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j CONFIDENTIEEL j

Nr. Cl/87502/60/74 rGravenhage, 18

(periode 1-2-1974 t/m 28-2-1974)

A. Samenvatting

Aantallen incidenten, gerubriceerd naar soort:

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

Demonstratie/Oproep tot - ) uitg. VBVD
) overige

Pamflettenaotie ) uitgaande van WBVD
) overige

Diversen

Inlichtingenactiviteiten/Observaties

Totaal

Totaal febr.

2

1

-
1

1

11

2

4
22

5

2

51

Totaal 1974

3
1

-
3
1

21

9

15
28

8

4

II
B. Achtergrondgegevens

1.De WBVD is druk doende met de voorbereiding van een congres dat in maart

zal worden gehouden.In de interne discussies ter voorbereiding van het congres

staan twee standpunten tegenover elkaar:

a.de mening dat de WBVD het accent geheel moet leggen op het politiek werk-

zaam zijn;

b.de mening dat de WBVD het accent moet leggen op de agitatie tegen - en in de

Krijgsmacht.

In de eerste gedachtengang past mede de vraag of een zelfstandig voortbestaan

van de WBVD onder die omstandigheden nog wel ain heeft en zo deze vraag ontken-

nend beantwoord wordt of de relaties die men heeft met Proletarisch Links het

logisch doen zijn om op te gaan in die organisatie.Kiest men voor een voortbe-

staan van de WBVD als zelfstandig agerende organisatie dan aflijnen tevens wegen

dienen te vindpn
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C.Materieel

1.Incidenten in onderzoek bij KMar:

| Korte omschrijving:

15

17

19

20

21

22

Datumt Odl:

24-1 121
Rayonvbdcie

vermissing 30 patronen Jmm.

l

16-1

13 f 22-1 M05Tbat

t'

i
| brand uitgebroken in de artiesten-
! bar van de cantine/ontspanningsge-
| bouw.

Resultaat:

patronen""wiaf en" acH'te'r-
gehouden door dpi sldl
T.L.Damme,rnr 52.09.0
10J.21 patronen zijn t
ruggevonden.Tegen betr

f werd PV tz opgemaakt
* v»

f beschadiging Y-snaren van twee DAP's,
j type YA314, kentekens KO 14-38 en KO

14 f 24-1

2-2

16 \1 ÏTSOCM

l 28-20. Op 30-1 werd bij hetzelfde odl
j vastgesteld dat de V-snaren van een
l takelwagen, kenteken KO 08-55 gedeel-
I telijk waren ingesneden.

Ststcie 1LK j vermissing 2 pistolen Browning, nrs
f KL 34471 en KL 24607, en H bajonet-
) messen. Geen sporen van braak. Wapens
j, waren verdwenen uit geb.40 in de
j Koning Willem III kaz.te Apeldoorn

422Infbewcie [KMar Rtd heeft 26 hulzen, kal 7.62, in-
| beslaggenomen van de dpi sld P. H. E.
! van der Meeren, rnr 53.02.02.332.
\e was achtergehouden van een
mil oefening

vermissing bajonet FAL+schede tijdens
velddienstoef . door de res sld
W.F.ARNOLDUS, rnr 57.09.22.651

18-2 j114Troole

PV tz opgemaakt
tegen de dader

18 24-1 107Rdcie

4-2 UTDhrstcie

1973
31-1

11-2

kaz te Ede

15Afdltlua

OCInt-OplCie

tijdens oef "Hertog-Jan" te Volfsbosch
geconstateerd dat zich in de carter van

f een aggregaat,nr KN 59-71» een grijze \f bevond.

vermissing 30 patronen 9nun tijdens
schietoefo op sohietbaan "Heumensoord"
te Nijmegen.

vermissing UZI nr 121089,in bruikleen Het wapen is inmid
verstrekt aan de kpl I TSer J.J.Muyder-fdels teruggevonden
man, rnr 50.09.13.341.

i
27-11|Simon Stevin-j Uit de munitievooraard van de wacht

wordt 1 patroon 9 mi& vermist

vermissing bajonet FAL+sehede,in bruik-
leen verstrekt aan de dpi sld R. P. J.
Arnold, rnr 53o03.l6.002

vermissing afsluiter PAL,nr 2391 5.
wapenonderdeel is vermoedelijk inhet
weekend 8-11 £el3 uit een -opengefcroken-
manschappenkast ontvreemd. De kast was
van de dpi sld L. C. van Antwerpen, rnr
54.03.26.003 - 3 -
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Nr.»

23

Datum:

11-2

Odl: j

Fort Fijnaart

Resultaat:

24

25

12 2

19-2

Simon Stevin-
kaz te Ede

112
Gemintavplcie

l

2.Uitslagen KMar onderzoeken

Korte omschrijving:

(poging tot) inbraak in het 1
mil Fort -^enrica Sabina.Onbe- ]
voegden hebben tijdens het week- j
end 8-11 febr het terrein betreden,.]
nadat eerst een tweetal dragen van
de afrastering waren doorgeknipt,

vermissing twee UZI's, nrs 56098
en 95526

doorgesneden remieiding geconsta-
teerd aan mil vtg,kenteken KO-
23-77.Motorvoertuig stond gepar-
keerd op de parkeerplaats van
het Kamp Stroe.

ïT

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

Ons num

56.Ë7lT

57. C. 1.

58. C. 1.

58. C. 1.

58. C. 1.

58. C. 1.

58. C. 1.

58. C. 1.

58. C. 1.

58. C. 1.

58. C. 1.

58.0.1.

171

193

194

196

198

199

202

,204

Onderwerp: [Resultaat:

aantreffen vreemde vloeistéf in
dieselbrandstoftank van voer-
tuig M-113 van 42Tkbat

vermissing loop MAG-mitrailleur Loop is teruggevonden in de
nr 25709 tijdens HHON door 132 Infbat kofferruimte van een bus,
dd 1-5 oktober 1973» waarmee regelmatig miln uit d

Ipl Ossendrecht worden ver-
voerd

De vloeistof bleek water te
zijn.Voertuig werd tijdens oe
fening BIG FERRO afgetankt te
velde.Per ongeluk (?) 1 a* 1£
jerrycan water terechtgekomen
in brandstoftank.Geen resul-
taat.

vermissing bajonet+schede FAL jGeen resultaat.Mogelijk onach
jzaamheid en/of slordigheid

Oorzaak van de vermissing kon
niet duidelijk worden vastge-
steld: geen resultaat

SVerloren tijdens velddienstoe
jvermoedelijk door onachtzaam-
jheid/onoplettendheid van de
jgebruiker: geen resultaat

igeen resultaat

vermissing bajonet UZI bij
Gnbat

11

vermissing bajonet+schede FAL
bij het GOC te Vught

vermissing 1e lijnsuitrusting
bij het GOC te Vught

vermoedelijke sabotage aan MTJKGA-
jeep-

poging tot forceren toegangsdeur
in MobCplx te Alverna

vermissing 1 patroon 9 TS®-

suikerklontjes op vultrechter
benzinetank

water in carburateur mil vtg

Van een strafbaar feit is nie
gebleken.Oorzaak van de vast-
gelopen motor:weinig of geen
olie.Verder odz gestaakt.

Onbekende dader(s): geen re-
sultaat

geen resultaat

Er wordt gedacht aan baldadig-
heid, geen sabotage„Geen resul-
jtaat.
<

{Geen resultaat.

doorgeknipte mil veldtelefoonlij-j Beschadiging veroorzaakt door
nen „, -—«i lijnwwrkerstang. Onbekende

i dader(s):geen resultaat
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3«0verige incidenten

Nr;

1.

2.

Datum:

7/8-2

5-2

Odl:

IR Roerm

47Painfbat

]Korte omschrijving:

Inbraak geconstateerd.Kluis was opengemaakt en
daaruit was ƒ 1600.~ vermist.In de nacht van 15-
16 febr wederom ingebroken: er werden alleen ver-
nielingen aangericht.

vermissing bajonet PAL tijdens oefening Springbofc

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

1.Nagekomen meldingen van verspreiding WBVD Soldatenkrant 1/74* dd 27/1 nabij
het kazernecomplex te Nijmegen en op 4/2 nabij de G-en.de Bonskazerne te
Grave.

2.In de afgelopen verslagperiode is verschenen WBYD Soldatenkrant 2/74»Ver-
spreiding ervan vond plaats op 17/2 nabij het station te Nijmegen.In de
krant was een bijgevoegd pamflet van WBVD-afd.Nijmegen,waarin een aanval
werd gedaan op het beleid van de C-107Rdcie.Soldatenkrant 2/74 werd eveneen:
verspreid op 21/2 nabij de achterpoort van de Adolf van Nassaukazerne te
Zuidlaren.

3.Op 28/2 werd te Wageningen in gebouw Jokari een WBVD-voorlichtingsavond
gehouden voor aanstaande dienstplichtigen.

2oOverige activiteiten van belang voor de KL

1«In de afgelopen verslagperiode stond de VVDM door twee gebeurtenissen
volop in de belangstelling.
Ten eerste hun uitgave van de nota "Schoon schip bij de Marine", over door
de VVDM middels negen getuigen gesignaleerde martelingen bij het Korps
Mariniers.Deze nota heeft in de landelijke publiciteitsmedia een groot
aantal reacties teweeggebrachte
Ten tweede de door het HB-VVDM uitgeschreven grootscheepse demonstratie
te Utrecht op 14 februari.De voorbereidingen voor deze landelijke compensa-
tie-/weddeverhogingsdemonstratie waren reeds vroeg in februari in volle
gang door middel van verspreiding van pamfletten ("Kompensatie Nu"-Demon-
3tratie"-"Grootste soldatendemonstratie aller tijden") in o„a. Leiden-
Utreoht-Vught-Schaarsbergen en Oirschote
Deze demonstratie werd ook in de communistische pers "begeleid". In het
dagblad "De Waaheid" werden op 5-8-12 en 13 februari artikelen aan dit on-
derwerp gewi^de^en aantal studenten- en jongerenorganisaties, waardmder het
ANJV verklaarden zich solidair met deze VVDM-demonstratie0
Aan de demonstratie op 14-2 werd door plm.8000 dienstplichtigen deelgenome
De meesten waren in uniform en droegen spandoeken mee.De route liep van de
Fentener van Vlissingenkade naar het Vredenburg te Utrecht.Aldaar werd aan
het eind van de demonstratie een meeting gehouden.Spuwers namens andere org
nisaties waren o.a. Hans van Eeden (namens KWJ-NVV/JC en CNV jongeren);
Andrévan der Louw (namens PSP-PPR-PvdA en D'66) en Henk Teunen (namens de
Bond van Dienstplichtingen (WBVD).Tot slot sprak VVDM voorzitter Paul Turke:

2.Op 2 februari werd door VVDM leden uit Seedorf-Hohne en Langemanshof te
Bremen een demonstratie gehouden om kracht bij te zetten aan hun eisen voo
een betere verlofregeling voor de in het buitenland gelegerde militairen.
Het aantal demonstranten bedroeg plm.800.

3«Van 28/2 tot en met 1/3 zal een VVDM kaderouraus worden gehouden in de
Volkshogeschool te Valkenburg.

CONFIDENTIEEL
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E.Diversen

1.0p 19-2-74 te 02.45 uur werd de centrale van de Elias ̂ eeckmankazerne
gebeld door een onbekende,die meedeelde dat er een bom binnen de kazerne
w,as gebracht. De KMar werd gewaarschuwd.Eea bleek vals alarm»

2.De dpi sld Arnoldus H.Bander,wonende te Amsterdam,Jan Voermanstraat 31-III,
rnr 54.01.12.022,behorend tot liplg 74/1 en sedert 7-1-74 ingedeeld bij
1e Cie RSB te Bergen op Zoom valt bij zijn onderdeel op door zijn negatieve
houdingoBetrokkene werd in bezit bevonden van -vermoedelijk- ANJV lektuur.
Oefent een slechte invloed uit op zijn mededienstplichtigen.

5.Dpi sld Theodorus Parlevliet, rnr 49.04.26.392, ingedeeld bij 177 Zaucie te
Ermelo heeft samen met de dpi spld Raymond Bakker van 163 Vbplcie een arti-
kel geschreven voor het blad "Twintig" van 19 februari j.l.Dit artikel,
"Dodenrit", levert commentaar op het huidige militaire rijtijdenbesluit.
Dpi èld Parlevliet staat bij zijn onderdeel bekend om zijn aeer negatieve
gedrag,hij heeft erg veel invloed op zijn medesoldaten .Zijn doen en laten
wekt de indruk dat hij "geschoold" ise

F,Inlichtingenactiviteiten/Observaties

1.0p 15-1-1974 heeft Karel van Beersum,geboren te Arnhem op 3-3-1946, wonende
te Arnhem,Oldorphof 10, foto's gemaakt van het militair object te Harskamp.

2.De inzittende van een Citroen 2CV, kenteken 64-86 TN, toonde op 24-1
opvallende belangstelling voor een verplaatsingsoefening van 119Afdva.Het
kenteken staat op naam van ÏÏ.H.Elling,adres Boswinkel (Gr,),Moorsloot 90.
Naar betrokkene wordt een onderzoek ingesteld.
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