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(periode 1-1-1974 t/m 31-1-1974)

èSamenvatting

Aantallen incidenten, gerubriceerd naar soortt

Sabotage/vernielingen
-vernieling/beschadiging mil vtgn
-suiker, zand etc. in olie/benzine
-losse wielmoeren

-vernieling, beschadiging ander mat.
-vernieling, beschadiging afrasteringen

-dief stal, vermissing wapens/munitie

Demonstratle/0proep tot - } uitg. WBVD
) overige

Pamflettenaotie } uitgaande van WBVD
) overige

Diversen

Inlichtingenactiviteiten/observaties

Totaal

Totaal 1973

22

11

7

54

7
183

41

138
172

104

62

1Ë1

Totaal jan. «74

1

-
••

2

-
10

7

11
6

3

2

u

B«Achtergrondgegevens
I.Waar de WDM regelmatig activiteiten ontplooit m.b.t. de compensatieregeling
en zich steeds meer opstelt als een vakbeweging voor dienstplichtigen,stijgl
de kans dat extreme- en extremistische organisaties hun pogingen om meer
invloed in - en op de WDM uit te oefenen, zullen intensiveren.

2.Met name dient mede gerekend te worden met een sterkere "begeleiding" van de
activiteiten d»m.v. publicaties in "De Waarheid", dit met het oogmerk deze
activiteiten meer te politiseren.
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C, Materieel

1. Incidenten in onderzoek bij KMar:

Nr:

1

2

3

4.

5

6

7

8

9

10

Datum:

17/12
19/11

20/12

4/1

27/ 1

9/1

24/1

19/ 1

24/ 1

24/ 1

Odl:

25Afdltlua

1 9 Af dva

1eOplCieOCI

NRWZ

45Afdltlua

48Painfbat

25Afdltlua

1eOplCieOCI

389CievH

leOplCieOCI

Korte omschrijving:

vermissing 120 patr. Jmm.

vermissing 15 UZI-bajonetmessen + 10
scheden. Geconstateerd tijdens een in-
spectie medio oktober

vermissing bajonet PAL (in bruikleen
verstrekt aan dpi kpl T. R. J.Heymen-
rnr 52.03.31.193)
inbraak in perceel Bachmanstr.1 te
Den Haag, al waar gevestigd de Nationale

JBSittUi.aalju

Raad Welzijn Militairen. Er werd een klein
geldbedrag vermist, de braakschade
bedraagt enige duizenden guldens.

in de periode tussen 25/1 en 27/1 is
ingebroken in een soldatenkamer van
geb.114 in de Ipl Harskamp. Er werden 7
stalen kasten opengebroken. In de omraste-
iing van de Ipl was een gat geknipt.
Ontvreemd werden:
4 PAL-geweren, zonder af sluiter, nrs
31053,39950,39401 en 52458}

4 bajonetten PAL
6 patroonhouders PAL
.2 bajonetten UZI
•1 patroonhouder UZI
|2 pionierschoppen
;2 slaapzakhoezen

jvermissing 5 scherpe patronen 9mra uit
wachtlokaal van de Koning Willem I ka-
zerne te Den Bosch

Vermissing 15 stuks .50 inch patronen
tijdens schietoefening in het Luask te
'Den "elder

vermissing 2 geweren PAL, nrs 39407 en
24678

dpi sld N. Zevenberg, rnr 49.05.08.609, ' Munitie is
heeft na zijn hhon 23 hulzen .30,52 oefen- inbesla
patronen .30 en 30 hulzen 7.62 achter- genomen e
gehouden.

vermissing van een infraroodkijker ter

tegen betr
PV opgemaa

waarde 'van ƒ 4.600.-
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2«Uitslagen KMar-oaderzoeken
Ons nr: Onderwerp; Resultaat:

1. 57.0.1*1.78

2. 57.C.1.179
3. 57.0.1,180

verra.FAL bajonet GOC

verm.PAL bajonet SROKG

verm.geweer PAL nr 23681

4. 57.C.1.182

5. 57.C.1.185
6. 57.0.1.187

7. 57.0.1.189
8. 57.0.1.190

9. 57.0.1.191
10.. 57.0.1.192

vermissing onderdelen UZI

vermissing PAL bajonet 11 Painfbat

vermissing Garand bajonet 429 Infbewoie

vernieling telefoonkabel

anti-vries in verzegelde jerrycan
dieselolie

vermissing PAL bajonet 11 Gnbat

vernielde omrastering MC Soesterberg

Geen resultaat

Geen resultaat

Geen strafbaar feit
gebleken,Vermoedelijk
onzorgvuldige admini-
stratie bij overplaat-
sing

Geen resultaat

Geen resultaat

Geen resultaat

Geen resultaat

Geen resultaat

Geen resultaat

Geen strafbaar feit
geblekeni,;Gat was al
geruime tijd aanwezig

3.Overige incidenten:

• nr

1.

2.

3.

datum:

23/1

9/1

2/1

Odlr

47Painf bat

101Tkbat

12Bevooie

Korte omschrijving:
vermissing bajonet PAL tijdens oefening op
de Elspeterheide

brand in monotrailer van üenturiontank bij de Tanl
werkplaats te Leus en, oorzaak onbekend.

3 tellers van benzinepompen bij gebouw 137 in de
GMdRvS -kazerne te Oirschot stukgedraaid.D© pomper
werken niet meer

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

1.Nagekomen meldingen van verspreiding van Soldatenkrant nr 10:
dd 14-12 nabij de ingang van de Adolf van Nassaukazerne te Zuidlaren; 6-1
en 13-1 nabij kazerhecomplex te Nijmegen, met als bijlage KLukrant nr 7.

2.In de afgelopen verslagperiode is verschenen VBVD Soldatenkrant nr 1/74.
•Verspreiding ervan vond plaats op 20-1 en 27-1 nabij het kazernecomplex te
Nijmegen, met als bijlage KLukrant,2e jaargang nr 1.SK nr 1 werd op 21-1
aangetroffen op een soldatenkamer in de Chassé/Kloosterkazerne te Breda en
op 25-1 op een legeringskamer van 101Tdbat in de Ipl 't Harde.

3.De VBVD Rekrutenkrant 74-1 werd op 7-1 verspreid nabij het NS-station
te Breda.

4«^edio november 1973 werd te Tilburg de "Verkgroep Informatie Dienstplicht"
opgericht.De werkgroep bestaat uit personen van de VBVD-VD en PSP. Het "voö
lichtingsspreekuur" wordt gehouden in het jongerencentrum "De Slakkengang"
Antoniusstraat 3 "te Tilburg in de vergaderruimte van de VBVD.
Op 24-1 werden te Tilburg pamfletten verspreid,waarin opgeroepen werd een
bijeenkomst in "De Slakkengang" bij te wonen,alwaar dan voorlichting gegeve
zou worden aan toekomstige dienstplichtigen.Op die bijeenkomst zouden
WDM - en WBVD-bestuurders aanwezig «ijn.
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5«Op 7-1 heeft ds WBVD 's avonds een voorlichtingsavond gehouden voor a.s.
dienstplichtigen in het pand Westeinde 46 te Den Haag.

6.Tijdens de WDM-demonstratie binnen de Chassé/Kloosterkazerne op 4-1
hebben VBVD-ers buiten de kazernepoort pamfletten, getiteld "Vechten voor
je rechten", verspreid.

D.2«Overige activiteiten van belang voor de KL

1.Op 20-12 heeft de WDM-afd.ONK te Amsterdam een demonstratieve optocht
gehouden van het Centraal Station naar het ^embrandtsplein.Het doel van
deze demonstratie, die duurde van 19*00-19.30 uur, was:"beinvloeding van d
minister m.b.t. zijn besluitvorming over de compensatieregeling".Het aan-
tal deelnemers bedroeg plm. 40ywaarvan 20 in uniform.De toestemming voor d
optocht was aangevsaagd door dpi sld P.van ̂ arte^rnr 48.10.2J.188.Van de
kant van het publiek was nauwelijks belangstelling voor de stoet.Er werden
een drietal borden met opschrift meegevoerd en aan voorbijgangers werden
pamfletten uitgereikt.

2.Op 20-12 werd door het TVDM afd.best.Ede een demonstratieve mars gehouden,v
ke vertrok v-an de Elias ^eeckmankazerne en eindigde op de Markt te Ede.Aar
de demonstratie werd door plm.450 militairen uit Ede,Harskamp,Schaarsberger
en Amersfoort deelgenomen.Zij droegen tijdens de mars brandende fakkels en
spandoeken mee.De meegevoerde leuzen betroffen alle de compensatieactie.
Aan het eind van de mars werd het voord gevoerd door de dpi sld Lubbersen
uit Ede en door WDM-voorzitter Paul Turken.De demonstratie had een rustig
verloop.Aan voorbijgangers werden pamfletten uitgereikt.

3.0p 4-1 's morgens werd een compensatie-demonstratie gehouden in de Chassé/
Kloosterkazerne te Breda.Er werden pamfletten verspreid.Het aantal deelne-
mers bedroeg plm 60. De actie werd geveerd op initiatief van het WDM-afd.
bestuur en duurde ongeveer 10 minuten, et geheel had een ordelijk verloop.
De demonstratie was de avond tevoren binnen de kazerne reeds ingeleid door
een pamflettenactie onder de aanwezige militairen.Zie ook hierboven D.1.6.

4«0p 8-1 werd een WDM-demonstratie betreffende de compensatieactie gehouder
nabij het station te Hilversum, georganiseerd door WDM. af d. Crailo. Toestem-
ming was aangevraagd en verkregen door dpi sld H."G.Manifarges,rnr 51.04.30i
334.Het aantal deelnemers bedroeg 15. Pamfletten werden aan voorbijgangers
uitgereikt.

5.Het WDM-afd.best. in de VTestenbergkazerne te Schalkhaar heeft op 9-1 een
petitie aangeboden aan de KazC,waarin zij van hun ongenoegen uiting gaven
t.a.v. de compensatievoorstellen van Staatssecretaris Mommersteeg.De peti-
tie was vergezeld van een lijst met in totaal 273 handtekeningen van diensl
plichtigen.

6.De WDM-afd.Wezep heeft op 10-1 in de bebouwde kom van Wezep een protestde-
monstratie gehouden m.b.t. de compensatieactie.Het aantal deelnemers bedrt
250, waaronder WDM-voorzitter Paul Turken.In de stoet werden spandoeken
meegevoerd,waarop lemzen m.b.t. de compensatie.Pamfletten werden aan voorb:
gangers uitgereikt.Er was weinig belangstelling van burgerzijde.

7»0p 25-12.werd door de PSP-afd.ZW Drente in de nabijheid van het object X ti
Darp een aangekondigde protestdemonstratie gehouden tegen de opslag van
atoomkoppen aldaar.Voor deze deirtöristratie was vergunning aangevraggd en vei
leend.De demonstratie bestond uit het opstellen van een kraam,waarin diver.'
stencils te verkrijgen waren en waar tevens de gelegenheid bestond om midde!
een handtekening sympathie met deze actie te betuigen.Het aantal demonstrai
ten bedroeg 12.De belangstelling zeer matig.
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E.Diversen

1.0p 6-1 heeft de wachtcommandant van de Ipl Crailo te Hilversum een anonieme
telefonische melding ontvangen.Een onbekende vrouw gaf het volgende "bericht
door: "U moet nu goed luisteren.Vandaag of vannacht zal er een aanslag wor-
den gepleegd op Uw en andere kazernes.Dit zal gebeuren door het plaatsen
van explosieven en.het opblazen van o.a. gebouwen, wapenkamer en gedeelten
van de voertuigen".
Door de KMar te Buëéum""gedurende 6-^ en té" nacht van 6/7-1 gepatrouilleerd.
Van de aangekonigde dreiging is niets uitgekomen.

2.Dpi sld Hendrik C.Passchier, geboren te Haarlem 11-5-195J, adres Haarlem, l
Holsteynstraat 11 rood, li 73/4, rnr 53.05.11.390, en ingedeeld bij 116
Cadicie in de Gen.Spoorkazerne te Ermelo heeft op 14-12 besloten dienst te
weigeren.Betrokkenen wenst geen rekest te schrijven i.v.m. zijn gewetensbe-
zwaren.Hij zegt op anarchistische gronden de militaire dienst z.s.m. te wil-
len verlaten en wil dit door een hongerstaking bereiken.Nadat hij herhaalde
malen gewigerd had zijn mil.uniform aan te trekken is betrokkene in voorlö-
pid arrest gesteld.Betr. is op 15-1 voorgeleid voor de AM bij de KrR te
Arnhem en vervolgens overgebracht naar Nieuwersluis.

3.Twee dpi sldn van de InstrCie Electronica van het VOC te Ede, t.w. Johannes
P.M. van Liempt, rnr 53.11.07.315» en Wilhelmus M.P.Loos, rnr 52.08.09.304,
hebben op 22-1 op principiële gronden geweigerd deel te nemen aan een op die
dag plaatsvindende parade ter gelegenheid van de beëdiging van een officier.

F. -Enl i c h t ingenac t i vi t e i t en/Obs ervat i es

I.Op 24-12 heeft een persoon, zich noemende van Maarseveen, via de tussen-
centrale van het V/erkgebouw in Kamp Holterhoek (898 Vbdbat) telefonisch
geïnformeerd naar de personeelssterkte in het object. Betr. verklaarde dd' 7-1
aldaar geplaatst te worden.Een persoon van die naam is echter onbekend bij
de nieuwe lichtingsploeg.

2,Op 14-1 te plm 11.45 uur werd nabij Port Vuuren een groene Mercedes, kente-
>. .-• '.i„•;•:>
ken 64-43 ZD,gesignaleerd, waarvan de twee inzittenden, opmerkelijke belang-

stelling toonden voor het object.Naar de houder van genoemd kenteken wordt

een onderzoek ingesteld.
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