
GSNERALÜ STAF
AFDELING INLICHTINGEN EN .VEILIGHEID
SECTIE VEILIGHEID
Nr. Cl/87502/62/74 ravenhage ,2 8 mei 1974

= ==============-=-JI--"I=Jl

(periode 1-4-1974 t/m 50/4-1974)

A.Samenvatting

Aantallen incidenten, gerubriceerd naar soort:

^abotage/vernielingen

-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. WBVD
) overige

Pamflettenactie ) uitgaande van WBVD
) overige

Diversen

Inlichtingenactiviteiten/Observaties

Totaal

Totaal april

_

2

-
1

1

12

5

12
19

6

4

62

Totaal 1974

6

3
1 •

5
2

39

17

32
54

22

9

120

Geïnfiltreerde extreme- en extremistische figuren in de WDM (met als voor-

naamste de WBVD-ers) gebruiken hun positie steeds meer om vanuit een conflict-

model de activiteiten van de WDM te buigen in de richting van een "hardere

aanpak". Kleine demonstratieve- en stakingsachtige activiteiten lijken min

of meer als experimenten bedoeld teneinde af te tasten hoe ver men kan gaan.

Aan de hand van de opgedane ervaringen kan men dan overwegen acties van

grotere omvang op te zetten.
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C.Materieel

Nr

1,Incidenten in onderzoek bij KMar:

Corte omschrijving:

59

40

41

42

45

44

45

46

47

48

49

50

51

Datum:

28-5

2-4

10-4

1-4

4-4
15-4

9-4

18-4

18/4

9-4

24-4

14-4

26-5

Onderdeel:

1-4

422Infbewoie

15 Gnkoie

45 Painfbat

42 Pagnoie

OCA B-oie

Fort aan de
Drecht-Uithodrn

N.a.Vo een hen opgelegde krijgst.
straf hebben drie dpln in het
Schefferkamp te ê Lier wat ver-
nielingen -7 ingeslagen ruiten -
aangericht.

aantreffen suiker in brandstoftank
van een DAF,kent.KO 31-97,in de
GMdRvS-kazerne te Oirschot.

vermissing 1 bajonet FAL, in bruik-
leen verstrekt aan dpi sgt B.PLAT,
rnr 49 01 28 395

vermissing geconstateerd van 55 ele
trische slagpijpjes, merk "Cap" bla
ting electr.code 69-11-Lotnr ? 71-1

vermissing 2 bajonetten Garand

Poging tot inbraak, een deur was
opengebroken, er wordt niets

vermist. „

Cplx Loon op
Zand

1?Painfbat

Port Honswijk

IjBevooie

44Afdva

IplWittenberg vermissing 5 scherpe patr.9mm
overgave/overname van de waitht.

dpi huz ïïan HAYJE,rnr 53 02 03 182
heeft bij zijn odl een bajonetmes
ontvreemd.Bij huiszoeking op zijn
huisadres werd nog een bajonet + 20
patronen 9 mm aangetroffen.

vermissing 1 pistool Br0wning FN,
nr 56506.Behoorde toe aan dpi sld
JH van DIJK,rnr 95.11.21.100.Ver-
missing gebeurt tijdens oef» in W-
Dld.

vernieling geconstateerd aan gaasaf
rastering

ingebroken in geb.138 van de GMdRvS
kaz.te Oirschot, (Ststvzgcie afd PSTJ
Vermissing nog onbekend.

vermissing van 11^ kg kruit.Op 10-̂
miste een zending van Genie Muiden
8i kg en op 18-4 uit een zending va|i
580Mundepcie 3i kg kruit.

in een mil vtg,YA 5U,kent.KL02-l6,
werd een kleine hoeveelheid suiker
aangetroffen op de bodem van de zee

vermissing 5 bajonetten ÏÏZI en 2 ba
jonetten FAL na vertrek odl met KV

41Painfbat

Reaultaat:

tegen betr'n is
PV tz opgemaakt

tegen de dader:
A.F.Hebing,4-7-
1959 is.PV opge-
maakt»
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Onderdeel

103Verkbat
Seedorf

HBriggnkcie

54

55

645Wrktroie

12Afdva

Korte omschrijving

vermissing 2 pistolen Browning,nrs
37651 en 51358

tijdens een kastencontrole inz.vermis- tegen betr. is

Resultaat

sing scherpe munitie werd in de PSII-
kast van de dpi sld G.Bahrt, rnr 53«
01.04,925, een rond blok TNT (loogr]
met daarin bevestigd een electr.ont-
steker aangetroffen.Had e.e.a. tij-:
dens een oef. in okt 73 achtergehouden,

vermissing van een karabijn,nr
6901751.Achtergelaten bij een kaart-
leesoef. tussen btrijbeek en Galder.
door de dpi sld van Helden.

nadat odl met groot verlof was gegaan
is na een telling geconstateerd dat
een aantal bajonnetten ontbreken*
Juiste aantal nog niet bekend.

PV tz opgemaakt

2.Uitslagen KMar-onderzoeken:

Ons nr: iOnderwerp:

1.

2.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

59.C.1.1 vermissing 120 petr. 9mm

59.C.1.2 !vermissing 15 bajonetten UZI

59.C.1.5

60.0.1.12

60.C.1.16

60.C.1.17

60.0.1.18

60.C.1.25

60.C.1.23

Resultaat

wapendiefstal Ipl Harskamp

brand artiestenbar Ipl 't Harde

vermissing bajonet PAL

onbekende vloeistof in carter
van aggregaat

vermissing 30 patr. 9mm

vermissing bajonet PAL
t

inbraakpoging Port Henrica Sabina
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geen resultaat

geen resultaat, niet bekend
öinds wanneer de vermissing
dateert

Vastgesteld kon worden wie de
dader was.Wapens zijn gedeelte-
lijk doorverkocht en gedeelte-
lijk weggegooid.Onderzoek duurt
nog voort.

geen resultaat,van opzet of
grove schuld is niets gebleken.

geen resultaat

uit odz is gebleken dat van op-
zet geen sprake was.

in de verbrgndingskuil bij de
schietbaan Heumensoord zijn ver
brande resten aangetroffen van
munitiedoosjes,26 patr. sran het
zelfde kaliber en'4 patr.punten

geen resultaat

geen resultaat
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10„Als resultaat van een gehouden onderzoek naar de dader van een roofoverval
op een PTT-wagen op 25-11-1973 zijn "bovendien twee grote wapendiefstallen
uit de GMdRvS-kazerne te ^irschot tot klaarheid getracht en zijn de daders
aangehouden.Het betreft de in het tijdvak 22/25 november 1968 gepleegde
diefstal van o.a. 20 pistolen Browning en 19 pistool-mitrailleurs UZI en de
op 26 maart 1970 gepleegde diefstal van o.a. 5 pistolen Browning en 7 pistool
mitrailleurs UZI,Tot heden zijn ihbeslaggenomen 1 pistool Browning nr 70413
en 1 pist,mitr.UZI nr 84631.Het onderzoek naar de nog vermiste en aan helers
doorverkochte overige wapens wordt voortgezet.
Hoofddader van beide diefstallen is een ex-dpl kan, die ân juni 1966 t/m
september 1967 gelegerd was geweest in de Ipl Oirschot en van de situatie
aldaar op de hoogte was.Er zijn geen politieke achtergronden, de reden tot
de wapendiefstallen was geldgebrek.

3.Overige incidenten

n.t.r.

D,1«Activiteiten yan extreme-/extremistisohe organisaties tegen de KL

1.Nagekomen meldingen van verspreiding/aantreffen van WBVD Soldatenkrant nr 3'
-aangetroffen op legeringstamer van Ststvzgcie 13?ainfbat op 28 maart;
-verkoop Soldatenkrant nabij kazernecomplex te Nijmegen op resp. 24 en 31/3
en 7 april} .
-verspreiding Soldatenkrant nabij de ingang van de Johan Willem Prisokazerne
te ASsen op 9 april;
-verspreJding op 25 maart nabij dekazerne te Zuidlaren}
-aangetroffen op legeringskamer van de B-Cie 12Painfbat te Schaarsbergen,

2.In de afgelopen verslagperiode is verschenen WBVD Soldatenkrant nr 4»
Verspreiding/verkoop vond plaats:
- op 21 april nabij het station te Bergen op Zoom;
- op 22 april nabij de kazerne te Grave.

3,üe WBVD heeft een stencil gemaakt "Hoe gaan we verder met de kompensatie" -
een poging wat konkrete richtlijnen te formuleren voor de BVDers op de kazer-
nes.Genoemd stencil is in maart opgesteld en tijdens een vergadering in d^e
maand te Utrecht behandeld.

4»0p 25 april werden op een legeringskamer van de 140Rdvbdcie tweevBVD posters
("Lamaarlullen" en "Stomp niet af...") aangetroffen en daarna verwijderd.
Beide posters waren van de dpi sld J.E.VISSER, rnr 52.04.08.539» wonende te
Delft,Gort van der Lindelaan 92.Toen betr. bij zijn commandant kwam om de re-
den van de verwijdering te vernemen gaf betr. blijk van een negatieve instel-
ling t.a.v. de militaire dienst.

5.De dpi huz E.C.Ankersmit, rnr 53.01.21000, ingedeeld bij 102^erkbat was on-
langs in het bez.it van een WBVD-poster„Betr. staat bij zijn odl bekend als
negatieveling,waarvan gedacht wordt dat hij zijn mededpln ongunstig bein-
vloed.

2.Overige activiteiten van belang voor de KL

1,In de afgelopen verslagperiode hebben de VVDM-activiteiten zich vooral toege-
spitst rond de "strafoverplaatsingen" van haar drie bekende leden Jan LAURIER
Flip KOUDENBURG en Jos BEUNEN.Pamfletverspreldihg vond op groter schaal plaats
dan in voorgaande periodes en ook het aantal demonstraties-ten gunste van de
"drie- was hoger dan in vorige maanden.
De WDM-aotiviteiten bestonden achtereenvolgens uit:

- 5 -
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-op 25/3 heeft een van de overgeplaatste VVDM'ers (Jos TEUNEN) in de Johan
Willem Prieokazerne te ASsen tijdens de lunchpauze pamfletten verspreid.
De pamfletten hadden betrekking op de overplaatsingen van hemzelf en zijn
"medeslachtoffers" Flip Koudenbarg en Jan -"aurier. Hoewel de pamfletten on-
dertekend waren door het TVDM-afdelingsbestuur is bekend dat genoemd afd.
best. niet op de hoogte was van het opstellen en verspreiden ervan.

-tijdens de op 28/3 gehouden demonstratie te Leiden ten gunste van Jan Lau-
rier werden pamfletten uitgereikt, die waren opgesteld door het LAPK (=Leids
Anti-Pe3TBnburg Komitee) .Het betrof een solidariteitsverklaring met de over-
geplaatste WDM-ers en was medeondertekend door WDM-wBVD-KWJ-NVVJC-Leidee
Studenten Bond-Palestina Werkgroep Leiden-Brede Vietnambeweging Leiden-
Dolle Mina-Leids Huurders Komitee en door Leidse afdelingen van de volgende
politieke partijen CPN, PSP, PPR, D' 66 en SP.

-op maandag 1 ap^il werd op het Plein te Den Haag voor het gebouw van het
Ministerie van efensie een demonstratie georganiseerd. Het aantal deelnemei
bedroeg plm. 40 J waarvan 1 6 in uniform. Hr werden spandoeken meegevoerd, mei
de opschriften: Vrijheid van Vakbondswerk-Handen af van onze maten- Handen
los van Jan, Flip en Jos- VVDM,geen straf overplaatsing-Jan, Flip en Jos. Sol-
daten weer de klos. ^
Nabij het gebouw van het Ministerie van Defensie werden de demonstranten
toegesproken door sprekers namens PSP, PvdA, CPN en NVV en werd een petitie
voorgelezen, die aan de Staatssecretaris zou worden aangeboden. Zes personen,
onder wie de VVDM-voorzitter Wilmink, boden de petitie aan, In deze petitie
stonden de volgende eisen genoemd: Handen af van het Soldatenvakbondswerk-
Geen verkapte strafoverplaatsingen van aktieve VVDM-ers en onmiddellijke
intrekking van de overplaatsingen- Ongedaan making van de degradatie.

-de VVDM heeft in de afgelopen verslagperiode pamfletten doen verschijnen,
getiteld "Stop tegenwerking VVDM". De pamfletten hadden vanzelfsprekend
de kwestie rond de bekende drie als onderwerp. De VVDM schrijft in haar pam
flet de steun te hebben van ANJV-wBVD-KWJ-NVV JC-FJG-LOG-NVV-NKV-PvdA-PPR-
D'66 en CPN.

-op donderdag 4/4 zijn in de Jogan Willem risokazerne te Assen pamfletten
verspreid, getiteld "Jan, Flip en Jos. Soldaten weer de klos".

-het VVDM Nieuwsbulletin nr 45, met als ondertitel "Stop tegenwerking VVDM",
werd op 4/4 aangetroffen te Arnhem in de Menno van Coehoornkazerne en op
dezelfde dag verspreid in de GMdRvS-kazerne te Oirschot,

-in de Generaal ^poorkazerne te ̂ rmelo werden op 9 april een 4-tal VVD^
f letten, alle betrekking hebbend op de "stsiaf overplaatsingen", verspreid.
In de pamfletten werd opgeroepen deel te nemen aan de WDM demonstratie op
11-4 te Den Haag. In een van de pamfletten stond o. a. het volgende:
"De VVDM-Ermelo heeft in een telegram aan Minister Vredeling krachtig ge-
protesteerd tegen .bovengenoemde overplaatsingen. Als de eisen niet worden
ingewilligd zal de afdeling aksies voorbereiden om deze kracht bij te
zetten!!".

-op 11 april vond te Den Haag de aangekondigde WDM demonstratie plaats. Het
doel van de demonstratie was wederom de overplaatsing en de degradatie van
de VVDM-bestuursleden ongedaan te makeni
VYDM-voorzitter Wilmink ha,d voor deze deomstratie vergunning aangevraagd. D<
verwachting van de aanvatager was dat plm. 2000 personen aan deze demonstn
tie zouden deelnemen. Na afloop van de demonstratie zal aan de Minister van
Defensie een petitie worden aangeboden.
Op 11-4 bevonden zich voor het CS en het SS te Den ïïaag resp. 30 en 20 (!)
personen, Het totale aantal deelnemers was aan het slot van de demonstratie
"uitgegroeid" tot ongeveer 125 personen. De demonstranten werden nabij het
gebouw van het Ministerie van defensie toegesproken door Jan -"aurier-Hans
Wilmink -Johan Bosman-Wouter van •uam(PPR) en H.Jetzes. Spandoeken werden me*
gevoerd. Sympathiebetuigingen en -telegrammen waren binnengekomen van CPN-
PSP-SOF-VD en Werkende Jeugd Organisaties.

Vür':t •'•'•* r CONFIDENTIEEL
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"""en zestal vertegenwoordigers van de VVDM voerden nadien een gesprek met
de Minister van efensie.

-op 16 april werd door een viertal militairen,gekleed in het uniform der KL,
en daarbij vergezeld door een in burger geklede man en een meisje, gedemon-

, streerd voor het gebouw van het Ministerie van defensie te Den Haag«Aan
voorbijgangers werden pamfletten uitgereikt.Een der militairen liep met
een zgn "sandwichbord",waarop de tekst: "Handen af van de VVDM" en "Handen
af van S0ldatenvakbond".Eveneens was er een spandoek geplaatst tegenover
het gebouw,waarop de tekst: "Den Haag wil Jan terug".
Voor deze demonstratie was vergunning verleend.Blijkens informatie zal
voorlopig op ieder maandag een dergelijke demonstratie worden gehouden,
totdat de VVDM genoegdoening heeft gekregen.

-in de afgelopen verslagperiode heeft de VVDM een pamflet uitgegeven, in de
vorm van een voorgestencild formulier, waarop dienstplichtigen door het
zetten van hun handtekening onder deze "Motie van Wantrouwen", de eièen
van hun vakbond kunnen ondersteunen.Dit pamflet werd o.a. op 9/4 aangetrof-
fen in de Gen.Spoorkazerne te Ermelo, en op 23/24 april in de Ipl 't Harde.

-op 24 april werden in de Elias ^eeokmankazerne te ^de pamfletten verspreid
met betrekking tot een te houden demonstratie in de kazerne op die dag
van 12.40 uur tot 13.30 uur.Deze actie zou gehouden worden om de WDM-
kompensatieeisen kracht bij te zetten.

-in een door Hans Wilmink op 3/4 namens het EKK ondertekend pamflet/stencil
"Taktiek bij te voeren acties" komen de volgende punten voor:
1.aanbeveling voor het organiseren van akties: per cie een aktie-comité
Zorg ervoor dat behalve de contactmaten ook vertegenwoordigers van de ka-
mers zitting hebben in die komitees.Hoe breder de organisatie is opgezet,
$oe minder-kwetsbaar.

2.Praat ook de bedoeling die wij met de actie hebben door met de maten.^enk
daarbij vooral aan de macht die we d.m.v, akties kunnen vormen, enk aan
het feit dat de regeling die wij nu kregen aangeboden zo slecht is dat er
van een recht op kompensatie niets overblijft (door de willekeurige macht
«ran de Cat).
Denk aan het feit dat de Minister op de grote demonstratie van februari
niet eens heeft gereageerd.Als men zo ingrijpt op onze rechten is er voor
ons reden om ingrijpender acties op te zetten.
3. ereid je goed voor op de maatregelen die de cdtn tegen de acties kun-
nen nemen, vooraf én achteraf.Zeker in het begin zo weinig mogelijk
met pamfletten werken en zoveel mogelijk met kamer_bezoekf

4.Ook alle afdn die niet op deze LKK geweest zijn worden verzocht zo snel
mogelijk contactmaten-vergaderingen te houden en Sëze zaken door te
spreken en te plannen.

2.De Vereniging van Dienstweigeraars (vp) heeft in de afgelopen verslagperio-
de een pamflet uitgegeven "Gewetensvrijheid?Vergeet het maar", waarin zij
ruimer erkenningsgronjen voor dienstweigeren en verhangende dienst voor
Kees ellekoop eisen, evens een aankondiging voor hun op 13 april te Den
Haag te houden demonstratie.
Aan genoemde demonstratieop zaterdag 13/4 werd door 150 a 200 personen
deelgenomen.Bij het beginpunt van de demonstratie -het Malieveld- was een
marktkraam ingericht,alwaar gelegenheid werd gegeven tot het plaatsen van
handtekeningen en het uitreiken van pamfletten.De demonstratie,die uitein-
l$jk voerde naar het innenhof en het Plein, werd voorafgegaan door een ge-
luidswagen. Spandoeken en sandwichborden werden in de stoet meegevoerd.
Nadat de demonstranten op het Binnenhof waren toegesproken door VD-voorzit-
ter Chiel Rottier en PPR-2e kamerlid Jurgens heeft een deputatte van VD
een gesprek gehad met de Stasdef van Eent.

CONFIDENTIEEL] - 7 -
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3. In het dagbüsd "De Waarheid" van 11 april stond het ondervolgende bericht:
"COMITÉ VOOR STEUN AAN DE VVDM GEVORMD1.'
Een aantal jongerenorganisaties,studentengrondraden en anderen hebben een
comitéopgericht tot steun aan de VVDM in haar strijd tegen de aanvallen die
worden gedaan op het functioneren van haar organisatie op de kazernes.
Van dit comité maken deel uit ANJV»ASVATSRVUTïMG,VSSD»HTS-UnieT HBO contact
groep» NVV JC-CNV jongeren,WSO en USF.Andere organisaties en ook personen
worden momenteel nog benaderd om tot het comité toe te treden.Zij hebben
een verklaring uitgegeven waarin zij "ingrijpen door overplaatsing in de
werkzaamheden van bestuurders van de soldatenvakbond VVDM een regelrechte j
aantasting van het recht op.organisatie en het doen van vakbondswerk,ook in
het leger"noemen."Wij eisen van Minister Vredeling en staatssecretaris van
Lent dat zij de overplaatsingen ongedaan maken en garanderen dat de WDM niet!
in de weg gelegd zal worden bij het organiseren van de strijd voor inwilliging
van de rechtvaardige eisen van de dienstplichtige soldaten".

E.Diversen

1.Vermissing geclassificeerd document nr 35/72/2722 dd 121272, classificatie
GEHEIM, bijlage C bij Opbevel nr 1 van C-LLC ex.nr 28 bij de Sectie Bevo
van LLC te ̂ remelo geconstateerd op 11-3-74«^en zoekactie bleef zonder resul-
taat.Het document is vermoedelijk vernietigd door verbranding, maar de moge-
lijkheid van compromittatie is niet uitgesloten.

2.Vermissing geclassificeerd document.Vermissing brief 1LK nr S3/73/3082/G dd
lé-10-73 ex.nr 13 (2 bladen).Classificatie: Geheim.Onderwerp 3e Opg.van Wijz.
Log.aanw.nr 1.De vermissing werd geconstateerd op 29-1-74»Ben ingesteld onder,
zoek heeft niet tot een resultaat geleid.Compromittaïie van de inhoud moet
worden aangenomen.

F-Inliohtingenaotiviteiten/Observaties
14

1.0p 19-3 werdende gebouwen van het Ggniekamp aan de Haagseweg 51 te Amsterdam
geobserveerd door de inzittende van een auto met kenteken 60-89 JZ.Naar de
eigenaar van dit kenteken wordt een onderzoek ingesteld.

2.Twee bestuurders van gesignaleerde auto's, kentekens 04-15 VL en EV 16-78,
hebben op 25 april opvallende belangstelling getoond voor de militaire oefe-
ning CARGO-CANOE. Naar beide eigenaars van genoemde kentekens worden onder-
zoeken ingesteld.

3.Ook de oefening Pan KLA1R gehouden op 4-4 in de omgeving van Nijverdal had
met ongewenste belangstellenden te kampen.Naar twee gesignaleerde personen
worden onderzoeken ingesteld.
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