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(periode 1-3-1974 t/m 3-f-3-l974)

A «Samenvatting

Aantallen incidenten, gerubriceerd naar soorts

Sabotage /vernielingen

-vernieling/beschadiging mil vtgn

-suiker, zand etc. in olie/benzine

-losse wielmeeren

-vernieling/beschadiging ander mat.

-vernieling/beschadiging afrasteringen

^diefstal/vermissing wapens/munitie

Demonstratie/Oproep t«t - )ïïitg. VBVD
) overige

PamdTlettenaotie } uitgaande van WBVD
) overige

Diversen

Inlichtingenactiviteiten/Observaties
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B,Achtergrondgegevens

1»De infiltratie^s van extremisten in de bestuursorganen van de WDM vormen vooi
deze organisatie een steeds groter gevaar.Te vrezen valt dat door de infiltra*
ties langzamerhand het moment is genaderd dat de VVDM van onderop gedwongen
zal worden tot een hardere aanpak te komen. •

2.Ook het Hoofdbestuur van de VVDM werd geïnfiltreerd door de W-BVD.Het ANJV dat
eveneens poogde pionnen in het HB te krijgen zag zijn plannen t.z. mislukken.

3.Indien de totale mogelijkheden,voortvloeiende uit de infiltraties worden be-
schouwd, kan niet aan de indruk worden ontkomen dat de WDM daardoor in een
nogal precaire situatie Verkeert.Zelfs als het HB er van uitgaat dat een ze-
kere mate van hardere aanpak mogelijk betere resultaten zou kunnen hebben dan
neg blijft het probleem in hoeverre lagere bestuursorganen bereid zullen zijn
zich aan een bepaalde "dosering" te houden.Alzo ontstaat er een dubbel gevaari'
enerzijds de door het HB niet gewilde "spontane" hardere aanpak door bepaalde i
afdelingen in anderzijds een "spontane" overdosering van bepaalde afdelingen

tdfijm. b..t ."""tto"
CRPD

Anp,3gilere

IV VI

J
e omstandigheden.

- 2 -



CONFIDENTIEEL

C.Materieel
._1. «limieten t en_ i. n onder z oejM? i j

Nr

26

27

28

29

30

31

33
34

Datum:

19-3

Onderdeelt
47Painfbat
A-Cie

Korte omschrijving:

periode 48Painfbat
4-1/ j B-Cie
28-2
8-3 j 43 Afdva

Ststvzgbtjj

12-3

13-16
mrt

13Painfbat
Ststvzgcie

MobCplx Haat-
land-Kampen

19-3 l 17painfbat
A-Cie

1/3

13-3
19-3

35 9-3

12Afdva

471'ainfbat

43Tkbat
Stvzgesk

43Afdva
StstvzgbtQ

tijdens schietoefeningen met pistool-
mitrailleur UZI werd geconstateerd
dat bij twee wapens de munitie in het
wapen bleven steken en in een geval
een patroon in het wapen ontplofte.
Bij een eerste onderzoek van de muni-
tie werd geconstateerd dat een patroo

f zonder meer uit de huls Ion worden ge
nomen en dat er geen kruit in de huls
zat.

vermissing afsluiter UZI.Eea werd ge-
jconstateerd tijdens een gehouden 2e
echelonsinspectie bij het odl

dpi kan A„A.Lijffijt,rnr 53.07.01.3U
constateerde dat koelvloeistof uit
de radiateur van zijn mil vtg MUWGA
vloeide«Be radiateur bleek met een
scherp voorwerp lek gestoten te zijn,
bij een inspectie na een schietoefe-
ning bleek de dpi sld J.H.Effink,rnr
53«06.16.125 10 scherpe patronen 9mm
achter gehouden te hebben.

in de nacht van 13/14 en van 15/16-3
zijn diefstallen gepleegd in genoemd
mobcomplex.In totaal wordt vermist een
rol van resp.28 en 8Om keperdraad,als
mede een aantal houders voor bliksemaf-
leiders.

van een mil pantservtg,AMX kent.KN-
66-34» werd 1 koplampglas met bijbehorende
reflector vermist.Van de reflector wa-
ren de electristfhe draden doorgesne-
den.

Ln de nacht van 28/2 op 1/3 is de stek
kerkabel van een 1-t aanhangswagen
doorgesneden,Vtg stond geparkeerd op
de ^en.de Benskazerne te Grave,

vermissing van een bajonet UZI

na schietoefening bleek de vermissing'
van 30 scherpe patronen 9mm.Onderzoek]
heeft tetnutée niet de munitie opge-'
leverd,maar wel een gestelen bajonet.»
Nader bleken meerdere bajonetten te
zijn ontvreemd.^ader onder atrest.

tijdens een rit met een mil vtg.jeep-
MUNGA, is het linker-voorwiel epaf
gelopen.Vier wielmoeren bleken geheel
te ontbreken.E.e.a. geschiedde tijdenja
schietseries te Hohne (V-Dld).

Resultaat:

Munitie is in
beslag genomen
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Nr_

36

37

Datum t

8-3

22-2

Onderdeel t

103Verkbat
(Seedorf)

OCC

Korte omschrijving:

bij het A-esk~ werden 2 pistolen Brow-
ning vermist (nrs neg onbekend)

bij de wacht van de Bernhardkazerne
wordt sedert 22-2 een patroon 900
vermist*

Resultaat edzi

2.ïïitslagen KMar«onderzoekent

Ons nummers Onderwerp:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8,

9.

58.0.1.204

58.C.1.205

58.C.1.206

59.C.1.4

59.C.1.6

59.C.1.7

59.C.3.2

60.C.1.14

60,0.1.22

10. 60.0,1.24

aantreffen water in carburateur
mil vtg Jeep, kent KP 59-66

vermissing pistool Browning nr
20032

vermissing pistool mitrailleur
UZI nr 112404

inbraak perceel Bachmanstraat 1
te Pen Haag
vermissing 5 scherpe patronen
9mm in de Ken.Willem I-kaz.

vermissing 15 stuks 15. inch
patronen

brand in monetrailer Centurion
tank

vermissing 2 pistolen Browning
nrs KL 34471 en 24607

vermissing afsluiter FAL,nr
23915

vermissing twee UZI's nrs 56098
en 95526

Resultaat:

Geen resultaat

Geen resultaat

Geen resultaat

Geen resultaat

Geen resultaat, vermoedelijk te
wijten aan slordigheid van de
Cdt van Aflossing.

Vermoedelijk te wijten aan een
onjuiste telling bij uitgifte
van de munitie.

Geen resultaat

wapens zijn inmiddels inbeslag-
genomen.Baders: R.A.BREURMAN,
destijds als dpi bij dat odl
gediend, en D.JOGHEMS,wiens
broer bij Ststoie 1LK heeft
gediend.

wapenenderdeel is inmiddels te-
recht.E.e.a, bleek te berusten
op een "grapje" van een dpi
t.o.v. een collega.

beide wapens zijn terecht d.t.v,
de Raadsman te ̂ de. ader van de
wapendiefstal was de ex-dpl
M.L.BRETJR,die in '70 als dpi kp]
te Ede was gelegerd.

5.Overige incidenten

N.T.R.
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0,1,Activiteiten van extreme-/extremistische organisaties tegen de KL

1.Nagekomen meldingen van verspreiding van WBVD-Seldatenkrant nr 21
24/2 nabij het station te Alkmaar en 3/3 nabij het kazernecomplex te
Nijmegen.

2.In de afgelopett verslagperiode is WBVD Solda/tenkrant nr 3 verschenen,
verspreidingervan vond pï'États e^ 25/3 nabij de Generaal de Bens-kazerne
te Grave.

3,De WBVD-afd.Ede heeft ten behoeve van de nieuwe lichting dienstplichti-
gen een pamflet opgesteld en uitgegeven met wetenswaardigheden over de
militaire dienst en in het bijzonder van de kazernes te ̂ de.Dergelijke
pamfletten werden op 6/3 nabij het station te Ede verspreid.

4.De WBVD-afd.Utrecht heeft een Rekrutenkrant -"Ekstra uitgave van de
Soldatenkrant"- opgesteld en verspreid onder de nieuwe dienstplichtigen
van lipl 74/2.

5«Op 1-2 en 3 maart is te Arnhem het WBVD-kongres gehouden.

6.De WBVD heeft ep 27/2 een informatieavond gehouden te Alkmaar voer a.a.
dienstplichtigen,in het Provadyagebouw aan de Laat.Tijdens deze avond
zou de WBVD -volgens een aankondiging in de Alkmaarse Courant- de reoru-
ten iets vertellen over het leger,de dienstplicht en haar zienswijze
op het zgn "soldatenverzet".

7,Op 28/2 is door de afd. elft van de WBVD een "recrutenavond" gehouden.

8.Op 24/3 in de avonduren werden nabij de Chassé/Kloosterkazerne te Breda
WBVD-pamfletten verspreid.In de vlugschriften werd opgeroepen op 26/3
een WBVD-vergadering te Breda bij te wonen.

2«0verige activiteiten van belang veer de KL
'l,0p 22-2 werden door een WDM-afd.best.lid in de Dethmerskazerne te

enige pamfletten met een politieke strekking ep het publicatiebord van
647Wrktrcie opgehangen,Deze vlugschriften werden kort daarop door de
GSM verwijderd. Het resultaat hiervan was dat binnen een half uur na
dit tijdstip het WDM-afd,bestuur een lijst met 32 handtekeningen had
verzameld,waarin de daad van de CSM als onwettig werd beschouwd,Tijdens
een naderhand gehouden onderhoud tuösen C-647Wrktrcie en VVDM-afd.best.
kondigden laatstgenoemden harde acties aan gericht tegen het beleid
van de CC en CSM.

2,In Nieuwsbulletin nr 41,met als ondertitel "Flip is weg", wordt door de
WDM aandacht besteed aan de kwestie rond haar gedegradeerde en overge-
plaatste districtscoSrdinator Flip KOÏÏDENBURG, rnr 52.03.11*285,
ex-dpl wmr bij 107Afdva te 't Harde en thans als dpi sld geplaatst bij
434Infbewoie te ïïavelte.
Koudenburg heeft in december j.l. actief meegewerkt aan de demonstratie
in de Ipl 'T Harde.

J.Tijdens een oefening in West-Duitsland in de periode 13-21 maart hebben
dienstplichtigen van 1l6Cadioie voor enige uren het werk neergelegd uit
pretest tegen het optreden van hun commandant,Aanstichter tot deze actie
was de dpi sld Cornelis van DIJK, rnr 53.02.27.105,afdelingsbestuurslid
van de VVDM in de Gen.Spoorkazerne te Ermelo,
Naar dit als muiterij o.q. aanzetten tot muiterij aangemerkte incident
zal een onderzoek worden ingesteld.

- 5 *
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4»WDM-blad "Twintig" heeft een in begin Januari voorgevallen incident tussen
een GSM van 43 Painfbat en de dpi sld J.S.WIARDA -laatstgenoemde zeu deer de
GSM zijn afgetuigd- aangegrepen om een zeer eenzijdig belicht artikel te public
oeren.Naar aanleiding van het "Twintig"-artikel zijn ook in de landelijke
pers berichten verschenen, Tijdens een over hetzelfde onderwerp gehouden VVDM-
protestvergadering in de JWF -kazerne te Assen op 21 maart viel met name Jos
TEUNEN («aangever van het incident aan "Twintig") de eveneens aanwezige jour-
nalist van het Nieuwsblad van het Noorden aan over diens artikel. Teunen be-
tichtte de persman van een onjuiste berichtgeving»

gelegpiheid van het 25-jarig bestaan van de NATO zal in "Twintig" een pu-
blicatie verschijnen.Veor het verzamelen van gegevens voor dit artikel hebben
VVDM-ers Derk SAÏÏER en FOns BURGER ©p 22 maart een bezoek gebracht aan HQ-
APCENT te Brunssum en gesprekken gevoerd met Nederlandse militairen, voornamelfljj
dienstplichtigen, Op 26 maart hebben auer en Burger aan PIO-Afcent telefonisch
verzocht om een gesprek met "een generaal", Middels een interview wilden zij
graag diens mening horen ever militaire coalities, politieke blokvorming ena,
Hun verzoek werd niet ingewilligd,

6, Op 28 maart werd te utrecht de WDM-ledenvergadering gehouden,
De aftredende HB-leden Paul Turken-Prans Visser en Frans Smeets werden opge-
volgd door Hans WILMINK (voorzitter)-Sijbrand WASSINK (penningmeester)-
Kees de Boer (ledenwerv.) en Marcel RENSEN ( ledenwerv. ;.HB-lid Nico NIEKERK
werd -zij het onder protest- voor een periode van 6mnd herkozen,
Op de ledenvergadering werd besloten dat binnen 3 weken een landelijke actie-
dag georganiseerd zal worden, om kracht bij te zetten aan een compensatierege-
ling voor buiten de normale werkuren verrichte werkzaamheden. De actie wordt
een demonstratie tijdens de middagpauze op de kazernes. ̂en aantal TVDM-af de-
lingen willen deze actie ook in de diensttijd voortzetten, De dag van de actie
moet nog bepaald worden,
De VVDM wil ook dit jaar nog de wedderegeling geregeld zien;wat op dit moment
de belangrijkste eis is is dla't de wedde wordt opgetrokken naar het jeugdloon,
Op langere termijn streeft de WDM naar een wedde die gelijk is aan de belo-
ning van de beroepsmilitairen,
Aan het slot van de vergadering werd besloten op maandagochtend 1 april met
de drie afilelingsbestuurders die recentelijk zijn overgeplaatst (t, w. Flip
Koudenburg-Jan Laurier en Jos Teunen) te gaan demonstreren voor het Ministerie
van Defensie te -̂ n aag,

7, Op 28 maart heeft een korte en rustige demonstratie plaatsgevonden1 bij de Doe-
lenkazerne te Leiden betreffende de overplaatsing van VVDM-er an aurier.

8, Van 29 t/m J1 maart zal een zgn "weekend -kadercursus" van de VVDM worden ge-
houden in de jeugdherberg Rhijnauwen te Bunnik. Onderwerpen o, a. Organisatie
van de Af delingen (ledenwerving, opbouw) -Juridische aken (regeling vertrouwens-
man) en Afdelingsbladen (+overige vormen van publiciteit),

9, Evenals in voorgaande periodes heeft de communistische pers uitgebreide aan-
dacht b: aan.- .l de krijgsmacht besteed, Met koppen zoals "Onderofficier gedegra-
deerd wegens deelname aan demonstratie"(6-3)-"Grote verontwaardiging op de
kazernes, Vredeling blijft compensatieeisen afwijzen"(9-3)-"Er moet nu snel
meer geld op tafel komen"(l4-3)-"soldaat afgetuigd door commandant" (20-j)-
"Soldaten op oefening in West-Duitsland staakten" (27-3)-"Binnenkort landelij-
ke acties op alle kazernes" (29-3') en "Overplaatsing dwarsboomt VVDM" (30-3)
werden in de afgelopen periode door De Waarheid de WDM-activiteiten "bege-
leid".

10, Op 27.2 werd te Utrecht een WDM-hearing gehouden, Voor een - 6 -
$orte inhoud van het besprokene: zie bijlage.
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11 «Op 21 maart werd deer de Vereniging van ienstweigeraars (VD) tijdens de
zitting van het EMG,alwaar de zaak in hoger beroep diende van Kees Velle-
koop, een demonstratie gehouden.Tijdens de demonstratie werden spandoeken
meegevoerd met o.a. de teksten "Artikel 2,weg ermee"JKees moet vrij"-
"Is politiek een gewetenszaak?"Ja"- "Vrijheid van Geweten".Tevens werden
pamfletten verspreid waarin melding wordt gemaakt van een grote landelijke
demonstratie op zaterdag 13 april te Den Haag.

S.Diversen

De dpi kan P.J.M.BAKKER,rnr 53.01.31.040, ingedeeld bij 25Afdltlua valt bij
zijn onderdeel op door zijn gedrag.Betrokkene zet zioh na de dienst in om mede
dienstplichtigen aan te zetten tot acties en tracht hen op te ruien tegen het
kader.

F, Inlichtingenactiviteiten/Observaties

1,In de nachten van 9/10 en 10/11 maart heeft de inzittende van een auto,
merk Datsun, opvallende belangstelling getoond voor het Stafgebouw te
Schaarsbergen. Naar de inzittende van de auto, J.A.Sohiphori ,geb.6-8-1935»
wordt een onderzoek ingesteld.

CONFIDENTIEEL



Bijlage bij.KL Cl rapportage nr 61
==ü=======Ü3======:==££====y====:===

'%1 (i- !tt!

Kprto inhoud vrvn do I f f l l n l 1 ! I I I I I H l u i » ! i i | i ^ponpdag 27 fcfbruai*!'in dQ
.' "̂""••̂•••••îJ '

Hojol-kaaorno te Utrooht. , ;.. . • • . . ; , ,
Aanwezig uit Steenwijk» Kano Fabor '.<•»'•

Diok BOSBOS ' : ! • .'''.'' ; ' (

Qoryl Kop *' •' . ' '

' . Frod Eggor . '

Opening te 10*20, waarna de agenda toogeJLioht wordt,

g . Plankommissie. Deze zou vervangen mpeton wprden door oon WPddeh •

kommissie, omdat do Plnnk^o„beduidend onbô attgr̂ ko punten voor

do maat behandeld hoeft* • ,' ' V

••• 'Do weddekie zal zich geheel toespitsen pp de f̂ nonoiolo positio.

l; van de dpi. sld. ,

Er wordt van onkelo kanten kritiok hierop geleverd; want men

ziet met zoveel kommissies het beleid van de WDM sohouron.
'; Ook zal do weddekio vaak bijeen'komen, waardoor het voor do WDM

.' financieel zwaar wordt i.v.m. de vele r̂ p.pkpstcin.

:bVoor do middag leoët Paul Keizer( opördinatpr diptrikt 4) oen eigen

, motie voor, waarin hij stelt dat de-BVD (Bond Voor Dienstplichtigen)

;, misbruik gemaakt heebbon van do hun gógevon t$,jd(3 min.) godurondo

•i* do Komponsatiodomonstratio in Utrecht, om! een stoking uit to lokken.

Hij stelt voor dat de WDM, in dp eerste plaats • ervoor moot zorgen
, dat geon enkoio andere vereniging in do WDM getolereerd wordt.
' Er volgen nog onkelo andere moties, dio fel door de BVD aangevallen'
. worden en tenslotte volgt er smiddags een ppjlnippeiling, waaruit
blijkt dat de meerderheid voor is om slechts WDM-bólangon na to

streven on dat met andere groepporin/^cn die gcbfuik willen mcikon vnn

do WDM kcnalen geen rokcning gehouden hooft to worden.

.Paul keizer stelt nadrukkelijk dat zijn motios n^et gustold uijn om

,oon nktio to ontkotonen tüfjon do BV])t

CStalton. De BVD stelt dat op volo kazornos men roods bereid ie om to

steken voor komponsatio indion doze er n̂ .ot voor 28 maart door is. Paul
Turkon antwoordt t do WDM is ni£ t van pltin om aan ptakinga aotios to
boginnon, maar indien deze spontaan onts.jbâ n dp^p Wf»l to bogeloidon.
Do BVD vindt d̂ .t oen slap bolod '
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