
CONFIDENTIEEL j
GENERALE STAP _^«.«—~
AFDELING INLICHTINGEN EN VEILIGHEID
SECTIE VEILIGHEID
Nr Cl/87502/58/74 Ingekomen 197V 8 -üravenhage,14 januari 1974

(periode 1-12-1973 t/m 31-12-1973)

A» Samenvat ting

Aantallen incidenten, gerubriceerd naar soort:

Sabotage/vernielingen

-vernieling/beschadiging mil vtgn

-suiker, zand etc. in olie/benzine

-losse wielmoeren

-vernieling/TDeschadiging ander mat.

-vernieling/beschadiging afrasteringen

-diefstal/vermissing wapens/munitie

Demonstratie/Oproep tot- ) uitg, WBVD
) overige

Pamflettenactie ) uitgaande van WBVD
) overige

Diversen

Inlichtingenactiviteiten/observaties

Totaal

Totaal dec.

2

4

-
3

-
10

4

3
9

2

4

41 .

Totaal 1973

22
11

7
34
7

183

41

138
172

104

62

781
mmm

B.Achtergrondgegevens

Activiteiten van de WBVD beperken zich tot het strikt routinematige.

Er is-een duidelijk gebrek aan initiatief.
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C.Materieel

1 «Incidenten in onderzoek bij KMar:

Nr:

194

195

196

197

198

199

200
201

202

203

204

205

206

207

i

datum:

20-11

ult.okt

2-12

10-12

13-12

11-12

13-12
3-12

27-11

7-12

6-12

14-12

13-12

14-12

odl:

48Painfbat

11 Gnbat

GOC A/Bcie

GOC A/Bcie

1 2 Af dva

MobCplx
Alverna

112Gemint

42Verkesk

VOC

102Munoie

44Afdva

OCC-InstrEsl
Leopard

OCInt

Ipl Ossen-
drecht

Korte omschrijving: Resultaat o<

vermissing bajonet+schede FAL-geweer
(dpi sld MHJMC v.d.Bosch-53.02.17.049)

vermissing bajonet UZI
(dpi sld HJC Verhagen-53.06.17.533)

vermissing bajonet+schede FAL-geweer
(dpi sld JP v.Heiningen-53.12.02.180)

vermissing 1e lijnsuitrusting, w. o.
bajonet+schede FAL-geweer
(dpi sld J.A.Ultee-53.09.24.520)

vermoedelijke sabotage geconstateerd
aan MUNGA- jeep, kent. KR 89-92. Bij een
inspectie na een vastgelopen motor
bleek zich een brosachtig materiaal te bevinden
boven de cylinderkop,wat via de bougie-
gaten moet zijn ingebracht

poging tot forceren (?) toegangsdeur
van kamer 3 in munitiebunker.ïn het slot ~
van de deur bleek een afgebroken deel
van een sleutel te zittenyGeen vermis-
singen geconstateerd.

vermissing pistoolmitr.UZI nr 100091

vermoedelijke diefstal van 2001. diesel-
olie uit rupsvoertuig

vermissing 1 patr. 9rom bij de wacht van
de Simon Stevinkazerne

tijdens uitvoering 1e appel aan voertuig,
kent. KL 98-52, geconstateerd dat zich suiker
bevond in vultreohter van benzinetank

8 è. 101 water aangetroffen in carburateur,
benzineleiding en -tank van mil vtg, jeep,
kent.KP 57-66. Na aftappen en opnieuw vullen
werd op 10-12 bij hetzelfde vtg wederom
water in benzine aangetroffen

: vermissing pistool Browning FN,nr 20032
(dpi hua D.K.Breen-53.03.29.027)

vermissing pistoolmitr. UZI nr 112404
tijdens oef. "kleine oorlog" in Z-Flevopolder.
•̂ e dpi kpl H.Schram̂ 53.06.22.459)had het wapen
.na een lift in een personenauto, kent. onbekend,
achtergelaten.

geconstateerd dat tijdens de mil. oef "Claris-
Kees" enkele mil.veldtelefoonlijnen in de
Ipl waren doorgeknipt.
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2 «Uitslagen KMar-onderzoeken;

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Onsnr:

55.E.1.106

53. E. 1.109

54. E. 1.131

54. E. 1.1 40

56. E. 1.1 58
56. E. 1.160

56. E. 1.161

56. E. 1.163

56. E. 1.1 64

56. E. 1.165
56. E. 1.171

56. E. 1.173
56. E. 1.174

56.E.1.175

56. E. 1.176

56.E.1.177

57. E. 1.179

57. C. 3. 2

Onderwerp :

poging tot forceren loods op
MobCplx Hoogland dd 16-7

dfst munitie uit Port aan de
Drecht dd 3-7
verm. 1 patr 9mm te Haarlem 13-8

verm. 50 patr. kal. 222 dd 22-6
bij het OCC te Amersfoort

verm. bajonet UZI 17.9 109Afdva

Resultaat:

geen vermissingen/beschadi-
gingen geconstateerd. Onbeken
de daders

geen resultaat

Geen strafbaar feit gebleken

Geen resultaat. Onbekende
dader(s)

geen resultaat

inklimming Geniebureau te Nijmegengeen resultaat
t.

verm.1 patr.9mm dd 22-9 in de Joh. geen resultaat
Postkazerne f

inbraak/vernieling schietbaan Heu-geen resultaat
mensoord te Nijmegen dd 1-10

« 55.E.1.154» waarvan het resultaat
reeds eerder werd vermeld f

verm. bajonet UZI dd 9-10 47Painfbat geen resultaat

vermissing loop MAG,nr 25709 bij
1?2 Infbat (hhon)

verm. afsluiter UZI bij VOC-Ede

vermissing toebehoren UZI, waar-
onder bajonet+patr.magazi jn) dd
3-10 bij 43Pagncie

vermissing 2 bajonetten bij C-Cie

geen resultaat

geen resultaat

vermissing werd
2 mnd(! ) ontdekt
de controle bij
sultaat.

geen resultaat
OCA dd 11-10

vermissing aantal patronen 9mm bij
wacht van object X te Darp 21-10

vermissing 2 patronen 9 rom bij de
wacht van de Johfv.d.£oirnputkaz.
dd 22-10

geen resultaat

geen resultaat

vermissing bajonet+schede PAL geweer dd
16-10 bij SROKG j teruggevonden

vermissing UZI nr 100357 bij
42 .Painfbat 'wapen inmiddels

3. Overige incidenten:

eerst na
.Onvoldoen-
odl.Geen re-

teruggevonde

_jir̂  datum odl Korte omschrijving!£2L~
1.

2.

3.

4.
5.

6.

jdatuiL

28-11-

14-12

18-12
18-12

20-12

odl
44Afdva

17Painfb

17?ainfb

12Bevocie
11Afdva

13?ainfb

vermissing bajonet tijdens
sld MAP SMITS-rnr 52.08.12.445
in de benzinetank van een AMX-vtg van de C-Cie 17?ainfbat
(kent,KM 69-09) werd +151 water aangetroffen en zand in
de benzine- en olieleidingen
geconstateerd dat bij een AMX vtg van de B-Cie een ooax-
antennekabel was doorgeknipt

van 12 Bevocie wordt 2001 benzine vermist
vermist 11 kardoezen 105 mm, waarschijn na afloop van
Austausch met 335Pantzerartilleriebatallion in W-Dld
terechtgekomen bij "souvenirjagers"
2 V-snaren van jeep,kent.KR 51-93 doorgesneden.
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D.1«Activiteiten van extreme-/extremistische organisaties tegen de KL

1,In de afgelopen verslagperiode is verschenen WBVD-Soldatenkrant nr 10,
dd 10-12-197J.Verspreiding ervan vond plaats te Assen (6-12), nabij
het kazerneoomplex te Nijmgen (9-12) (16-12), beide malen m,et als
bijlage de zgn "KLu-krant" nr 7.

2.Op 6 december 1973 te 14.00 uur werd vanaf station NS te Arnhem,
met als eindpunt het Paleis van Justitie aldaar, een demonstratie
gehouden door plm 60 personen in verband met de behandeling van een
mil.strafzaak voor de ArrKrr te Arnhem tegen de dpi sld Kees Vellekbop,
geb.te Delft op 19-1-1952,wonende te ̂ elf^van Miereveltlaan 47, rnr
52.01.19.539, in werkelijke dienst ingedeeld bij de Bestraftencie van
het ^epot v.Discipline te Nieuwersluis.Vellekoop stond terecht t.z.v.
opzett.ongehoorzaamheid.Hij had geweigerd militaire kleding en uitrust-
ting in ontvangst te nemen.V. had daarvoor tevergeefs een beroep gedaan
op de Wet GMDtbetrokkene had politieke bezwaren tegen het leger.De
demonstratie had een ordelijk verloop.In de stoet werden diverse leuzen
meegevoerd, o.a. Green cel voor dienstweigeraar-Vrijheid van geweten-
Artikel twee,wer ermee-Vellekoop slachtoffer van inquisitie.
Bij de aanvang van de demonstratie werden pamfletten verspreid, getitelc
"Maak het leger leger",uitgegeven door de 'ereniging Dienstweigeraars,
waarop het programma stond vermeld van een te houden protestbijeenkomst
in de Stokvishal te Arnhem en het pamflet "De Pacifistische ^evolutie"
een overdruk uit het 2-maandelijkse vredesblad "Zwaarden of Ploegijzersl

3.Op 20 december te plm 15.00 uur is het pand te 's-uravenhage, waarin hè
Bureau Gewetensbezwaren is gevestigd (Kazernestraat 68) door 20 & 30
personen gekraakt. Na bemiddeling van de LOCO-SG mr Schaepman,is
het pand om 17.00 uurverlaten.Een delegatie van 5 personen werd toege-
laten voor een gesprek met de stasdef Mommertsteeg.

2.Overige activiteiten van belang voor de KL

1.0p 19 december tussen 12.15-12.30 uur heeft in de Johannes Postkazerne
te Steenwijk een protestmars plaatsgevonden van de manschappeneetzaal
naar het stafgebouw door 100 a 150 militairen,in verband met een niet
afgekomen kompensatieregeling. Er werd een petitie aangeboden aa de
kazernecommandant. E.e.a. is georganiseerd door de WDM.'s Ochtends tuss
sen 09.30 en 10.00 uur werden pamfletten uitgedeeld, die betrekking
hadden op deze actie.
Voor aanvang van de mars is namens de KazC middels een omroepinstallatie
bekend gemaakt dat deelname eraan verboden was en zelfs strafbaar.
WDM HB-lid J.Nieuwenhuyze(52.03.01.0358) sprak per megafoon de verzamel
de dpln toe eh werd daarop i.v.m. aanzetting tot het plegen van een
strafbaar feit gearresteerd. Eveneens gearresteerd werd D.E.Sauer (geb.
31-10-1952, BD), redacteur van het blad TWINTIG.die zich uitgaf voor
"reporter VPRO" en met een bandopnameapparaat het gebeurde opnam.

2.Op het kazerneterrein van de Ipl 't Harde is op 20-12 's middags een
WDM-demonstratie gehouden,Plm. 400 dpln begonnen om 12.30 uur vanuit
de mansohappeneetzaal en onder het roepen van "Kompensatie!" een rond-,
wandeling over de kazerne,die eindigde bij de wacht.Aldaar werd de deinor
stratie ontbonden,Een opgestelde petitie werd bij de wachtcommandant
gedeponeerd,omdat de KazC niet aanwezig was om het schrijven in ont-
nangst te nemen.Een der leiders van de demonstratie was WDM HB-lid
H.I.Veldhuyzen (51.10.04.544).Het geheel had een ordelijk verloop.
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" 3.Van 6 t/m 9 december heeft te Valkenburg een TVDM-kadercursus plaats-
gevonden.

4.In de afgelopen verslagperiode werden een klein aantal WDM-pamfletver-
apreidingaactiviteiten gesignaleerd. Op 29-11, 10-12 en 17-12 werden
resp. te Wezep, Wittsuberg en Harderwijk pamfletten verspreid, alle met
als onderwerp de kompensatieregeling.

E.Diversen

1.Onder het dpi personeel van de BK/'-̂ elexcie van het VOC te Ede zijn eind
november enige moeilijkheden gerezen rond de figuur van de zgn "klasse-
oudste". Voor de weigering om als zodanig op te treden zijn twee dpln,
t.w. dpi sld M.G.Rensen (zie ook KL Cl-rapp.nr 57.E.3) en D.P.Driedijk,
rnr 53.07.19*099, enkele dagen in voorl.arrest gesteld. Als reactie
daarop heeft de WDM tweemaal pamfletten opgesteld en verspreid,met als
onderwerp "klasseoudste".Benoemde dpln, beiden actief in de WDM, resp.
als redactielid Nieuw Groen en bestuurslid van de plaatselijke VVDM-afd.
hebben voor deae pamflettenaoties veel propaganda gemaakt.

F.Inli chtinfienact iyi t eit en/obs ervati es

1.0p 6-12 toonde de inzittende van een auto, merk Mercedes,kenteken 4̂ -55
FG, opmerkelijke belangstelling Voor het militair BOS-complex te Nistel-
rode.Genoemd kenteken staat op naam van L.M.Smulders, adres ênkuij,
Bakkershaag 6.Naar betr.wordt een odz ingesteld.

2.Tijdens een beproeving overschrijden waterhindernissen op 8-11 te
De Haar (Sr.) door personeel 43 Pabrig met diverse pantservoertuigen
werd opvallende belangstelling getoond door de inzittenden van twee
auto's, t.w. een Citroen 2CV,kent.67-39 TT en een Opel Ascone, kent.
12-88 XP.
Naar de houders van deze kentekennummers worden onderzoeken ingesteld.

3.Op 24 december om plm.08.45 uur werd nabij het Werkgebouw te Eibergen
een witte FIAT, kenteken CD 418, gesignaleerd. Dit CD nummer staat op
naam van de Poolse Ambassade.
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