hij verklaarde: 

in pnt 2 c i<; o.lc tolefünist cepl:.:w.tot 
Eeghenstrhat 7:",\ te Atnr;terdQ!:I. 

"De tele:fooncontrulo i~ dar;elijks be:nm:.d v~u1 08..00 
17 .oo uu:r. 
llu 17.00 uur wordt du tocgc.n.:;;:;d~Ul' tot do oentru.lo 
u loten, 

m:.r to ·~ 

~---------------

Gisteren 07-05-79 'bon ik vcol' Let lan.tst in de ccntr12:1.e 
weast • ·':tegen 17 ;,ü(J Ulü' heb ik alle$ a:fgealoten. 

'I door~ <i ren wat nlèt van toepassing I• vervol";~laden: een 

' . ' 

. a<;~IV·til51111 328ilo1"-G 
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In de centrale ia een rruun. In de kozijnstijl vnn het 
raam heb ik een :piri. àlUl{SCbl.'acht, \/Unrdoor hot rn~ 'W'Ol'dt 
vert:rendeld. 
Hot. bm•eau dat in de- centrale ota.nt. hch ik ~oloten door 
de:-:e dicht to dntkken. Bij dit bureau io QJon olou.tol 
nodig. 
Het bur<laU I!loct worden gcopond mot een pin, in de r.ij• 
kant van het bureau, 
In do bovenste lnde bevond zich eon D<mnobakje lla.'l:t"in 

I 16,50 lag. 
Vun mor{;ón 8-5-79 omstreeks 07.30 um.• hoorde ik do.t or ....... . . 

in de centrale wan introbl.'Okcn. · 
Ik heb de deur geopend en zn.f; dat het con vroaelij!ke 
"PUinhoop wna. De dudor(s) ia door het mant sokomon. 

;.· .. 
.·.··• 

':; 

·-· .. ;_ 

;: .... 

De pin Holke zich in do :rnn.rnatijl bovon<l wan ve1·d:wenl:)n• 
Ik heb dozo pin niot mat'r terug k•amon vinden. 
Het bureau was goopond en dcf.l6,50 wolko zioh in hot 
penneb..<tkjo bavot:1d ,.,.as verd,o~encn. 
Vorder wordt er 11iota vormint. 

4.DESOHOUWING/CONCLUSIB: 

5. ADVTIS: 

)1en rnae vnn geluk apreken <b.t hot bij een gold boû:tucr & 
! 16,50 is gebleven. · 
De dador(s) io vcmnoedelijk alll1on or:1 geld uitgalreoaat. 
( ve:rmoadelijk voor het kO}>en van heroino o .d.). 
Het is voor pereonen die Ohl 11doc'Wllenten" uit zijn ev'ln "Je
makkelijk om binnen te komen. 
Dez twijfelt • men aan de 'terkla Y:ing vrot do poraoon ig'(:llOemd 
in pnt 2 o, Vennoedelijk heeft hij de pin ltelko in het 
raamkozijn moet worden a~bracht tor vorzogoling ~ hot 
raam, nooit aan gebracht. Op hot ra.nml:ozijn zijn @3Hl 

braak-of aohuifaporon gevonden. Vemoedolijk heeft 1:\en 

het raam zo omhoog kunnen schuiven. 
Op het bureau zijn eveneens geen bran.k BIJoren gevonden. 
Betr. zal ve:nnoedclijk het ln.u:eau niet hebben afgel31t~ten, 
Hot wordt hoogtijd dat men iotu gaat doen aan de it'lfra.
atructurele voorzieningen van het E;ebouw. Het gebo1111 · 
grenst aan de achterzijde aan het Vondelpo.rk. Met cle zomer 
in hot verachiot za.l men vemoodelijk nog meer moeilijk-
heden krijgen van personen die EB geld uitzijn. 

]e'Herkstelligen dat de Officier van Gro:nizoena 1 ik:Ht on ···. 
het pereonnel \terkzaam bij Pl•i:C/GC NH de a.f'slui tirig .. ni van 
ramen en deuren extra controleert. lkl..c...rdoor kan DlC(~el:ljk 
wordon voorkomen dat men ramen zo eenvoudig open ·k.an · · 
sohuivcn. 

l'araa.f stal~: Al 09-05-79• 
ADv-mi J>LG C NOORD-l[)jJLAND ~~., .·· . q. \.)• 
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Onderscheîd moet er ""zr~n: er zijn 
normale mensen en er zijn miliLai
ren. Vervolgens zijn er militairen 
en militairen, En militalr~n die 
hun werk hebben op een contra
inl\çhttngen-detnchement. En daar 
~il ik het oven over hebben. 
CID-ers dqs die kUkcn en ltiiste
ren of atle militairen ,;('] net 

Van 18 op 19 november hebben ~e 
ingebroken bij de Ploeg Utrecht 
van 450 Contra-[nlichtingen 
Detachement. Uit de daar buitge
mankte papieren heb ik geprobeerd 
te rekow;tnteren wat zo'n zak dit:> 
daar werkt. nou de hele dag uit-

de School Ni I i tnire Inlichtingen 
Diensten. 
Jochies dus die toen ze vijf wacc!l 
·1 natte dromen hadden over een 
leldencarriëre en nu, naar aan
leiding van gesprekken die on~c 
zak met ze gaat voeren, in aan
merking voo1· een CT-funktie kun
nen komen. Onze zak kt·!jgt de sinaak 
te pakken en gaat als h\.1 lo'eer op 
de terugweg nila• Ut recht is · 

~o doen cils de hoge horen denken. 
Vorder )1011den ze hU hoe lasti?, 
het volk is. Hufters rlus. 

v reet. HiPronder het resultaat. 
Helaas heb ik niks verzonnen. 
Alle gegevens komen uit de pa
pieren. De sfeer heb ik wel ·~ilf 
ingeschat. even langs bij een scho 

nchap om daar bij de r~ctor omzich
tig te informeren naar namen van 
posi.ticve jonRolui, die geschikt 
zoudon kunnen word~ri bevonden 6~ 
tUdens hun diensttUd te infiltr~
ren bij de VVDI-I. 's Avonds heeft 
onze zak een etentjn (met dames) 

HUFTERS clus 
tEN DAG UIT HET LEVEN VAN EEN CID .er 
Nadat de ~ak is opgestaan en na
dat ctezclfce zak (laten-we zeg
gen de comwandant van Ploeg U
trecht) heeft gekeken of de buur
man naar zUn werk is, repeteert 
hlj drie keer zijn schuilnaam, mon
teert zUn schaduwkenteken en gaat 
op lo'eg naar Alphen aon de Rijn. 

bladen kontroleren, infomanten in- ter gelegenheid van het feit dat 
formeren, spotters spotteo en meer 'najoor van der Linde de dienst 
van dat so0rt wantrouwige klusjes. verlnat. 
Tt-rwijl onze zak een boterhom eet, Voor dnt onze zak gaat slapen con

sloten bij 
doet maar 
we wel 

leest hU gevaarlUke blaadjes als troleert hij nog enkele 
Tlo'intlg on De Onderste Steen. militaire objekten. Je 
Dnama naar Harderwijk. Gospr zak. Die sloten krijgen 
voeren met jongeos die een oplei open! Hufters dus. 

Een vergadering met de andere ding volgen aan de daar gevestig-

• 
ploegcommandanten Vön het deta-

. chement. Onderweg: een vrachtwa-
gen afkomstig uit een Oostblok-
land. Onze zak is verplicht alle 
gegevens van deze wagen en de \n
zitt~nden te noteren en binnen 
een half uur door te bellen naar 
Den Haag: 070-733371. Verder zor
-gen dat zo snel mogelUK wordt na
getrokken welk bedrijf hier in Ne
derland het lef heeft om zaken te 
doen met bedrUven achter het Ijze
ren gordijn. 
Uiteindelijk komt onze zak dan toch 
nog aan op de vergadering, alwaar 
net de fótotasjes zijn uitgedeeld. 
Onze zak, vanlo'ege het incident 
met de vrachtwagen in een goed 
llumour, neemt dn taak op zich dat 
hij !!!!IJ curm11l hel.me l(Jke foto~ra
Clo zal organiseren. Varder 
er in de vergadering nog gewich
tige zaken aan de orde als het 

• 

ledenbestand van de VVDM en het 
KSTK en of er wel naar alle 
schoonmnakpersoneel een onderzo 
is ingesteld, Man begint te fluis 
toren als er P'Jiltan naar voren ko 
men als: informantenbescherming 
en het geautomatiseerd spotten. 
De gordijnen ~aan dicht als het In
filtratie Beinvloedings Schema 
(IBS) op tafel komt: kunnen we 
binnenkort van binnenuit een aan
val vnn de Rus verwachten. Als 
klap op de vuurpUl wordt het rap
port over Onkruit uitgedeeld. 
to's zijn er nog niet biJ, die kome 
volgende keer. 
Onze zak zet zich weer volledig 
ge(nspireerd en totaal paranoia 
richi:i.ng Utrecht. Er moet gewerkt 
worden. I,SO Cidct heeft 900 
zockrm uJt:,itJt ·,. Van de ploo&kom
maudunt wor-\è . _, '/lleht lhü hij een 
vinger unn de plo•o :,. lt en zijn 
personeel blljfl Le).\C't··l \·: : werk-

- Vanneer ~ebied nrteninacn pl~tevinden, 
de VVlJ'I pa.rtlcipcert,dicnt dit onml.ddollijk tol, suapporteord 
te ~orden AAn da plv doto, nchrlttolij~ rnprortaga tchtmraf, 
Ook lnd!en geen opdracht io eesov•n on ~on langs an~ere ~eg 
konnie neoat ven ~•n dorgelijke ccbeurtenlo ,direct tel 
eonhet orno=en met dot. 

{2) KSTY. . 
Op 15-4-1981 1~ Ier een bijeenkomst van het KSTK in de 
te Utrecht, Deze zaak ~ordt door B-1 be•~rkt. Sie Voi bcott 
overgenemen dat het K.S-r;( een d& V-JN'P 

'lo.{pdrt1tll;·n~l #;,.,te 
ï\:"7·:~;;;-~;-;:l~l--;; 0 \.JO!"!t !tn•ITlt:'l:t. '!01"1r fi~ Î:'l .. '"'t lt\'3 !ll~C 

>?-!.tlnt •. ~f' ' d~!TH"~:l ~(~ !."P(!Pl~r: d()'Jr Ji • 'C~!"JHtîl~" 0!" ~f)jl) 
,. ~~~~nt; 1~ va ·1 :. • tlam • 

·~l• u voet moot eohoon=aakpo~•oneel yddr de ~·v•rkatelling s•
zUn door hat 450 Cl-Dataohoaent.Pae.na een politie( adv 

an hot 450 CID =•g het tijdelijk on/of doorlopend toegaagebevlj• 

----------



bAAR ZIJN WE WEER 
\a ~ntl~~ilitaiiistische oktles 
~n ~~hlikacies ovéi P.M.C. 's, 
\'omm<Iridobun~cr•rs; mBO's, mil
.HHiruopleidingscentra, weer 
i;:on·jiublikatie n.a.v. rle jat
~.kt,je h(j <ft! gèhelme dir•n~t 
vil ti hc~t· )egor (CID). 
Óit 'dossi.er. l<1at een van de zwak
'ke plekken -van d;[e diensten den. 
'lilm.<ol\ik: .waarom· ze soms zo slecht 
samenwerken, elkaars :-.elfs bc:kon
j~~~eren. En omdat geheime dien-

lü moti<Jlü contra-inlJchtinJêl'll 
1/HiPI'·lfficier k.Jn eon '-.vrv.,c·:·tnt 
·iJII ·:.)rl ~riddc·n 1n ,:,_- ·i0rt t~. ~~~J 
df\ 1,r;k SC'rj-!:P.H!I_ ~r,~d lt).l)r 1!1 

.j ! Ijl:.' In! / ~ \r1 : r. •.· Ir 111 !";' • !'" 

\"I'' 1·'.·· .J, 

··.!I!! dI. 

,,, •. ' 
! l I ' 

' '' 

:,•, I' 

r :1·1, . j; ~·~ r ..• 

'· k o1 • .1 l : ~·. )' t · r· \' • .• rr : r : • · 
n l'l, llid,J! 'Ir ,J.t:.•l mf·r·~.! ,, l 
!irf~P!klf!di!!V .. f!p 1~. \fiJi:f··,tr·l~! 
~111 nurrnale krJI.f:·rlledl(·nstt>n Zf1dl!-, 

<J~ he I open, !lij mf!g gP( la ss 1 f i
eürtle dokurnenten in" i en Lot hPl 
ivo Zeer Geheim en NATO-secrüt. 

·nkumentün die nog r,eheimer zijn 
ag hU alleen inzl~n m~L uitdruk
elijkc toestemming van de 0pper
evelhehber van de landmacht. 
~ze modale militaire spion heeft 
n de meeste gevallün een specia
is~e zoals slotendeskundige, 
w~eper (kontroleren of er niet 
ordt afgeluisterd) of stiekem 
otograferén. Noai'lt zijn spec ia-
itt': .. }a.j .a h·ij. b.e .. 1!ig met routine
erk~Js;screenen van nieuw 
ersoneel voor de landmacht'}n 

. bgtrole op de beveiliging van 
'ebouwen. Er wordt trouwens wel 
·aar gestreütd dat deconli"a-

. opi,onnën zoveel mogelijk a 11 rounrl 
· · ·. · rlei specialistische 

·· bben govolgrt. 
w~rken in,plocigen 
ui:ht mensen. De 
laagste z'elfstand.ige 

.. cnhe van de contra~inli.ch
'ingen<)rgaiüsntie vi1n de land
acht ·!Jlet een eigen lokatie. 
en plcieg ·bestpal uit een com-

: c.hdarît ((!en l<I.!Pttr!l n ot ·majoor), 
!jn plaatsvervanger. een aantal 
nderofficieren en ev.entueel. 
og eeri administratief mede- . 
el·kcrht·<:>r; De meeste Dloegeo 
e~tr!jkcn <.'en 'eigen deel 'van 
é( land bv oer\ provinciè. 

· ti;'~\l p~oegen \ollirkon<le Cl-_:ns(lt\tcn · 
ifl)bi!Ji: :Ve.el tiJ IIHJ)O'O '~"\ ~1CO :

tltinr:.soott veiUgh:•i·, ... n~~n 

sten bestaan uit geheim agenten, 
worden d!c dit keer met naam en 
toenaan1 genoemd. 

Het liikt er op <lat bij defensie dE' 
venmrring nu kornpleet is. ~ial 
moeten of k1Jt1nen ze doen? Onkru i t 
oprnllün'! Wit: rl11n en waar en hoe 
dnn'! liet CID «<1np;~L·twn? Lukt ook 
al niet zo. Oü, proberen al les 
zoveel mogelUk binnen de eigen 
klup te houden, schermen zich nf. 
Controle van buitenaf is ni11!We
lijks meer mogel[jk, want wij hebben 
de brievenboeken en het archief-

het C.l. 
binnen de landmacht, narnel 
het personeel van de zg sckties 
of sckties "Stiekum". llü alle 
onderdelen, kazernes en cammondo's 
bestaat zo'n sectic 2, ZU houden 
zich uitsluitend bezig met wat 
genoemd wordt "defensieve maat
regelen" voor de landmacht, dwz 
bevüi)iging van gebouwen en 
personeel, melding van veilig
heidsincidcnten ~te . 
De sektics 2 (w~arover verderop 
nng meer) worden min of meer hU 
hun w.erk gakontrolel!rd l!oor do 
mcnsi!Jl van de Cl-plueF.en. 
. llie makcri regelmatig rondes 
langs alle gebouwen, onderzoeken 
de gemelde veiligheidsincidenten 
ün adviseren commandanten over 
mogelijke maatregelen. 

observatieploegen 
Een Cl-ploeg valt .IJierarchisch 
onder een Cl-detachement (Cid et). 
Van deze detachementen zUn er om 
te be;~bllün drie diè ,elk ee!'l 
dec 1 van lloe•'.· '\ and voor h>,m r~ke
J)iris nemen. 
Jè hebt het t1t•9 CT -detnchement 

3 

boek. 
Het CI[l 7.egt: allüen maar conli
dent i file stukken vermist. OnkruH 
publiceert: zeer geheim, nato· 
confidential. Paniek in de tünt. 
Spoedvergadering op het hoo~Rtn 
nivo, binnen 24 uur nadat hel 
do:Jsier ·'" • iR. Te laat dus. 
En dn t. wouwen Wü graag zo huUIICn. 

Vandaar dal we weür wat nll!atn!ge
lengetroffen hebbun om te voor
komen dat we gepakt kunnen wor
den en om tü zorgen dat het pu
bliceren hoe dan ook doorgaat. 

oost en 
ncderland bewerkt met een 
noord 'in Hooghalen (blj Assen}, 
cün ploeg zuid in Arnhem en een 
ploeg overussel in Zwolle. , 
Vcrder is er het t,SQ Cidet met 
drie ploegen in Amsterdam (No,ord~~·~· 
hollend), Alphen aan de RUn 
(Zuid-holland) en Utrecht (U- !t 
trecht). 
Ten slotte is ~r het ~51 Cidet 
müt ploogen in 7..eeland, Noord
brabant, Limburg en bU het 
NAVO-hoofdk'.lartier AFCENT in 
Brunssum • 
Elk detachement heeft een com
mandant (een majoor of overste), 
zijn plaatsvervanger, eventuele· 
toegevoegde officieren en eeiJ 
staL De staf bestaat uit mel!r
dere afdelingen. In het scval von 
450 Cldèt in Alphen (waar .de 
ploeg Utrecht ondervalt) best~an 
er bv een afdeling informátiè-·c 
verwerking, een sekrétari"at, twee 
dokumentatieàfdelingen ( [).,c.:o,,>n
tatiP I voor r-egistratie von 
c1>er"~ i ''nelc ~aken, ekstrcoJlsr~., 
en lJ.:· , Jeling .van- toestand: 
Docu(llenL,l"'. , [ voo"r regiatràti.e 



·~ bevelarelat iC! 
•••••• j~erkrelatie 

van pe!tsoonsohderzoli!ken, per
soonsdossiers en reRelementen.) 
en een CoÖrdinat-or beveiligings
zaken (CBZ). Op het detachements
nivo~unnen speciale ploegen 
funktioneren zoals in elk geval 
·~u het 450 Cidet een observatie-

.. ·ploeg en een Adviesgroep Object 
Veiligheid (ingesteld april 'SI). 

De hoogste instantie van de 
·landmacht, die gaat over het 
inlichtingenwerk i~ de afdeling 
inlichtingen en veiligheid bij 
de landlllflchtstaf in Den Haag. 
Peze ~eet ook wel Lamid (land
mllchHrilichtingendi.enst), De~e 
afdeling gaat niet alleen over 
het contra:..inlichtingenwerk 
·(beveiliging van de eigèn leger
prganisatie tegen spionnen en 

. 11 binnenlandse vljancl") maar 
k over het mUitaire inlich-

• ingènwerk (verzamelen van gege
. vena over de vUanrl, de ru.;s~n 

dus) i· De contra-inl ichtin!S~", ·"·· k 
· komt -voór rekening van de sektie 

veiligheid van de Lamid. Een 
andeie naam hiervoet is Lamid-B 

-' ( Ï.ie. hierover verderop), 
• Om.hét. allemaal nog wat :tngewtk~ 
. kelder, te maken, is er nóg eEm 

. :' contr~"":i.nliçhtingen . detachement 
dot· e_ê\lter .h:l,erarchisch niet 
ondc{ Lamtd~ll valt, namelUk het 
111-Cldet>lll-Cidet gail,t niet 

· over· een bepaald'geografies deel 
.. van het land maar over !)et Eerste 

legerkorps,· dat is het deel van 

CLAS/IILS 

LAMJD 

vatiepleeg die op 2 en 3 mei '83 
samen met die van 450-Cidet een 
oefening hield. 
Tussen lll-Cidet en de Lamid be-
staat een werkrelatie, maar dit 
detachement valt hi~rar~hisch dus 
niet onder Lamid B. Qua taakver
deling kun je grofweg Reggen dat 
111-Cidet ~içh veel bezig houdt 
met personeelskwesties van het 
Eerste Legerkorps (dat het groot
ste deel vun de landmacht omvat) 
en meegaut met oefeningen en dat 
449, 450 en 451 Ci.det zich meer 
be~ighovden met beve1Jiglng van 
ka~crnes, motJili:-;atie·- en munitie
complexen en mot de binnenlandse 
tegenstander (de vredesbeweging). 
In tegenstelling tot de andere 
werksoorten binnen de landmacht 
(infanterie, artillerie enz.) 
heeft de Cl-organisatie geen eigen 
personeelsbestand. Ze zijn afhanke·· 
lijk van de instroming van perso
neel van andere legeranrtcrdelen 
die op een bepaald moment van hun 
carriëre worden ingedeeld bij een 
SI-detachement. De reden hiervun 
zal zijn dat op die manier binnen 
de Cl-organisatie mensen aanwezig 
zijn met kennis van verschillende 
specialisati~s binnen de land-

. macht. 

stoelendons 
1\ls het personeel eenmaal binnen 

lste legerkorps 

111 <:i.d!l't 1 

de Cl-organisatie zit wordt ook 
nog vaak van taak gerouleerd. De 
officieren voeren zelfs een ware 
stoelendans uit. De achtergrond· 
van dit gedoe is dat op die ma
nif:>r eenzijdigheicl voorkomen 
wordt en dat ze niet te goede 
relaties gaan aanknopen met per
soneel in het gebied dat ze moe
ten controleren. 
Er zijn ook nog internationale 
plaatsingen mogelijk, bijvoorbeeld 
voor officieren bij de NAVO-staven. 
Een typisch carri~rcpatroon va~ 
ooo officier dio is af&ostudeerd 
aan de KMA (Koninklijke Nilitaire 
Academie) zou er als volgt uit 
kunnen zien: 
- ploegcommandant 
- staffunktie bü de sektie vei-

ligheid in Den Haag (Lamid B 
of stuffunktie bU de NAVO) 

- plnutsvcrvanRend dntachemont~
conunanrlan t of hoofd van· de Cl
opleiding bU ~~ SMID ( de mili
taire spionnenschool in Harder~ 
wijk) 

- detachementscommandant of buro
hoofd bU Lamid B ln Den Haag 

- de absolute top: plants~ervan~
gend hoofd of hóofd van I..uruicl B 

ovontwlijk 
Uit een overzicht van voorkeuren 
van het personeel zelf uit 1977, 
dat bij de papieren zat, blijkt dat 
zij e~n heke 1 hebt11m aun de voort-

de landinaçht dat in ootloastijd.naa:r 
Vwb do Offn wordt een cocplete atoolond~na bake~d gosteld. 
He.t na.volslln<h 9'lrsoneol van 450 CID:::: l.o betrókken 

Puitalend gllat. 111-Cidet is ge
vestigd in :Apeldoorn en. hóeft vijf 
ploegen waiirvnn e'r eGntJ•" tn 
~~e~orf bij de in Duitsland gele-
i(l~ r ,ie •Jederl!mdse militairen. 
Verder 'n ~:~ geval ook een obscr · 

4 

Kap Van .Gorp (zh) !)ant nao.t' eio vei. (rcçherGll·~:1loo!l) 
i{àp !H.jl gaat naar star 1151 CID~ (plYC) 
Kap Van Ooijen AC ga::<t "·. n• ploeg \Jt ( C) 
''--".ol Von'i:!ar'nauvorlat>.t .-te.~ 

--------------~ 
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nde 9varpluots:ngen en denken 
7.e meer kunnen oereiken als 

.lAnger op dezelfde plek hlUven. 
t~ "Pf.ISt echter niet in het alge

. o bèeld dat de leiding voor o

is in de soldatenmond heter bekend 
;Üs de sektie stiekum. De Qffi
ciële naam voor deze stafatdelin
~.en luidt op de lagere nivo's S2, 
3 van Sektiè, en op de hogere G2. 
)e S2 beroeps, die in l.:t'geustel
ling tot hun kollega's van de 
,\etllchemenLen wel in uniform lo
pen, zitten in do onderdolen 

compartimentering 

Rlllnt" •. Ook is de belangstel
vp~r ~6n plaatsing bij de 
gering, omdat er bij de Cl-

. .veel. kritiek op de SMID 
estnat. Ook een plaatsing in hot 
~àten van het land heeft niet de 

r, v~rmoédelijk omdat het 
k hier veelal bestaat uit rou

i0e ahtecedentenonderzoeken 
~Jchtbevulkt gebied) en weinig 
~teressante véiligheidsinciden~ 

(w~inig.militaire objekten). 
'hdaa~ dat bij 450 Cidet op een 
;egeven mo.mcnt 29% van <Ie offi
·,j_ersposteh vakant zij11 en een 
:iote·nchterstand is ontstaan bij 
Ie n~tccedentenonderzoeken. 
'ilt de UJdans het zojuist genoom
Ie onderzoek door het personeel 
~emaakte opmerkingen blijkt hun 
\'ei ging tot avontuur lljkheid. 
·.)Me.Aisito lopen om resultaten 
-':.e b"!!ffl!'ken"; En het besef van hun 
-lubllelitnnige positie binnen rle 

zelf. Per eenheid van 100-150 men
sen, bijvoorbeeld een compagnie, 
zit er een onderdeelsveiligheids
officier (ovo) en een onderdeels
veiligheidsonderofficier (ovoo). 
Eén spion per 100 militniren llus! 
Oe hoofdtaak vart de S2 lui is het 
irt de gaten houden van de onder·
deelsveiligheid. Dit in tegenstel
ling tot hun kollega's uit de an
dere zuil die terrltoriaal, per 
provincie werken. 
Uiteraard ~it er in die 32 struk
tuur ook weer een hiernrchie. De 
top, een G2-stafufdeling zit in 
de LAHID. Dal ze rechtstieaks ln 
LA MlD z i tlen en niet eerst in 
LAMID A of B komt doordat ze, in 
tegenstelling tot hun kollega's 
uit de nnrlere zuil, naast hun Cl 

rdnn "o dl! a'il!"enl!Jk~ betekenis van hot voord nlet gnl\oor7· orodat 
. voor~eli~ 8a.ngar ze, lndien a,,n.,etlr;, to ult~n t~ .. ~:~~~~~~ ~:~.gg~~i&i, 
~~.Dit ~D~t ~~rdor bos~houwd als ~~n.uit~r~a o 

Q'~ordt. bew~zen 1 ~~t deze org, lo~lt. 
~~we aense~ ~eet ~etcrt 

-~~en d~rn~~· schpoi en/ci! voórliehtina• 
. · ep~r· me.~"t'- basf,.skenhis el ~ctro-.t~chniek nood zak el ~1' .• '/ oorstel; 'IOlgfm 

· ·.: ~·:.:·~u:r ~~~~s .::~;l~ ~~5. 

te.: '~aii k(ntll~!Je~~~ v~n resiolti\lon hor•' làe onderoaeken en/of rooldjngen, 

~ltlc~ r~~~~~~m rcbtil~a&•n t• b~·~·~· 
:~· ~e~r.:.i.a ::~~!:i[lqh-.l~n ~-~~l~cB~.~~-"?~-~7.ni'.o1_;.;Y.. 

,. . ' 

ir.r~r:·,:-.' ;._·~~:;_:!..::_:.;.~... ~-- ... _.:." ~·. 
··.-;. 

~~/r::~}~r.·-~·~,,:·~~~.''· ' :"··. ,, ;;_, ,· 
,_.,:·_..,~~:·-<~~h·:~-~rk'iij_:_--n~ot· ~1t.~~ -e•!rJn~·: d~t:;f ll·:~&l~..: (!:--, r;~·Jr;r,.,~!"i!.~dtm. 

'l~·r··nn !;!Cr..Y.ur. \n--'!li~r:d t;t)t; ~--r~·-:. 
~~>an·èen f~to-toèft~ile~J•• 
orkó?~ i~·.mLtai,_ in e~gon ~o~nn~0ovin. 

isatie. "lnforfuatie
tie maakt relatiCR OöQrJzake
~COnt~Ulefende/inspecLerende 

to.•k diezelfde relaties kapot of 
onmo:,•' LUk'' 

};Na!:lf!t de Cl-otgani»atie met haar 
\, detachementen en ploegen bestaat 
. eh oó)< riog ecri cr..:netwet-k in het 

lilà9t'l ,l.n"de QndeqlelerL Deze 
twe(.\cle zUil .wèrkt t(JL op grote 
hoogte Öilafhijnkcl \Jk vnn de eerste. 

:·; In. d<: buit zit sl<,!i:hts ;zijdeUngs 
~materiaal over di~ CI-rietwer~. 

Toch plaatsen we er een kort 
· s~ukje over omdat dit he7 beeld 

v·ari .de CI~werkzaamheclen kom
pleet' maakt. 

; tiekom 
:~.;) l, dat cr~netwerk. 

ook een :H-taak (tegen tle Rus) 
hebben. 
Typerend voor hel ui i l i til i. r systeem 
is dat die twee zuilen tot aan hun 
topoivo's volstrekt gescheiden 
zijn: fragmentering. Aan de \HF is 
leidt dit tot incidentele werkkun
takLen tussen Cl mensen van beide 
zuilen. Dit gebeurt altijd aan de 

· hand v;1n konrete gevallen, bü
voorbeeld een screening, een in
braak, of een verdachte belang
~t.cll ing. 

52 von de PMC 
In alle onderdelen vindt je een 
S2, zo ook inde PMC's, provinci
aal militair commando's. De S2 
afdeling en van die PMC' s zijn 
per provincie werkzaam en hebben 
een werkrelatie met ue '1 4 e 
pmvinc.ie werkzame plc · c <Ie 
Cl·" ·?.ilóisa~ie. 
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buitenlandse collega's 
Met enige trot;; maken ze er mel- legen\ is. 
ding van als ze eens een keer AFCENT, Allied Farces Central 
kontakt met kcllega's uit het bui- Europa, is een ~an de belangrijke-
tenland gehad hebben. Iets dat re NATO-commando's. Deze zeer 
inderdaad voor Cl-personeel niet uitgestrekte NATO-commnndopost, 
veet voorkomt. ~et een hoofdzetel in Brunssum, 
In DOSSIER CID 001 stond al een 11aakte binnen het 449 ste CIDeta~ 
overdrukjc van een \o'el zeer vrien- chement zelfs een aparte ploeg 
delijk bendankbriefje van een US- nodig: de ploeg Afcent. 
kolonel naart aanleiding van dien" Naast deze ploeg is er nog ~én 
vcrblijf bij de Cl tijdens Refor- met veel internationale kontak
gor 83. Tijtiens die oefeni.ng blij'kt ten. Dat is pl neg ') ":ail lll CI-

\Wo-·. o. 527(US) MI...J3at krijgt een post in ~~:on kt. i 
1____----------------------'"'ssco>tt::;'·,lÏ:er; H·-1-·~~. 

een hele Amerikaanse inlichtingen
compagnie, 331 Military lntelli
gencc Compagriy, op herhal i.ng ge
weest te ?.ijn. 

detachement, Deze ploeg 'BRD' 1 

ook wel ploeg Seedor( genoemd, 
is te beschouwen als het voor
uitgeschoven deel van de cr...:or
ganisatie. Ligt dus ook al in 
West-Duitsland . 
Opnieuw gepaste trots als er ie
mand van de HAD op de sektie vei
ligheid een lezing komt geven. 
MAD staat hier voor Milit~rische 
Abschirm Dienst, welk ongeveèr te 
beschouwen is als de West-Duitse 
tegenhanger van de CID. · 

tenebtis luceni, lichtend in He 

Min of meer geregelde kontakten 
met buitenlandse militaire in
lichtingendiensten vindt je bij 
de sektlo veiligheid en de 
1fdcling inlichtingen en veilig
heid. Rechtstreeks onder die af
deling ressorteert een liaison
officier, een officier voor in
ternationale kontakten. De sek
tie werkt wel somen met een dc
lnchc:,l('f1t van 5'1.7 Military In
tellig~nce drittnllon; een Ame
rikaans onderdeel dat op één 
van de Zuid-Limburgse AFCENT
lokaties, en wel Schinnen, ge-

!let lijkt erop dat ploeg 5 en 
ploeg AFCENT de buitenlundse kon~ 
Ldkteh onderhouden voor deze ~er
~er puur op de Nederlandse situa
tie werkende organisatie. 

1 het motto vau de CID 

de marechaussee 
concurreert 
De Landmnchtinlichtingendienst 
(Lamid) heeft twee broertjes die 
hct?.elfde doen bij de Luchtmacht en 
de Marine. Dat zijn de Luchtmacht
inlichtingendienst (Luid) en de 
Mnrine-inlichtingendienst (Hartd). 
Het lijkt erop or • n-,sen dez<· !<.lups 
eigenlijk heel weln1~ kontakt be
staat, tonminste op hel nivo van 
de ploeg. Zo werd van de Marid al
leen het verhuisbericht gevonden 
ln de buit. Op topnivo bestaat 
er een ko~rdinatiegroep van 
Lamid, Lu1rl ·~n Narlrl. 

marechwssee 
Waar de Lamid ~<el veel mee tema
kén hoeft is de Marechaussee. Er 
bestaat zelfs een felle concurren~ 
tiestrijd met deze klup. Dat iq 
ook logisch, want Lomid en ~\are-

chnd:, .. ee bewegen zich vanuit t\•.'t'e 
verse lli U ende invalshoeken op 

hetzelfde terrein en lopen elkaar 
daarbij voor de voeten. Neem een 
geval van spionage. De Lamid ll\Qet 
dan een veiligheidsonderzoek in
stellen om het lek te dichten, 
Maar ook is de wet overtreden en 
de Harechaussee doet dus een on
derzoek om de daders te pakken. 
Maar, nog erger in de ogen van do 
Lamid, de Marechaussee is duide
lijk bezig eigen inlichtingenakti
viteiten op poten te zetten• 
In april 1982 11erd op een vergade
ring van cletacherncntscorr.n:andanten. 
gesproken over "oneigcnlijk(!.akti~ 
vi.teiten" van de GVD (Grens Vei-
li p,hr.' ltls Dienst) van de Marechaus
see. Nog geen maand later ontstaat 
er herrie over een artikel in het 
Reformatorisch Dagblad van 22 mei 
1982 over he~ werk van dé Mrire
chaussee, die "alles aanpàkt om 
in de publiciteit te komen", 
Oe Marechoussce bleek in de ~·Dnt 

---- ---····~-~-
!:.a.v .. he-l;. :\!.,,;;';ione:-en va.~ de 0.. Kon~ .. nc en U.r: K\',u Ko~l~ \o:OX"d;~ oygc0~-ir .. ~; 
tl3\ een ieè~::- :-,c·~ ·- c'ît:?:lsen voor in~::e<:le d.oqc -_: ·nonen L.irlnen· het . 
ta.akgcb~en \'"è!..."i :.. ; • • 

ton1ng \!f. fQ~~l~~ ~~oc.e rt..)r-Cèt";-)11 ..,::-. ·<-: --------------
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, . . . ....,...-~-··-··-----.~ ~···~~·E~. Op dftcnv~;~rgadel'in~ ie e;esprokon ove't! oncigenll\ke GV.IracUvitciten, 
Vninü.t de:vergadër.tn~ \iordt opgome;r:kt, da.t de GVD niet bestaat, 
Dool' de LWd word'\; allçen zal<;en gellaan met justitiële aml tenaren van 
de.lüiiar, Dit houdt dus ook in; dat door ei-personeel het vhdaspect 
ze].f~tandig. moet ••oJ:den Qnderzocht, 

De minister schreef dut in het 
vervolg bü s~ionage en dergelijke 
veil tgheidstncidenten meteen be
richt rn,,,",.· .. 'olorden gegeven aa'n de 
bevelhebber van de landmacht. Dit 
hoogste n~vo zou dan de Marechaus
see inlichten zodat verdere blun
ders zouden kunnen worden voor
komen, 

Doub~urr;is: t\l!leen de 'olerkzaamhe<ien van Kmar en l2cid moeten worden 
.· ~~:èm~lè, · .. · 
~~:-·---.---:.~·---

A::..=.·.:Aro",sCH Dt.GBLAO PAG " 
"WERDAG2H~E>I~82 

. Van Westbroek, het ~nige ~fdelings· 
hoofd:binn~l'! <;Ie ccmrolc rcchP.rchc.dnt 
geclr'rimechaussee-opleiding oi:hter de 
rug heèfr, maar als gewoon burger 1i1n 
afdêlljlglcidt, veiklaart nadrukkelijk dat 
"wij telf ge~n Inlichtingen• ·of veilig· 
heid$dicnst tijn. Wij kunnrnzelf niets 

· verwérkcn. Onze informalic gaat naar 
.die ilridere diensten toè. Er be$taat een 
wis~lwerklng tussen . de inlichtingen· 
diensten cri de afdeling grensveilighcid. 
Wij\Vórdell door de inlichllngcndiensten 
gclnfórmccrd,· waar hun beion~stelling 

· naar uitgaat. Wij ven!rçkken drc dien" 
stco dan iofom:iatie di~ voor hen van b<;· 

· lang kang zijn". 

In nauw cortld\.1 tnct öe aldchng 
~ren~.,.c:ilighejd staat het bureau krrom· 
me, van d~ ccnrr;,l~ recherche. ,.'!'crrnri~· 
me.: nallona~l ·en internationaitl. mat~· 
rieélvernielirig .en sabotage en ~ntimillta. 
ri;,-j e nct.i\. itei.t.en", .zo om~c.lnijft een 
IJ mcdéWerkers het lakenpakket 

. IJn ... t. bureau terrorisme. De opper· 
"'~~!ltmcester wil zijn naam uit de krant 
ho4den. Hij ·is niet bang voor de antimi· 
li!Jrisli~hc groep ÜPs.uit, maar hij wil 
wèi de ramen \'an zijn h11i 1 he~ I houd<: ti; 
Een :fecheich~ur \'ari· Ir ct bureau tcrro• 

· . risnie werk i bij de .·Bijzondere Z.1kcn 
Cet11rale (BZCJ van. de CRI. 

De rechercheur ~.'il de ai:tiçs van On· 
l<rilil niel het ~tempel van terreur geven. 

.. Overste Jongepier: ,.Het zijn ~nti·demo· 
'. cr~tische lastposten:•, ,,Ze vc:rdienen.hcl' 
- o<ik'niel", Vmdt d~ oppcJWachtmcestcr. 

;,Er zit bi JOnkruit ~~rtinent .geen g~" 
• weld_îe(!en personen btJ. Dat '; •n elk g~" 
· · va.J<rot nu .io~ itie't'.v~~lgesteld", Toch 

neemt. de iecheiclieu~. d~ groep On krui: 
!l!rieu~. ,,w~nnecr·ZtJ tijdens· <:en open 
dag een Fl6 mer·\'erf be~n;eurcn, kost 

. het; nog~l wat orn ·de aerodynomJsrhc 

.· '.~. ·a.·g··.· o.·P hè.·t tl). ~~tc!.ov.c r IJl• ~P •. llltcn,,D.·."·:I · ~hade va11 .het Wmc Huts tn Maduro-
.. dám. be,dro~g twee.ton. Onl(ruit is j:Cn 

póep dit! de aandacht vra:l[:' . . ••. 
··De terreurre•herchcur ·.\f,t:: .. :'. ·:di a 
1\'e:J:e :k!nf.Qn~tuil met zijn ol<:tks ? .. :' 

: .. :':i~c.n. 1;Z.oah ~!tijd binm·~ t·~r. Jc.tic j 

Nu blijkt dat de brief van de mi-
nister aanleiding is geweest tot 
een verwoede machtsstrijd achter 
de schermen. De Marechaussee vond 
dat de brief aangaf. dat de Lámi<J 
geen onderzoek mèer ?:ou mogen ver
richten naar spionage, <:mar voor
komende direkt blj de Marechaussee 
zot! moeten melden, die het onder
~oek ·lan verder zou overnemen. 
Om dit weer recht te trekken 
moest de opperbevelhebber van de 
landmacht een brief schrijven, 
wriarin hij de procedure aangaf, 
die moet worden gevolgd. 

gro~p bö;-;~ ~röök- ·tiïronkrun vcr
M:hillende stromineen. Het zou b~'t kun· 
oen dat er een aantal figuren op~tJat dat 
om hardere nc11es vraagt. Binnen On
kruit is ook een discussie aan de gang 
O\'cr de vraa!l- of totaalweigeren nog zin 
hcdt. Er '~<ordt aan gedacht om t{><:h in 
dtcnst re gaan en de zaak "~" binnenuit 
uit te hollen. 

Bellal ve het kwalijke toontje van 
deze brief (katten naar advokaten 
en getuigen-deskundigen) geeft 
dit nnn dat de inlichtingendienst 
~lgenlijk wil proberen eventuele 
gevallen voortaan zo lang mogelijk 
l.n eigen beheer te onderzoekën. 
Dat heeft als gevolg dat toekom
stige verdachten zelfs niet meer 
beschikken over de minimale rech
ten van verdachten, zoals die er ook nog uitgebreid te citerèn utt 

1 eèn vertrouwelijk BVD-rapport. 
I Begin 1983 laait het konflikt 

bij een ~~nrechaussee-onderzoek nog 
wel zijn. Als de ondervragers van 
de Lamid klaar zijn en er een be'
~entenis is afgeperst, zullen.de 
betrokkenen worden overhandigd aan. 
de Marechaussee, wourna een for
meel proces kan beginnen. Dit 

I tussen Larni<J en Marc~c hf!ussee ~<eer 
op door een brief van Minister 
van Oorlog De Ruiter (7-2-1981) 
n.a.v. een mislukte poging van 
Lamld r.>n Marechaussee om vier 
VVDM-ers lG hP.srhulrlig~>n Ylln hllt 
stel~n van stuatsgeheimen. 

riekt op zijn zachtst gezegd nnar 
methodcn die Lltulshoren in een 
politiestaat. 

9 

---~----------~·~~-~. 
~en brl•f v~n Minnar waarin m~ld~naen ovor vqrmla~lngori 
v~n geclOs~ificearde doaumentgn· Rtaan, dlent als ~olcrt · 
~.t'nterpreteard te worden: de melding dient tle geschio
rl.a:-~ 1111n de hoonste varvolginl3'sambtenaä.r binnen de Y.J, i.e • 
de qLs, Deze co8rdineert de ver4e~e aktie. 

!~ cch•~:·:ins het geval · l 
;er a b~doelt sleehts - toals het' ondèrverp a~n€euft en de aanhe\ 

van de eerste vol:in - Ln gevallen van spionage, politiek g•voe

:ige zaken, alle! binnen het kader van ref been snelle prooèd"r 

to vaarborgQn waarb~ ik centraal de in he~ g~din~ zijnde belan~en 
a: lo:an vegén, te weten: 

~. strafrech~el~ke belangen: 

stal~ing an ~.verdere ?rocedures br~ngen aen za~k deflniti~f" 
' en onherr~epalUk Ln de apenbaarbeid. 

een aanhouding, in voorlopi«-&rr~at 

ten ad~ocaa~ ig nlet t~ verhinderen, de ~earrestecrde b~ te 

•~aan (~ovor de ~aak ta sprc~en), of in~age in alle 3tUkken 

,;r'~<;''"· "i~vendiP.n is g~bl~kcn dat Gven'llin een "te6endoalcun
.,,se" o>;~mal<:,d:)X inzn~G ln de otukl;en ka!l.\.lordan bele=mord, 

h. :·,., !+~tlèi<la'>cb 'ii<l .. l}• die zich juis~ ~CG~'' de oe.',,. e. gen·Q~ind• 



DO'. c:n'>c.or I· il), dc• Ï"~-·~rn~t irJnP.lr: 
betrekkingen van de CPN (september 
'76) of de manteLorganisaties van 
de Socialistiese Partij (idem). Op
merkelUk is dat er ook '-'Orr:lt ge
schreven over de ontwikkelingen 
binnen <Ie NVU, de Nederlandse 
Volks lJnie van Joop Glimmerveen. 
De Focus-rapporten zijn afkomstig 
van de Sektie Buitenlandse Poli
tiek van de BVD. Ze worden blük
baar toegezonden aan iedereen die 
er wat aan heeft. 

BVD I SBP - un:rn,. ttt: att::\!l!:t:t ~:~=-i~~r:~:;:~ 
him n ~~~tntmle: èi! u: ~1!1:~ 
lmnzijt tlt: tr \itm!z:!u lli!i!~til 

Ook is er !!en gezamenlijke werk
groep van de BVD en CfD waar ge
gevens worden uitge.,..isseld over 
'subversieve' organisaties en per
sonen. Daar wordt dan over gebab
beld en eens in de zàveel tijd re
sulteert dat in zgn. 'struktuur
overzichten'. Schemaatjes dus 
waarin 'het grote komplot' zicht
bnar lio'i·dt. In deze werkgroep. . 
wordt ook geclassi[iceerde ·info~~ 
mat ie uitg!!wisseld. Het meeste 
hiervan géldt als 'Zeer·Geheim'; 
Dat betekent d~~ .dat wlj er niks 
van gevonden hebben, helaas. Het' 
schema over het LA\iLl( in Dossier 
OOI lijkt c:chter een goed voor
beeld daarvan te zijn. Werkgroep
gegevens worden wel verwerkt in 

ujtP 3/'l/.3 
;'{iEï lluiTtN i.A11 j{j_ fRNALEN VE.I!1fPE) J.EIJ 

L.S. 
Hot ing3rit 'ao·Hept'~~~~ 19~1 ~ullen do varschtllen4Q tot duover beatAaodr 

SBP~rapponase~ (Króq~ek, Rapport, Peri.o<l1el<) YHvnngen wordan door oon en 
vou<ligoSBP-rapportage ond~r de· èano ~OCGS. 

Tar behandoling stoao iht~rnaHonalo - vooral"X""IUI'liffiÖaaäl !oC>::.u<>isti~çb. 
~ik"i'tirKê!fffeiten~·•n'ach~ergronden, die ::~··diroct of 1ndirect balan~ 
~4 --. •• • • 

~~.rn;t\lliV>or de binn•ntandse veiligheidssituatie, 

SVD/$3P, 1 Jeptoober 1981 
--~-----------..:__ __ _J 

de neefjes 
In de buit zat één kompleet BVD
maandrapport en een aantal hoofd
stukken uit die van andere maanden. 

het Infiltratie/Belnvloedings 
Schema (IBS) en bij het opstellen 
van de Beoordeling van Toestand 

BVD 
Ht•t Clll h'dHrrl\'l'T ~(-' llll pulli H I'TPn 

is L'lg~>nlljk !Je! fiPt•f 1«' \',·111 dv VPCI 
t.ekcnriC' 1 e ll\'[J, dl' I\ i nnPrt l.JII<lSt' 

v.,, 1 t~,ltcilis IJ!C•nol. !Jok dt• !\Vil ts 

f't:·n ton! r ,).-- 1n! '' 1\t; IH!t'nd 1 c•nst. DP 
I .t~"(•tl V.l/1 ~~~ \•i_" it'\1'-<l.t•ll 1t~:\~t'f\ 

I 11 ' I ~-.lol I ,_ \ • < j, .. , ·.~Ij~. ''/I ' 1 i I . '· i. ' ':. 

I' \ ~ , l I [ , ),\11 , ,1 
, l ' ~! ' :' \ ; ' '. t- ! l ', \ I 

•I•· BV \1 ,~,,, :,-r ·,,. !r 1 !.trt-tl t:. ~~~-' 

< ID /lJr~t c; ·'" r.d \'t;•_r ,.,.!t 

~1<1ar i.lilltalr~' 'Pildr-lat hf:lr<JIJ",,-

h<.tar l'":n Inzetbaar bl1jl t Het meest 

•
esscntiCle \'ersthll z1r 'm dus 1n 

hel toekomsLperspekt Hef. De !\\'[) 
l>estant lotJLer lJit. burgers er1 
·~crkL voor het hier en nu. Hel ie; 
er haar alles nan gelegen um een 
zo groot rnogelüke mate van maat
schappelUke rust te verkrUgen. De 
fabrieken moeten draaien en het 
geld moet rollen. !Je militaire CID 
is er echter juist voor als het 
syatee~1s:dolgedraaid. ZU IQ ge
rieht op (burger)oorlog en· 'hier 
en nU I lS VQQnJ~ OetJ ÓCfen'ing VOÖ[ 

als het er àp aan komt>.· 
De' samenwerking tussen de BVD en 
het CID is· op een <iilnt.al punten 
heèl konkreet. 
Er is natuurlijk een konstante. 
stroom rapporten over. Cl\ weer. De 
lWD ia daarin het fariati.eksb ·.net 
mo(lndoverztchten' en kwaH:aal.rap
pórten. Soinmfgl? BVD:-~fdëitngen 
hebbr.>n zelf~< hun. dgen blaadje, 
zoals Focus bijvocirb~eld; 

Ze gaan vooral over recente ont
wikkelingen binnen linkse partijen 
en groeperingen. Zoals bv. het 
vierde !Kil-kongres (manndoverzicht 

( BvT). 
Als de spanningen oplopen wordt 
de samenwerking natuurlijk een 

l.Pn vJn d" t'-t.>(· 3\'C-gehou .. l!n <lttn 1IC' 11D~@'.S(: Pre:>ldr:-nt l:t:tu'ltddoan. 
BoverJ or he!. 1luk l!e conputerzaal. 

!7r~ISTERIE VAN 

!llliNENt\NOS!;: ZAKEN 

n.v.o. 

VERiROtNELIJK 

'•-Gravonhag•, oktober 1976 
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liet Hoofd van de lliHöENLANDSE VEII.ltlkEIOSDltt\St 

he~ft hel genoegen U lf!en ex.;:r:r,plear l\an te bltnhtn 

..-a.n hc.t, per ultimo vorige l':laand. &!gel5l.Ot.on, 

B,v.o.~M~an~over1i~ht. 

Rce.etiee op de Paneuropeae. CP-en conforentie 
Va interllationale betrekkingen van de CPN 
CPN organiseert Nationalo Partij•o~!erentie 
Voorkomen is beter .· 
Het Trotskisme in Zuidelijk :lederland 

------·--·---~---,'----:--



· X~dede~i.n~,;;nvö-o-nlt er -

Inf~pdtacht Ya~ 3LS wordt e~n or~aniaatle-ondcrzoek uitgevoerd 
bE~. Lamld 9. Hit onderso~k b~perk\ zich tot de staf-lB~ld ~ en 
dé~&chernerit~~taven, · 
l)f>el, v~.n dit ondr!r::~ek i.o, do mogelijkheden en gevolgen te 
bczlQn ~~n( • Autornatieerini·star Lamid 8 

• ~Ó~Peling «eautomatiaeerde beotanden van 
!iVP/Lamid B/CRI 

• ()t,craniaatie ato.f Lamid B 

- OrK~niaatie, taak en verkvljzo der territoriàle 
detachem()ntast.aven, .militaire Cn (P?IC-Gelderland) 

flan zijn door poli tie inatanties milt tal. re gegevona '!'~vt·aaP.'d · 
~-y,m, mog(ll.ijke oriminele en/of politil!ke activiteiten. .j 
IJ·O.· OV·II .. '/:'.1. eg. lil. &.t. h fd,!.,amid .. ll t3 \Jopàald dat geen goclaaeifice!' ···\~ ~eguvens v~ratrekt mogen wo~den. 

__9IOO'n die'nen dit ateck5proef gev!Jzo te controleren. .·,~-.. ·. 
_'~Yf+"O .ltJ,n1 ·~:z, . .· , . -- ..:....._______ 

s~uk'lntenser. Al in de ee(ste 
mobilisatiefase komt de BVD met 
~lle belangrijk~ geg~vens o~cr Je 

, bi·ug .. Op· elk detachement wode11 
\>(c!n paHr man plus een terminal 
gestationeerd: 
·rn 1982 wórd er binnen het CID 
~.n ~rganisalieonderzoek ver-
rtè:hè. F..ón van de onderzoeks·-

.. pi.tnt~n was de mogelijke "koppeling 
·.·geaiJmal:iseerde bestandf!n van 

BVl'!IJII!!'iU/Lamid B" en de gevolgen 
~aarvan. (Lamid lkSektie Veilig
heid) 
Ben ander punt waarop nu al veel 
~~metigewerkt wordt is het obser
veren van Oostblokspionnen hier 

·tën lande; Dat er op ploegniveau 
wel eens kontakten met de BVD 
~ijn,,blijkt uit de notulen van 
3-12C:'80. Commandant Ploeg Noord
Holland mi!ldt dat er een man van 

.··de BVD kontakt met hem heeft op-

van het ~~~r~itboek De Wilde Weg
wijzer' krljgen ?.ij, volgens de notu
len, alleen het gedeelte dat op 
hun gebied betrekking heeft. Als 
de BVD aktiever wordt t.a.v. On
kruit wordt door het CID bijna 
zuchtend geconstateerd dat de 
samenwerking tussen hen en de 
PID-ers zal gaon toenemen . 
In juni '82 lijkt het zowaar alsof 
de politie behoort tot de binnen
landse vijand. De ClD-boys moeten 
controleren of er geen geclassifi
ceerde informatie aan politie
instnoties wordt verstrekt (zie 
hiernaast). Toch zien zU de PlO
ers wel als collega's. Ze werken 
immers allen aan de basis. Zo 
worden er jaarlijks per provincie 
ID-dagen georganiseerd. Een le
zinkje, filmpje, drankje, hapje 
enz. Een goeie gelegenheid om eens 
kennis te maken met die mensen met 
wie ze an<)ers a lJ een "'~"' r corn!s-

ponolcren. E•·n mooi mom.,ÎJl ook om 
persoonlijke kontokten te leggen. 
Want die zijn er ZCKPr. Ook buiten 
allo offici~l~ kanalen om. 

bijzondere zaken 
Naast de offici~le inlichtingen
diensten is er ook nog de Bij?.on
dere Zaken Centrale van de· Cen
trale Recherche Informatiedienst 
(CRI). Die is 35 man ~terk en 
houdt zich vooral be·?.i:• Met de· 
opsporing van 'terrorisLisch~ 
misdrijven'. Veel kontilkt heeft het 
C [ D er niet mee. Sektie Veiligheid 
krijgt de maandelijkse BZC-bulletins, 
En soms wordt er een lezing ge
houden over "terrorisme" enzo. 
Bü gebrek aan terroristen is de 
Bijzo~dere Zaken Centrale dus 
voornamel!Jk bezig met de leukere 
politieke akties. 
Hun informatie kr!Jgen ze voorna
.melijk van de politie en de ll!llre
chaussee. Daarnaast winnen ze 
zelf ook de nodige informatie in. 
Zo heeft de Büz. Zaken Centrale 
bv in Driebergen een telefoon
afluister-centrale. 

de nederlandse CIA 
Op 9 jan. 1980 vermelden de notu
len dat opperwachtmeester Kraay
mes van de ploeg Utrecht de 
dienst zal verlaten. Kruaymes 
vertrekt naar de IDB, de Inlich
ting~n Dienst Buitenland . 
Wat is dat nou weer voor een 

. ·genqroen "om te spreken over samen
werking in het Amsterdams€.!". Dat 
is·df!n een uJtzo1idertng, want de 
leden van een. CID-ploeg hebben 

, voornamelijk kontakt met de hnnd
'langers van dé BVD bij de politie. 

Conml8 RO<borcho 
Jnfomiattoclien.n JOURNAAL BERICHTGEVING 

TERRORISME 1~1 U/.1 
-------------------------------------

·.'B!J da' Gç{Tieenteponue worden deze 
. áfr1111Wng(ÛJ PID genoemd, de Plaat
, se. of .Poli'tieke Inlichtingen 
'Dleri~t~ Blj.de'Rijkspolitie zit er 
opëik van de 17 distrikten zo'n 

. il.fdeling i d(! DIR; Distrikts In
li~htirigendi~nst Aljkspolitle. 

<oerg~lUká afdcüingen zitten ook 
·, 't>Udè Dienst .LudJtvaart en 'de 

·· · . Verkeèrsdienst van .de 
itie, de doullnt• ~n rle Mare-

BU houden .. ·van vei 1 ighoids-
onderzoekèn naaf personen wordt 

' door .hot CID 'É\an de PID/DIR van 
,'zte wqonplaai.s·van ·de betrqkkene ge
'v~aaid, wat er op politiek en cri
. 1lineèl. setlied hekend is over die 
::Jersoon. ·Eh de PrD/l.liR geeft dat 
·hetj.i!s door, Het is wel eeririch.:.. 
~ingsverkeer, want nndersom worden 

. le PID-e{s niet betrouwbaar genoeg 
·.,_'!!'\acht om kennis te nE'rnen van. ge-
. lassif leeorde mll itnire 'gegevens. 

· dil B\'D i\llnt soms ;i:o met. hilar 
{I) ... ers om. Van <Ie HVI)o..lie>iei'kin~ 
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Rl.tm...,.rgH0et"'H11~ 
l'<atbu' lOlO. 
nGO EH Dtt'l Hu~ 
r .. :ttQ')~"}JQ.J,!'I u 
o"n,,iurt."mrrwr:rOie-lfi ~·u 
7ll1J1 J\1~2' 

Ll/-/3s:J 
VERTROUWELIJK Bulle!lo 

Bijzondera Z•~•n Centtoto 

Binnenlood )( 

~ ~~d:~~il::~~-~~~:~~~ft:a~!ó~•,$lJ;f'tJ~f:cKT' wtrlf . 
""' 111'1ktltJngtttoHtl'l, WfJrln ur~t>tstf'uijvtn;w'OtdJ Gtolwt'l ·· 
vltt Uil morotOV.ç.Qó,tail(nrtu'<'ril "''lift. · · , 
Ctb\lottnUMva·~.f:tnnuwor~tnwtu~w.•ft::tr•ello~ïkhf4,' 
tl't( Gl. tlU~11jdt NU buiteil Qt):.ttfll tfcrq IA} . 
Hretltget:~wordlti 1odtc1 IUÎJ'):IIn ,1;:./1\1 OtHó 18), 
v.,...Oige,., 'WO/d.twtcttrotn l.l~ t11t:1 I!' I.Jd-ln o.!ri~n 
~lp,td.t,.f\U m.et.dt pUHan1 \Jo;tt\ "o ~~'M S.tli;:J)•n un (falo 
IC/. . 
· or ''lt•!Jthln Urf Cr'!loé'1n ~:r.:.o:t'l w :··"fi ..,.._,~ ~' r.u 
(1"1Q<~fn rn ç 41\1 •:•rt vei'Ye~•ra re -wc.tcer>, O'l'l d• rilk:ó't 
trlt 1\lf';tl\'o-tr riYJftnfJ1tn, · 
l;u ....-oM Wlr't"l'")rr.'C IJ .. t!J'If m•t ~~~ -"'C".•]\el Y.\1'1 H-~ 
•l~t, IS~ ly.'W'Jf,c) i~;,-u-.. tjo··!':J "· ~rijt~ ~,ef:J. u 

I i~ "'~"4 t"WtYtt.li.I{Jrnl!SO..t"•n~nlu" ~ 
~tlC'I.flttlfQt.tfc;lt!\'II.IOd~r.. · -: •, · 
f.ort 'W~flrdtt lftfht1l1 i'P"..o/~~-"..oc\W/ ~dlltbnMb,. 4-. 
htt OlML~tlef""-trom d4 R4s ft 'w91de-n tt-Uho~ft.· ·• . ' 
BIJ Mt nurto~oo 1•1\ d.:.tl., ul.dtll., bi"etan. Want'I!Hf Mt -.. 
E\lltiWflvur6n&INa._~._O(:'It_f11*th.f1~oottU._t." _ .', 
ttt.".Wx.;, react:W, di• G•P•W ;ut n"'4t VQ,..._tl\. O..U~ · 
tot;.n •rvoor .ci'J.c da btl\litrt an:brJn«. 
b:1or 4a EJ~oJl,•~rnOpttJirnîn~.t Oitnst fa deu mototav-<:O<Ua!\. 
rr.tt tiJ~u bt~r6tfd.. 
(JesllftS.I/l~.JJ 

1. Door de co::~:~andar.t van J>loog HO:liUJ-HOLJ,JUt:> van nijn OH 
Detacheoent vordt een DijeenkoQut goorganise•rd voor in· 
lichti~&•n functionarisa~n (op ~e~k~iveau) uit de provinoi& 
IIOORD-ROLL!:l.D, 

2 .. In ·de vóe!!'gaande jaren -.:e::..ien Boortgelijke b1Jeflnko:nsten 
~ahóuden met ~oop, ale onderwerp: 

L i"( het vervaardig. nn van explo3ievon. voor con.Dpira. ti<>f gqb.ru1k, all 
' h•t. Qpoporon on vernie t~(J~f\ van fiO~Qprov1see~;de upr1ng. 

'id>iolon, .boc>:;l<n on &o"n"telli.._ ____ .,, __ . ____ . ___ , --- 1900 
--.--. _,._. -----·---- --··-· Uit.nOdiglnG. Hl-doa . 



Oorlogs1~;f eer ~ 
.·Met r:roin ~chefmzlnnlghehl .~ 
0~~~~:!j ~i.~t~. ""::.;~~k!~: ~ 

'Liic de bt)gann. gro11d. van de • ~ 
·. vlnlla.ln'Wil4SCIIfiar In l)cslng ~ 
n~emt. · ·· , 

.. · H~l bçiref\ een af<leitng vnn f 
<fo IO[J, .die formeel helernalil ':' 

.. til ct bestaat. D<! ·medewcrke·rll :".; 
··.crvlln ziJ~ .In het bezit van 
·vuurwnpens, die tij tot voor 
kor\ ook lijden• hun wnrk biJ 

.1-lch hadden, ZIJ leven en wcr· 
.· .hn ,.Ir) een sfeer van oorlog" 
. on· r.ljn v~~anlwo()rdelljk voor 
.. hel v~rfllirgen van de voorru<t 

wapoll!l:dlé In ·JGSO lri ~èn bo~ 
itrhler êeli bc)a~t,tdcnhuls In 
het r..tt,nburgno Heljthuljscn 
wcr:l ;;ovond.en. Do. toenmallee 
mtnlnter vtt.n deren!Ste, rnt. w. 

• 

· ·Scholteri, welgctde.·.,lri hcl.be· 
: la.ng van de .slaat" Ka.mervta· 
·gen over·· de wapenvondst Ie 
.hoantwoo!"den. Oe Karnercom· 
!"las.te voi:ii- de Inlichtingen· en 

. velllgheld~dlenslen werd pn.• 
·'JUl· enige• ·aandratlg Ingelicht 

c.ver dè.Vonds! en hal bi:a!aan 
. van de •Inwonende. dlcnal" ~~~ 
<l)n biJzondere laak'ln oorlogs· 
lijd. ' . 

De .. Inwoners" hebben bij 
hun werk In Wa.o>enaa.r niet 
lanlel"'. een piltooi In hun bu~ 
reaulade liggen. maar wel een 
wapenstok. WaarschiJnliJk '" 
de enige re<Io.n d~arvoor angst 
voor een overval VRn de a.nt~

ntllllarlstlsohe beweging On· 
kMJII. Dm diezeilde reden Is 
een nieuw velllgheldHyatccm 
In en rond de Wa..s.nna.o.rse vil
la getn~tallcerd en wor,\t er 
nog een clektronl.~ch t;.... .•. eltl
glng!!5YBlccm gezocht 

L---·----·------
1-.lup, di1• lfllf' 
ilet i~; ~ie· ·1:: fl-"' !H·i-.t':Jdt 1\t··l~ 

J oiiHISl' ·~Pilt•Jtn(' .~ l !'[l~>l I~ .,.(·~ kt·rl 
Ztl • n 7() rtll'll"~,-n. !!.1.n I.J.Ji-: 1 ,, : 

"h(·•. vf'r/ ~~~(·\,·n \'oill 1'1i ~~ ~~t :nJ.-~t·rt 
'l\t•r !wt '•U!!I ::l.1n:!, :!i(• \1'1/r 

df' s', ;1.1t \ o~n •.,•: I lil\.! ·,_._lHli',(':I .'l'n". 

I 1 1 ' I t • ( • I ~) - iJ. 1 • ~ l • • i 1 ·! 1 1 --. '; 1 r , \ ' · T ' : \ \ 

q\'1'1" dr· ! P\'· r•·',t•IJ,!f·l! ... ~~dl ~·I' 

i~ll\lt:l /'' 1,\.lf, 'rf','lf!l L.l.tT 1 .:·~ 

zal de !Dl~ !Ht't'l' h.<•nt akt lwhtH·~~ 

met de sekt ie i1tl1cht lnf:''" ""' 
de l.amid. Toch lijn ~t· ~<c I l'Vl'll 

het vermelden waard. 
• Begin 19R2 kwam een binnen de 

IDB slepend konflikt nnar buiten. 

In het ,\lgemeen Dagblad versche
nen dnarover een aantal an:ike
len. !Je IJ<Jsis van het konflikt 
lag in het feit dat •ie dienst 
geleid werd door militairen met 
l'en militaire kijk op inll.chtin
genwerk. }leest officieren huiten 
dienst, voornamelUk afkomstig uiL 
het Korps Mariniers. Vele burgers 
bij de> dienst werden na uitgelokte 
konflikten met buitengewoon vcr
lof gestuurd. De militairen von
den hen maox 'softies'. Zo ver
trokken in anderhalf janr tijd 
ruim 30 medewerkers. De affaire 
maakt het nodige ouidel\]k over de 
werkwUze van de IDB. Naast rela
ties met soortgelijke diensten van 
de NATO-partners, onderhouden ze 
ook goede kontakten met de lsraë~ 
liese geheime dienst Mossad en de 
Zuid-flfrikaanse flOSS. De IDB ver
zamelt in het buitenland vooral 
informatie t.b.v. de ministeries 
van economische zaken, buiten
landse zaken en natuurlijk defen
sie. De IOB spionnen werken niet 
?.elf in het buitenland, zoals Ja
mes !land dat doet. Ze onderhouden 
wel een agenten-net van zo'n 50 
Jlcrsonen, die tegen betaling on-

Alweer de tl.ieede Onkruit-uitgave 
in de CID-reeks. Als dit dossier 
voor je ligt, zijn wij n 1 d. uk 
beziR met het volgende. 
Want er valt nog heel wat te 
onthullen uit de archieven van 
de Ploeg Utrecht van 450 Contra
Inlichtingen-Detachement. 
Allemaal eerlijk gejat op 19 no
vember vorig jaar. 
Dossièr 003 zal wat dieper in
gaan op de methodes, die bij 
het CID tn gebruik 'l.ljn, om hun 
smerige job te doen. 

derzoeken verrichten. 
Een ander interessant aspekt in 
de nrlikelenserie, is het verband 
dat gdegd wordt tussen de IDB en 
•Ie aff<iire van de geheime wapen
depots. fn de zomers van 1980 en 
1983 werden op twee plMtsen .in 
Nmlerlnnd geh<;!ime IWpendepots· ge
vonden. Verstopt in de grond in 
bosrijke gebieden, bij het Limburg
se Hnijthuyzen en bij Velp. Beide 
ker·en heeft de regering "in het 
belang van de Staat'' geweigerd 
opheldering te vex-schaffen. Het 
ginp, telkens om 7.0

1 n twintig kis
ten propvol vuurwapens en explo
sieven. Genoeg om evenzoveel sa
botagegroepen van 6 tot 8 man tot 
de tanden toe te bewapenen. Der
gelUke depots zouden. in bUna alle 
NATO-landen bestaan. Alles Wüst 
erop dat de wapens b!!doeld zijn 
voor 'büzondere omstandigheden' • 
Daarmee zou bv. een snelle . .bi1zet:
ting van West-Europa door de R!!s · 
bedoeld worden. Haar. zoiets als 
revolutie valt daar ook onder. De 
depots zijn waarschijnl\ik opgezet 
vanuit de CIA. En daar werkt de 
IDB dus daRelijks mee samen. 

die gegevens doen voor als het 
er echt op aan komt. 
Koop 'm, nu het nog kant 
Ook Dossier 002 wordt weer in
gevouwen in vele blaadjes, zoals 
Bluf!, Vredesaktiekrant, Afval, 
Springstof, De Zwarte, Astvalt 
en Nul-nununer. 
Los te koop in de betere boek
handel. 
Bestellen kan ook. 

maak 2 · gulden per· gewenst .. 
exemplaar over op.gironr. 3552823·· 
tnv BGSM vim Vugt WAM, Utrecht, 

· Hopelijk heb je nog een exem
plnor kunnen bemachtigen van 
Dossier QOJ. Die ging over het 
v!jandsbecld vnn de heren CW-ers, 
hoe ie die bi.nnenlnndso vijand 

avv Dossier 001 en/of 002; 
?.e worden je dun r.o snel ·rnogo-
lUk toegestuurd.· .. · 
Voor rcokties ed: ·~ostbuf/15006, 
3501 BA, Utrecht. 

in kaart brengen en \.ldl Zü mr·t 



OllUüi.'WlJ~ I~ 

tig verwaarloosd' 

DEN J·IA..~G··- Hê\voorge
lsd&laats~ 

·jaar stelselmatig 
'letwaarloóoo. · H~ beleid 
'/&ndé·o~nvolgt~de ml..; 

De aankla.cht van het NOL 
richt zich op de bezuinlgtngen. 
die \n. het voortgezet onderwijs 
zljn doorgevoerd. Daardoor zijn 
biJna 12 000 volledlge arbe!QSoo 
plaatsen verlonn gegaan en in 
het' beroepoonderwljs nog eens 
3700, Zonder dlt ver!!~ van 1\r· 
beldsplaatsen zouden 20 QOO 'Ie
raren méér aan de slag kunnen. 

Turkse jongen verzon verhaal 
over pogi~1g tot verdrinkiug 

: en: s taa. t4'iectet9.· 
was dea.tJ'\ictiet. 

~conclusie t~ hel ~eder· 
anda Gènootscht,p van Lera
:en, dat circa 20 !lOG lêl:aren In 
let voort@ezet onderwijs. vert.e
Jen:wOórdlRt. Op·~~· van het 
ll&en. ondermek: •vur over. 
;w.;t.~r · zegt het ·genootschap, 
lat de .I!Cholen en .de .leraren 
tll'\d8 lJIOI aan hun~ Zi,Jn ove~ 

i ,;t NGt. wijst. ook op he~ geste
t:en aantal gevallen van ziekte

. vei'zuim en afkeuringen. In 1970 

Van ef'1l of!2er vusla{J(J<'t>er$ 
ZAANDAM - Een dertienjarige 
Turkse joP.gen dle vorige ·week 
tegenover de polltie verklaarde 
dat t.wee jongens ult. Zaandam 
geprobeerd hadden hem te ver· 
~nnken, heeft dat verhaal ver· 
z.:>nnen. 

Toon die oproep 7Jmdi>r r~ul~ 
t.aat bleer. werd de jongen nader 
aan de tand gevoeld. HIJ gat toe 
het verhaal te hebben verzon· 
nen uit angst voor een mogeliJke 
strar van zijn ouden. 

~laten. 

werden !127 leraren afgekeurd, 
in 1983 waren dlt-er 1522. Met 
schrik wordt gekeken naar de 
komende fusies In het voortgw.et 
onderwijs. Het NOL verw~cht. 
dat het aantal ztekwmeldlngen 
en stressgévallen hierdoor nog 
zal stijgen. 

Naar aanlelding van de ver!da~ 
ringen van het kind had de poll· 
tie vla de plaatseliJke pers getui
gen opgeroepen zich te melden. 

Hij was stiekum op het ijs van oo 
Oouw In Zaandam gegaan en 
vervolgens door het Ijs gezakt. 
Een Turkse jongen dle later 
voorbiJ kwam, haalde het ver
kleumde kind uit het water. 

Qnkruits 'geheime agenten' 
.öhtkennen in alle toonaarden 

' . - . 

helemaal niet Derkzen-At.zem~ .. 
· n geheime nummer", rea· 
enllg&llinsont.steld: .. Hoe komt u 

staat lngesehreven als 
een lnllclltlngendlenst. 

· zegt ti? Een inl!chtingen
dlennt·, · zover zijn we nog niet.'' Ver
st..Qord rakend: ,.Maar hier ga ik wel werk 
van maken." ., .. 
Em voorval dat Illustreert water gebeuren 
~n ala namen, adressen en telefoonnum-

. mera op de kelen worden gegooid. 'Omdat 
geheime dlen~wn bestaan uit geheim agen· 
U!ri, worden die d1t keer. met naam en toe
naam genoemd'. Dit ~>telt Onkrult met on· 
miskenbare voldoening vast In de tweede 
uitgl!,ve over de 'Geheimen van de CID. de 
Contra"Inllchtlngen~Dienst van de la.nd
mac!W. Het dossier .Is gebaseerd op de 18 en 

. lJ): nov.ember. vorig Jaar uit de Utrechtse 
l(noopJLa1.emc gestolen documenten. Met 

·de óP 11traat gctaakte Clb-~Lukken zijn nu 
d<i!)r'~ publikatle vari Onkrult welgeteld 
233 'hamen en adressen. van CID·meàewer
l<ers ~t>ll~k geworden. Indien de actiegroep 

Actiegroep 
gooit namen 
op. straat 

althans de goede liJsten heeft ontvreemd. 

'Alle ge~ ken op een rljtJe',luldt de kop van 
het arti~el · ;et de namen In de Onkrult· 
uitgave. In i:~11 cogopslag bliJkt In elk geval 
dat kolonel A. W. Schulte. tot voor kort 
hoofd van de afdeling lnllchtlngen en vel· 
ligheld van óe Koninklijke Landmacht., in 
de lange lijst voorkomt. Maar· wel zonder 
zijn adres en telefoonnummer. 

Gepensioneerd 
Dij verdere toe!JIIng van de betrouwbaAr
held bliJkt achter A. R. Damhor uit F'room
bosch geen CID-medewerker maar een 5'7-
jar!ge adjudant bulUrn dienst schuil te 
gaan. HlJ zegt tenminste: .. Ik werk niet voor 
de CID. ik heb er nooit voor gewerkt en Ik 
ben gepensioneerd." Maar een gepensio
neerd man ka.n ook voor een inlichtingen
dienst werken? En u zult natuurlijk altUd 
ontkennen ... Het is gewoon niet waar. On
kruit zal best wel eens geliJk hebben. maar 
~zitten er ook vAAk naast." Of hij dit dnn 
accepteert? .. Als die lijst In de krant komt. 
ga ik er werk van maken ... 

J. J. w. Bakx u.t A~ldoom. die 1\h~ 'hoofd 
ant.eeendenwnondenoek' In de· Onkruit
lljst staat. weet ook van n!eta ... Waar lJe het 
vundaan halen. weet ik n~et. llt biJ een In
lichtingendienst? Meneer. ik werk bij Phl
llps." Misschlen bent u geheim agent tn uw 
vrije tijd? .. Nou nee. ze mOgen mijn naam. 
overjgens ru5t.ig publiceren, zolang ze mè.: 
maar van nlet.s beschuldigen.'' U wordt er· .. 
vali· beschuldigd· voor de cm te werken. · 
.. Ach ·dat schaadt miJ niet." 

MaJoor H. J. van Klaveren tapt'ulteen an· · 
der vaatje. U staatmetnaam en toenaam op' 
een Onkruit,-1\Jst van CID-medewerkers on" 
der de kop: 'Alle gekken op een rijije'; Ma• 
joor Van Klaveren luhend: .. Ha. ha. ben. ik 
gek. nou dat la leuk. Maar als militair mag 
Ik geen Inlichtingen geven." u ontkent het 
dus? .. Ik ont.kcn niks, ik behoor u te verwll-; 
zen naar de voorlichtingsdienst." ·' 

Staatsalmanak 
De reactie van dlll)oor A. J.C. van Nieuw-: 
burg van de Legervoorlichtingsdienst: wDe· 
enige naam die Ik kan geven staat in de: 
staatsalmanak: het Is de naam van kolonei'
Oe Vrlefi, het t.egenwoordlftl) hoofd van de: 
CID." .HIJ vervolgt: .. Het. h; natuurliJk nooit· 
plezierig aiR er namen bekend worden van· 
leden van lnllehtlngendlensten. maar ik· 
mu toch eerst die lijst moeten zien om te· 
kunnen beoordelen of die namen wel of. niet 
afkomstig zijn van lijsten van de CID," 

Hoe Is het mogelijk dat een netlegroep zich· 
toegang verschaft toteen kazerne en gehel-: 
me stukken In handen krijgt? Van Nieuw-·. 
burg: .. Het. Is voor geen eilkele Ol'll:anl&~~.tle 
mogeliJk z!ch ar doende te be:~ehermen tegen 
criminelen. Ja, criminelen, wie inbret:kt b 
volgens ti•~ "o'·~t een crimineel." 

-, : ;;, . 

...:..;... ;iJ !t:.._~ ~";Y?':- ~ ... ~ ...... ,;., ----------·:~:.- ...:äO:.:'S"'"'' -------.... ~~;:--"W'if--J~-..": ·?~·..-------->!ol.t 
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· ·· 1. 01$.ruit publiceert 
/ namen medewerkers 
! inlichtingendienst 
I Vm onze nnlauever 
t AMSTERDAM- De anti-miliuristi· 
scbe actiegroepOokruit publiceert van· 

· daäg honderdvijftig namen en adressen 
· ~ l:nedcwerkes van de Conlft·lnl.ic:h
tinri=;l Dienst van de Landmacht (CID). 
Dat lédlfutt in een bijlage bij enktie 
alten.atieve bladen ClftCler de titel Dos
sier OOl. De pubUkatie v~rmeldt ook de 
adrèsseo van CID-vestigingen. 

I :Je gegevens zijn afkomstig van cle 
·: : .• braak die vorig jaar november werd 

;sepleegd in een CID-kantoor in Utrecht. 
EnJcele weken geleden begon Onkruit 

-Zê te publiceren in Dassier 001. dat op 
de-zelfde manier werd verspreid als de 
nieuwe uitgave. Uit dat eerste dossier 
b!edc ebt d~ CID de VrMesbeweging 
systematisch spioneert. PSP en PPR 
hebben äurovcr in de: Tweede Kamer 
een deblt aangevraagd. 

l)ossier 002 ce«t een ovltf'Zicht van de 
organisatie van de CID. Gezien het &e
heime karakter daarvan zal dit opnieuw 
ee'!l pijnlijke ervaring lijn voor het mi
nisterie Yan Defensie. Bovendien geeft 
de nieuwe publikatie voorbeelden van 
de concurrentiestrijd russen militaire 
inlichtingendiensten. Vooral de sfee-: 
tussen de CID en Jnill'1lclaussee blül.:t 
nogal vijan~ te zijn. 

Als voorbeeld daarvan geeft Onlcruit 
de afwikkeling VM de zogenaamde 
VVDM-affaire. Hoofdbestuurders van 

' de sobiatenbond werden ervan beschul
digd dat 2e betrOkken waren bij de dief
stal v.m een bouwtekening van een ge
lreime NA ~nker. 

ln die zaak trad de CID nogal eigen
n-:<iehrig cp. Minister De Ruiter gelastte 

! ,• .. ..rop dat dergelijke incidenten voort· 
r,; ""n direa m<M:sten worden gemeld aan 
· i tie bevelhebber Y.ln de Landmacht, die 
· : daÏl de marechaussee wu inlichten. De 

I
' J CID 728 dit als beperking van zijn wie. 

De aanwijzingen werden daarop volgens 
de ClD-aantelc.eniniff teruggedraaid. 

• • ·-o··------kr·t' h. · t' ·. -···- .n . -.- UI s ge e1me .agen en 
ontkennen in alle toonaarden 
door lluih Goudrirum 

UTRECHT - Niet elke geheim 
agent is een echte geheim agent. Of 
speelt mevrouw Peperkamp uit 
Arnhem een dubbelrol? Op de gis
teren door de anti-militairistische 
actiegroep Onkruit gepubliceerde 
lijst van ~geheime agenten' komt 
het telefoonnummer van mevrouw 
Peperkamp voor. Weliswaar onder 
de naam Derksen-Atzema. maar 
toch. 

.. Ik heet helemaal niet Derlczen·Atzema. 
maar u draalt m,iJn ~teheime nummer". rea
>~eertze. En enigszins ontsteld: _Hoe komt u 
aan.dlt nummer'?" U &taat ingeschreven als 
medewerker van een inlichtingendienst. 
mevrouw ... wat regt. u? Een inllchttngen
dienst. nou zover zijn we nog niet." Ver
stoord mkend: •• Maar hier ga ik wel werk 
van maken:· 

Een -voorval dat 11lustreert wat er gebeul'en 
kan als namen. adreSsen en telefoonnum
mers op ~ kelen woeden gegooid. 'Omdat 
geheime d1ensten bMta.an uit geheim agen
ten. worden die dit keer met naam en toe
naam genoemd'. Dit stelt Onkruit met on
mi:;kenbare voldoening vast in de tweede 
uitgave over de 'Geheimen van de CID. de 
Contra-Inlichtingen-Dienst van de land
macht". Het dossler is gebaseerd op de 18 en 
19 november vorig jaar uit de Utrechtse 
Knoopkazerne gestolen documenten. Met 
de op straat geraakte CID-stukken zijn nu 
door de. pub11katle van Onkruit welgeteld 
233-na.men en a.dre:;.sen va.n CID-medewer
kers pubUekgeworden. Indien de actlegroep 

Actiegroep 
gooit namen 
op straat 

alLhans de goede liJsten heeft ontvreemd. 

· ,o\lle gekken op een rije,jt!'. luidt de kop van 
het artikel met de namen in de Onxruit
ultgave. In één oogopslag bliJlet in elk geval 
dat kolonel A.W. &:hulte. tot voor kort 
hoofd van de afdeling inlichtingen en ve!
llgheld Vll.n de KoninJdJJke La.ndmacht. in 
de lange l~st voorkomt. Maar wel zonder 
zijn adres en telefoonnummer. 

Gepensioneerd 
Bij verdere toetsing Vll.n de betrouwbaar· 
heid blijkt achterA. R. Damhof uit F'room
hosch geen CID-medewerker maar een 57-
jar!ge · adjudant bulten dienst schuil :.e 
gaan. Hij zegt tenminste: .,Ik werk niet ve-0r 
de CID; ik heb er nooit voor gewerkt en llc 
ben gepensioneerd... Maar een gepensio
neerd man kan ook voor een inlichtingen
diensL werken? En u zult natuurliJk alt.tid 
ontkennen ... Het Is gewoon niet w=r. On
krult zal best wel eens geliJk hebben. maar 
ze zitten er ook vaak naast.~ Of hij dit da.n 
accepteert? •. Als die-lUst ln ~ krant komt. 
ga Ik .er voerk van maken.. M 

J.J. W. Bakx uit Apeldoorn. die als 'hoofd 
antecendentenonderzoek' in de Onkruit
lijst staat. weet ook van niets ... waar ze het 
vandaan halen .. weet ik n:et. Ik bij een in
lichtingendienst? Meneer. ik werk bij Phi
lips ... Misschien bent u geheim agent in uw 
vriJe tijd? .. Nou nee. ze mogen mijn naam 
over!gen~ rustig publiceren. zolang ze me 
maar van niets beschuldigen.·· U wordt er
van beschuldigd voor de CID te werken. 
..• -\eh dat schaadt mij niet." 

MajoorH. J. van Klaveren tapt uit een .>n
der vaatje. u staat met naam en toenaam op 
een Onkruit-l~.;~L van CID-medewerkers on
der de kop: 'Alle gekken op een rijtje'. Ma
JOOr Van Klaveren lachend: ,.Ha. ha. ben ik 
gek.. nou dat is leuk. Maar als milit.air mag 
Ik geen inlichtingen geven:· u ontkent het 
dus? .. lk ont.ken niks. ik behoor u te verwij
zen naar de voorlichtingsdienst." 

Staatsalmanak 
De reactie van majoor A. J.C. van Nieuw
burg van de Legervoorlichtingsdienst: . .De 
enige naam dte ik kan geven staa.t in de 
:· ·:aatsalrnanak: het is de naam van kolo"el 
Je Vries, het tegenwoordige hoofd var: de 
CID.M Hlj vervolgt: .• Het Is natuurlUk nooit 
plezierig als er namen bekend worden van 
leden van Inlichtingendiensten. maar ik 
zou toch eerst dte lijst moeten zien om te 
leurmen beoordelen of die namen wel of niet 
afkomstig zijn van lijsten van de CID." 

Hoe is het mogelijk dat een actlegroep zich 
toegang verschaft tot een kru:eme en gehe!
me stukken in handen krijgt? Van Nieuw
burg: .. Het Is voor geen enkele organisatie 
mogelijk zich afdoende te hesehennen tegen 
c:-imlnelen. Ja. crtmlne!en. wie inbreekt i.& 
voi;;ens de wet een crlmmeeL'" 


