
GENERALE STAP
AFDELING INLICHTINGEN EN VEILIGHEj
SECTIE VEILIGHEID

Nr. Cl/87502/57/73 1s-Uravenhage, 17 december 1973

(periode 1-11-1973 t/m 30-11-1973)

A .Samenvatting

Aantallen incidenten, gerubriceerd naar soort:

S abo t age/yerni el ingen

-vernieling/beschadiging mil vtgn

-suiker, zand etc. in olie/benzine

-losse wielmoeren

-vernieling/beschadiging ander mat.

-vernieling/beschadiging afrasteringen

-diefstal/vermissing wapens /munitie

Demonstratie/Oproep tot - } uitg. V-BTD
) overige

Pamflettenacties ^uitgaande van W-BVD
) overige

Diversen

Inlichtingenactiviteiten/Observaties

Totaal

Totaal nov.

2

•

1

1

15

2

2
12

4

-
II '

Totaal 1973

20

7
7

31
7

173

** r

37

135
163

102

58

140

B. Acht ergrpndg egeven_s

I.Met betrekking tot de W-BVD geldt nog steeds dat een zekere desorganisatie en

een duidelijk verminderd elan, alsmede de wens voornamelijk de activiteiten

te beperken tot actief zijn binnen het verband van de WDM, tot gevolg heeft

dat er weinig specifieke activiteiten tegen de KL wordt geveord.

2.Verwacht kan worden dat daar waar eventuele activiteiten van de WDM zouden

plaatsvinden in verband met een naar hun mening niet adequate compensatie-

regeling zeker de W-BVD, maar ook het ANJV (daarbij door publiciteit in de

Waarheid ondersteund) tot aparte activiteiten terzake komen.
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C.Materieel

1.Incidenten in onderzoek bij KMar:

i .;.̂. 'C'."' -;t

Nr. ' ' ; datum j Odl

178 "24-10 JGOC

179 16-10 iSROKG

180

181

,31-10 ;OCA

tussenvl6Painfbat diefstal bajonetten
50/6- j
23/7 i

182

183,

184

185

186 31-10

187 -; 29-11

14Afdva

Korte omschrijving

vermissing FAL-bajonet+sohede tijdens oef.
(dpi sld J.L.v.d.Kraan-rnr 52.10.23.266)

vermissing FAL-bajonet+sohede
(dpi sld H.¥ijnmalen-rnr 49-09.15.585)

vermissing geweer FAL nr 23681'
(dpi sld W.G.Visker-rnr 53.08.16.546)

i Resultaat odz t
i •••U.'-̂n.mTiii.tuMn w*̂

J42Afdva vermissing onderdelen van pist-nitr. UZI
(dpi sgt J.Kint-52.12.26.266)

>43Pagnoie vermissing pistool Browning nr KL 64314'
(dpi sld CMM.Schutten-rnr 52.10.08.451) '

31-10

9-11

2-10 ;420Infbewc.ie vermissing 30 patronen
'j

mei73';11Painfbat vermissing FAL-bajonet tijdens -oef .W-Dld
i (kpl TS D.M.Vinterink-rnr 52.06.13.375)

vermissing 150 patronen Jwn tijdens schietoef.
in ISK Harskamp i

429Infbewcie vermissing Garand-bajonet l
: ;(dpl sld J.¥.v.d.Wijk-rnr 53.07.05.5̂ 8) |

i14Afdva | vermissing afsluiter FAL na een MlO-inspeotie
. ;' . '. j i (dpi sld A.v.d.End-rnr 53.06.21.131) j

189; 25-10, | 645Wrktrcie vernieling telefoonkabel in legeringsgebquw.

12Afdva

PV tav dfst op-
\t tegen
• de dadert dpi sic
i J¥C.BISSCHOPS
rnr 52.04.29.035

i terecht, was ont-
j vreemd door dpi
j sld L.S.Arends,
i rnr 51.10.09.000

| geen resultaat

188 22-11

190 23-11

191

192

193.

.

12-10 l 11Gnbat
.
,

4-1 1 i MobCplx
j Soesterb

13-11 : 42Tkbat

l
. ': i

i

'.' i : . '

tijdens aftanken van verzegelde can dieselplie
bemerkt dat de laatste 5 a £ l bestond uit
anti-vries.Jerrycan was afkomstig van de
verdeelplaats Nistelrode.

vermissing FAL-bajonet |
(dpi sld A.H.M.Klein Gunnewiek-rnr520427269)

afrastering omheining van MC Soesterberg
vernield (doorgeknipt)

in dieselbrandstoftank van 2 M-113 vtgn,ge-
parkeerd op MobComplex Sohaarsbergen,werd
tijdens onderhoud een dikke,witte vloei-
stof aangetroffen.
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2tUitslagen KMar-onderzoeken:

Ons.nummer sj Onderwerp:

.'T." , 55.E.i . 145 l inkïïmmïrig~'wapènkaiaèF~te""ÖTrschot

55.E.1.151

5. 55.E.1.153

'4. 55.E.1.154

5. l 55.E.1.156

braakpoging Prederik Hendrikkaz.
te

6. 55.E.J.2

vernielde antennedraden AMX'n

vermist pistool Browning

vermiste 9 mm patroon

betr.wapenvermissing tijdens
oef.BIB FERRO

Resultaat»

Geen daders "bekend.On-
derzoek duurt voort

Geen resultaat.Oorspron-
kelijke verdachte bleek
niet de dader,is uit ar-
rest ontslagen.

geen resultaat,vermoede-
lijk baldadigheid

Geen resultaat.Onderzoek
duurt voort

Geen resultaat

ÏÏZI nr 76422 terecht

5.Overige incidenten

t
>nr j datum j odl j korte omschrijving

1.1 22-11 i 1IGnbat""] vermissing ÏÏZY nr 61378tijdens oef .MÏp-~ inmiddels
j teruggevonden;VAR door dpi sld M.de Bree (530714046)

25-11 j 42Painfbat vermissing UZI nr 100357 door dpi sld
,D.A.Valk C520411550) tijdens bivakoef.
j in Hohne (W-Dld)

28-11 j OCC l vermissing ÏÏZI nr 114975 door dpi kpl
| jJ.C.M.Jak (490521238) tijdens oef. op de
! ] Leusderheide

24/10 lóPainfbj ingebroken in kantoor G-Stvzgoie.Niets
l 'i vermist.
1 i

D.1.Activiteiten van extreme-/extremiatische organisaties tegen de KL

• /1.W-BVD Soldatenkrant nr 9 werd dd 31-10 verspreid nabij de Johan Willem
kazerne te Assen en dd 7-11 nabij het station te Ede.

2.In-verband met te weinig W-BVD activiteiten in de afdelingen Gr0ningen en
• Assen is besloten acties te gaan voeren onder andere met betrekking tot

het Midden-Oosten en Ghili-s militaire kliek. '

2.Overige activiteiten van belang voor de. KL

I.Door de VVDM-afd.Oirsohot werden dd pamfletten verspreid mbt kompensatie;
Be afd.Grave in de Gen.de Bonskazerne hield een WIM-ledenwerfaotie d.m.v.
verspreiding van de zgn "opkomstkranten";
In de Oranjekazerne te Arnhem werd door de VVDM een pamflet verspreid,geti-
teld "Nachtpermissie op verzoek?Kom nou!!"; ,
Verschenen zijn de VVDM-bulletins nrs 56 en 37;
:In de Ipl Vittenbeg werden WDM-pamfletten m.b.t. de kompensatieregeling
verspreid;
Bij 14Afdva werden dd 12-11 VVDM-opkomstkranten verspreid)

In de Gen.Spoorkazerne zijn TVDM-pamfletten verspreid n.a.v. een opgelegde
krijgstuohtelijke straf aan een dpi van 116 Cadicie;
Bij opkomst van nieuwe dpln te Venlo werden nabij de Frederik ^enda?ikkazern<

: WDM-opkomstkranten+stencils uitgereikt. >•:'"'



2.In'de afgelopen verslagperiode zijn verschenen de VVDM-afdelingsbladen
•INFRAROOD (Schalkhaar)-SPUIT ELLUF en KAATS (Havelte).

..3.Het WÏM-afd.bestuur in de Chasse/Kloosterkazerne te Breda heeft een handte-
'keningenactie gehouden m.b.t. het; slechte eten in die kazerne.De lijst met
ingezamelde handtekeningen is als bqlafee gevoegd bij een brief aan de C-AOC
;over hetzelfde onderwerp.

85 dpln van 42Pagncie in de Johannes Postkazerne te Havelte hebben aan.de
C-42Painfbat een petitie aangeboden aangaande de wacht te Darp.Zij verzoch-
'ten om de VVDM-kompensatieregeling te doen laten gelden.Indien dit niet zou
gebeuren eisten ze kompensatie met terugwerkende kracht»

E'. Diversen

'1.Alvorens op 5-11 voor eerste oefening op te komen bij het AOC ie Breda heeft (
de dpi kan Ernst IWEMA, wonende te Ens (NOP),Waterkant 75, rnr 50.03.10.225,
Op 25-10 aan de C-AOC een brief gestuurd, waarvan de strekking was dat hij,
niet aan enige opleiding tot schieten wilde meewerken. ' ;

Betrokkene neemt deel aan de groepsopdrachten in het kader van het zgn "VORK'
project, maar draagt in de groep Maolstische gedachten uit,Betrokkene heeft
een request ingediend om ontheven te worden van de kaderopleiding en ge-

. plaatst te worden in een wapenloze functie.Hij ontvangt correspondentie van
AIJG (Tsjecho-Slowakije).Naar betr. wordt een odz ingesteld.

2.Twee dpln van het OCI te Ermelo,.t.w. Hendrik J.BEEKMAN, adres Renkum^Hoogkam]
seweg 97, rnr 50.08.28.031 en Egb'ert VLEDDER, adres Leeuwarden,Marathonstr.92,
rnr 50.05.31.535 hebben op 16-10 vanuit het ISK-Harskamp hun onderdeel verla-
ten en zijn resp. een en twee dagen onwettig afwezig gebleven.Zij verklaarden
weggelopen te zijn om op die manier van hun kaderopleiding ontheven te
worden.Het vermoeden bestaat dat betrokkenen tot deze daad zijn aangezet.
Beide dpln waren reeds eerder opgevallen in negatieve zin.

'3.De in KL-CI ttapporta'ge nr 56 onder punt D.1.p genoemde dpi M.WILDEBOER is
thans terzake van, dienstweigering in voorlopig arrest opgesloten in het'
Depot VëDisoipline te Nieuwersluis.

: Van de in oat X gesignaleerde dpi sld Marcellinus G.RENSEN, rnr 49.02*19.414,
heeft 'betrokkene op zijn adres bet verzoek gekregen om een dagboek bij te
houden voor wat betreft zijn ervaringen in Nieuwersluis.Dit dagboek zou
later eventueel gepubliceerd worden.

F,Ihli cht ingenact ivi t e it en/Obs ervati es . •

. n.t.r. ' .
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