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GENERALE STAF
AFDELING INLICHTINGEN EN VEILIGHEID
SECTIE VEILIGHEID

,JIr. Cl/87502/63/74

Bijlagen: twee (2)

's-Gravenhage, 18 juni 1974

(periode 1-5-1974 t/m 31-5-1974)

A. Samenvatting

Aantallen incidenten, gerubriceerd naar soort:

Sabotage /vernielingen

-vernieling/beschadiging mil vtgn

-suiker, zand etc. in olie/benzine

-losse wiëlmoeren

-vernieling/beschadiging ander mat.

-vernieling/beschadiging afrasteringen

-diefstal/vermissing wapens/munitie

Demonstratie/Oproep tot - ) uitg.VBVD ,
) overige

Pamflettenacties ) uitgaande van WBVD
) overige

Diversen

Inlichtingenactiviteiten/Observaties

Totaal

Totaal mei

mm

-

-
2

-
11

9

6
16

3

• 5 ,

II

Totaal 1974

6

3
1

7
2

50

26

38
70

25

14

142

B.Achtergrondgegevens.

1.Gezien de reacties op het optreden van de Minister van defensie in verband
met de voorgenomen demonstraties op 8 mei, moet aangenomen worden dat
diegenen die de _yVDM pogen te gebruiken voor een incorrect optreden, voelen
dat hen voor een goed deel de wind uit de zeilen werd genomen.

2.Het in punt 1 gestelde brengt echter niet mede dat nu verwacht kan worden
dat "de harde aanpak" beëindigd zal worcTen.Vooralsnog zijn het getal en
de achterban der geinTïl'tree'rden,alsmede de mogelijkheden die de V>VDM hen
nog steeds bieden zodanige factoren dat gerekend moet worden met een
zekere voortzetting van het handelen vanuit het conflict-model.

3.Negatieve factoren voor de extremisten zijn:

a.de geringe neiging van de dienstplichtigen om (letterlijk- achter hen aan
te lojjen; ""

b.mogelijk dalende bereidheJLd van de opkomende dienstplichtigen om klakke-
loos lid te worden van een organisatie,die schijnbaar het groots.te deel
van haar energie besteedt aan "conflicten organiseren".
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C. Materieel

1 .Incidenten, in onderzoek bij de KMar:

56,

•Datum:

24/4

57,

Onderdeel:

1JPainfbat

58.

59

25/3 UPainfbat

1/5

7/5

Korte omschrijving:

48Painfbat

vermissing bajonet+schede door dpi
sld P.Zandstra,rnr 55.04.02.609.
Vermoedelijk verloren tijdens een
oef.in de ISK te Harskamp in de pe-
riode 11 t/m 15 maart

nadat dpi sld A«J.01denbeuving,rnr
53.11.24.374»op genoemde datum op
heterdaad werd aangehouden bij een
inbraak te -̂ en Haag, is bij een huis-
zoeking bij betrp. een hoeveelheid
oefenmunitie aangetroffen.Betr„had
deze munitie achtergehouden tijdens
een schietoefening in januari 1974

vermissing afsluiter UZI en toebeho
ren UZI door R|>1._I P.C.van den BERG
rnr 52.08.09.015.Vermissing bleek
reeds uit januari 1974 te dateren.

R-gl T S D.G.ABBOUD,rnr 54.04.12.000
.heeft"van een gehouden mil oef mu-
jnitie achtergehouden, et betrof 73
(losse patr mach geweer en 2 licht-
spoor patronen .50.

60 1/5

61

62

63

21/4

30/4

13/5

102V.rkbat

44Painfbat

435Infbewoie

i.v.m. gepleegde diefstallen is bij
twee dpln van genoemd odl,t.w.
H.J.HOEPNAGEL,rnr 53.01.12.422 en
J.LINTING,rnr 53.04.29.311
huiszoeking gedaan.Bij hen thuis we
den een groot aantal losse patronen
en hulzen aangetroffen,achtergehouden
tijdens de oef. BIG PERRO

tijdens een odz in de PSU-kast van
de kgl^TS M.C.van VUGT,rnr 55.04.01
530,werden 180 losse patronen 7*62
mm aangetroffen.

wapen- en munitiediefstal uit de

GO C

van Zoutlandtkaz te Breda.
Uit twee,voor vertrek naar W-Dld,
gereedstaande mil vtgn werden ont-
vreemd'^ geweren PAL,13 pistool-mi-
trailleurs UZI,30 patroonmagazijnen
UZI en 800 st.scherpe patronen kal,
7.62 mm.^e gehele wapenbuit is op
9 mei teruggevonden bij een gezamenlijke
KMar/Politie actie in de Zuidmolukse
woonwijk te rimpen aan de IJssel

vermissing bajonet PAL-geweer +
schede van de dpi sld J.C.M.SCHROER
rnr 53.09.06.459

Resultaat

tegen betr.is
PV terzake opge-
maakt.

Munitie is in-
beslaggenomen en
tegen betr.is PV
terzake opgemaakt

Munitie is in-
beslaggenomen
en tegen betrn
is PV terzake
- opgemaakt

Munitie is in-
. beslaggenomen.
PV tz opgemaakt

Zes verdachten,
waaronder dpi sld
R.G.TONIKOE, rnr
53.08.17.506,zijn
gearresteerd.
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64

Datum:

6/5

65! 16/5
i 1

6$ 1/5

- 3 -

Onderdeel! Korte omschrijving:

829ZwTcie ;bij een huiszoeking bij de TS

Resultaat:

tegen betr is
J. KUIPER, rnr 52. 0?. 30. 266. is een gr_6te PV terzake
hoeveelheid .scherpe munitie aange- j opgemaakt.

" en inbeslaggenomen.Betr.is

43Painfbat

1 2AVA

werkzaam als munitiegeleider en hee
in de periode nov'72-mei'74 tijdens
transport van en naar munitiecomplexen
en -fabrieken munitie weggenomen.

vermissing bajonet FAL van de dpi
sgt E.SIKKENS,rnr 52.03.14.459

bij het vertrek van de C-btij met
klein verlof bleek de vermissing va
in totaal 12 bajonetmessen UZ I

2.Uitslagen KMar-onderzoeken:

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

1.3.
14.

Ons nr:

57.C.1.186

58.C.1.201

61.C.1.26
61.C.1.27

61.C.1.28

61.C.1.30

61.C.1.31

61.C.1.32

61.C.1.33"
61.0.1.34

61.C.1.36

61.C.1.37
57.C.1.180

Onderwerp: Resultaat:

vermissing 15p patr. 9mm

vermoedelijke diefstal dieseloli
uit brandstoftank

doorgesneden remleiding mil vtg

ondeugdelijke munitie

vermissing afsluiter UZI

lekke (lekgestoken?) radiateur

diefstal in MobCplx Haatland

vernielde koplamp en doorgesneden

geen resultaat

3 geen strafbaar feit gebleken,
lasnaad van de tank vertoonde
een lek.

geen resultaat

geen resultaat

dd 18/4 tijdens een MlO-in-
spectie teruggevonden

geen resultaat

geen resultaat

geen resultaat
bedrading

doorgesneden stekkerkabel mil vtg geen resultaat

vermissing bajonet UZI

vermissing 30 scherpe patronen
9mm
vermissing 2 pistolen Browning

vermissing 1 scherpe patroon

vermissing PAL nr 23681 dd 31-10
1973 bij het OCA te Den Bosch

3.0v3rige incidenjten

n.t,r.

CONFIDENTIEEL

geen resultaat

geen resultaat (v.w.b. mu-
nitie)
sedert kort zijn de nummers
van de vermiste wapQns bekend:
nr 37651 en 51358-Onderzoek
duurt voort.

geen resultaat

genoemd wapen is tijdens
dezelfde actie als vermeld
in punt C-.1.62 (wpndfst Trip
van Zoutlandtkaz + terugvinder
te Krimpen a/d IJssel) terechi
gekomen.
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D.1.Activiteiten van extreme -/extremistische organisaties tegen de KL

1.wagekomen meldingen van verspreiding van WBVD Soldatenkrant nr 4:
-dd 21/4 nabij NS station te Alkmaar;
-dd 21/4 nabij NS sbation te Bergen op Zoom;
-dd 1/5 nabij de Generaal <ie Bonskazerne te Grave;
-dd 9/5 nabij de achterpoort van de Adolf van Nassaukazerne te Zuidlaren.

2.In de afgelopen verslagperiode is WBVD Soldatenkrant nr 5 verschenen.
Een exemplaar van deze uitgave werd op 21/5 aangetroffen op manschappen-
kamer in de Westenbergkazerne te Schalkhaar.

3.Bij de opkomst van een nieuwe lichtingsploeg op 6/5 werden nabij het
NS station te Breda WBVD-Rekrutenkranten verspreid.

4.WBVD afdeling Seedorf heeft dd 18/4 nabij de hoofdingang van de Ipl
Seedorf in West-Duitsland pamfletten verspreid.

5,Op 4/4 is namens de WBVD te Amsterdam een persbericht verschenen over
de organisatie van een internationaal soldatenkongres op 21,22 en 23
november a. s. met als onderwerp : ANTI NATO '74»(zie bijlage)

200verige activiteiten van belang voor de KL

1.De in KL Cl-rapportage nr' 62 onder punt B "Achtergrondgegevens" gebruikte
zinsneden "kleine demonstratieve - en stakingsachtige activiteiten (van
de VVDM) lijken min of meer als experimenten bedoeld teneinde af te tas-
ten hoe ver men kan gaan" en"aan de hand van de opgedane ervaringen kan
men dan overwegen acties van grotere omvang op te zetten" werden in de
afgelopen verslagperiode door het optreden van de VVDM volledig waarge-
maakt, uitmondend in een landelijke kompenöatieactie op 8 mei j.l.
In de weken voorafgaand aan deze actie werden voorbereidingen getroffen
om in alle Nederlandse kazernes massale demonstraties te organiseren,
die uit zouden lopen in de diensturen.
In de navolgende kazernes is het tot VVDM activiteiten gekomen:
-legerplaats *t_ Hnrde.;
op de avond,voorafgaand aan de actie werden in de kazerne pamfletten
verspreid,oproepend tot een sit-sown actie op 8 mei.Op die dag zaten
plm 20 man tegen 0800 uur rond de vlaggemast op de appelplaats.Onder
hen de bekende Flip Koudenburg.
-Prinses Margrietkazerne te Vezejpt
tijdens de lunchpauze kwamen dpln uit de gebouwen met spandoeken en pam-
fletten.Deze werden door kaderleden inbeslaggenomen.Een aanwezig zijnd
lid van het HB-WDM-tevens bekend als WBVD-er- werd van het kazernetera?
rein verwijderd.
-Oranjekazerne te Schaarsbgjgen:
uit angst voor tegenmaatregelen en door de afwezigheid van hun kopman
werd op 7 mei besloten de geplande actie geen.doorgaag te laten vinden,
doch ii.it te stellen tot een latere datum.
-Bernhardkazerne te Amersfoort:
in de lunchpauze werïï"3oor~plm 80 dpln gedemonstreerd.Zij waren in het
bezet van spandoeken.Aanwezige EB-leden werden uit de 'kazerne verwijderde
-Alkemadecomplex £en Eaag:
het aanvankelijke plan tot een demonstratie tijdens de lunchpauze voor de
dependance van het IOC werd d.m.v. een pamflettenoproep gewijzigd in
een actie buiten de kazerne nabij de ingang van de Burchlaan.50 dpln
met 2 spandoeken demonstreerden van 1230 tot 1310 uur.Zij werden o.a. te
gesproken door Marcel Rensen,lid AB-VVDM.
-legerplaats Nunspeet;
de demonstratie""" werd af gelast, in plaats daarvan werd een petitie betr.
kompensatie aangeboden aan de Kazernecommandant
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-legerplaats Ermelot
de demons traTTIe1 bleef beperkt.De deelnemende dpln ,plm 100, werden tijdens
de lunchpauze toegesproken door de wnd KazC

2.Op 6 mei werd door 5 in uniform geklede dpln gedemonstreerd nabij het gebouw
van het Ministerie_yan ..efensie te ̂ en aag.Pamfletten werden verspreid
(de reeds herder genoemde zgn "Moties van wantrouwen")«Een dpi liep met een
sandwichbord met de opschriften "Handen af van de VVDM" en "Handen, af van
Soldatenvakbond".

3.Op 7 mei werden in de lpl_J3ii?s_qhot op diverse plaatsen in de kazerne speciale
uitgaven van het VVDM-bTad LÏÏCTOR betreffende de HAVO aangetroffen.

4.Op 14 mei werd in de Ipl Qirschot tijdens de lunchpauze gedemonstreerd door
plm 150 dpln, waaronder een aantal burgers.Pamfletten (zie bijlage) werden
verspreid.

5.Het afd.best.van de VVDM te Assen heeft bij de opkomst van de nieuwe lichtings-
ploeg 74/3 pamfletten onder"de"rekruten uitgereikt.

6.VVDM afd.Ede heeft op 6 mei nabij het station bij de opkomst van de nieuwe
lichting pamfletten verspreid als eerste kennismaking voor de nieuwkomers
met de soldatenorganisatie.

7.Van 23-26 mei is een kadercuisus VVDM gehouden aan de Volkshogeschool te Valken-
burg.Het aantal deelnemers bedroeg 42.

8.Tijdens een zgn "Open dag" op 25/5 in de Frederik endrmkkazerne te
zijn door twee dpln WDM-pamfletten verspreid onder de bezoekers.

9.De eerder afgelaste demonstratie in de Oranjekazerne te Schaarsbergen is
op 17 mei gehouden.Tijdens de lunchpauze werden pamfletten"~verspreid en in
een demonstratieve stoet werden spandoeken meegevoerd.

E.Diversen

n.t.r.

F.Inlichtingenactiviteiten/Observaties

1.Naar twee burgers,t.w. J.Witteveen en G.A.v.d.Kooy, worden onderzoeken inge-
steld i.v.m. hun opvallende belangstelling voor het object te Jarp.In de af-
gelopen verslagperiode hebben zij fotoopnames gemaakt van het object.

2.Tijdens de oefening BUFFALO BILL,eind april gehouden in West-Duitsland, zijn
een viertal meldingen binnengekomen betreffende getoonde opvallende belang-
stelling voor de oefenende onderdelen door inzittenden van gesignaleerde
auto's.
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Amsterdam, 4 april 1974-
. . PERSBERICHT ' ' / , • ' '

. De Bond Voor Dienstplichtigen (BVD) .organiseert op 21, 22 en 23

november aanstaande een internationaal; soldatenkohgress "
ANTI NATO '74

De eerste twee'dagen van het kongres zal in kleine lering overleg

• gevoerd, worden tussen vertegenwoordigers van verschillende solda-.
tenorganisaties over». ' . ' i
- internationale koördinatie van de soldatenaktiesj •
- de houding die moet worden ingenomen tegenover de dienstplicht-

hervormingen in de Navo-landen, met name de tendens naar een
vrijwilligersleger!

- 'de europese militaire samenwerking, de ^gevaren ervan voor de
soldaten, en de eis van de amerikaanse.'soldaten;vóór terugtrek-

— king van. de .amerikaanse troepen uit Europa» ' i V - . f • ' " • i -
• ;Qp de derde^ag^~23""növ"emb"er"7 'z'ar"ë^n~~gröT9-'"maniïëstatrë~gehoüden'~

. . .worden in het Jaarbeurs Congrescentrum in Utrecht, met als belang-

: ••rijkste thema's: '^internationale'solidariteit in het soldatenver-
'•;' •• zet" en "weg met de nato". '••'? ••••,. •,''':.'-:; ' - i - ' . . . . . . '"-': 1 V / ; • ' : , : • / • . ' \d worden soldatenorganisaties en groepen, uit Nederland, ''

", • België, 'Frankrijk-, Duitsland', Italië, N oor we gen, en ."de VS.

Vijfjaar geleden werd ia Amsterdam door de'Nederlandse-Studenten

• . > ' . ' • Haad een'anti-ïïato kongres /georganiseerd. In de toen uitgebrachte.
.. kongresmap'ia door' de BVD gev/ezen op het belang van de opkomende

• r : .soldatënbèweging.. t : • . '^- - • . ' . . . • . . . ' . . . • . . . ' • ,: . - ; ; ' : - ;

Sindsdien is zov/el in Nederland als daar buiten, een grote groei
: van de soldatenbeweging te konstateren. De orgaïiisati© en bewust-
. '• ' . . • '

. \wordingvan de soldaten verminderen de kans dat ai j tegen hun
• wil en tegen de wil .en de belangen van de bevolking worden ge-

•, • bruikt... Ie aktiea "van do amerikaanse soldaten tegen de. oorlog in
\n wat dat betreft een voorbeeld. De BVD beschouwt
n daarom de groei en versteviging van de organisatie'vari, de solda^bon

als een belangrijke bijdrage aan de strijd tégen h'et Navo-imperia-
•' < . lisme. ": • ' • • • ' , - ; • ' . ' . ' ' . ;.. '' '. ,'•• ••. " , .'• ' ' • ."". ' ' " ,

, . • • ; • ; • . • • . • • • • .(z.o.z,)

t *4

Voor Dienstplichtigen -Postbus 101^8 -



. ; • . . , . . . , -2- ' ' '
' ' , ' " • • • ' • • ' ' , ' • i ' ' '

; ;•'2cr,Kélv :in. Nederland, als daarbuiten krijgen do soldaten te male en'met

.internationale afspraken, en samenwerking tussen- de generaals .»3ïe

: .kompensatie-eisen van de nederlandse dienstplichtigen worden ook af-

gewezen .onder .verwijzing naar,/. '3f ave- verplichtingen ".•••Paarom .moeten
' - ** 2^*'

de soïciaten tegenover de samenwerking van de generaals de eenheid
. • . • . ^ .a» j..™-. .«.-w-™»,. - v~*-~ - °. H—.-,,»-» -«*» . „,„»^T *»«.«*

van de soldaten, stellen. ,. ,• .

• • ' • Een eers e aanzet daartoe zijn-Ie 'solidari't ei tsbV; tui gingen -die de

amerikaanse sergeant Dan Fruitt uit .verschillende-west-europese landen

heeft ontvangen, toen hij veroordeeld werd. tot vier maanden dwang-

. arbeid, omdat hij zijn haar ,weigerde te"knippen, De BVD heeft in haar
v,

Soldatenkran'ü aandacht besteed aan deze zaak en solidariteit-op'de

• kazerne gestimuleerd. t ' • , • ' . .

Maar dat 'is,niet alles. In de N ave—landen sien we plannen, om de een

óf andere vorm van vrijvdlligersleger in te voeren,- Ook in Nederland'

. . wordt daarover gesproken. Invoering van zo'n loger betekent dat" de
*••;' •*•»» ' " , ''

bevolking nog minder kontrole kan uitoefenen 'op het leger. ,

Ook is er sprake van toeneirende samenv/erking tussen de europese

atate/n op militair, 'gebied, .Br -wordt gèspekuleerd/over.;;de mogelijk-

heid 'van een onafh'anlceli jke.:europese, militaire- macht.

De soldaten worden'bij da doorvoer ing. van al dyse plannen beschouwd

• .als gewillige pionnen, ''die' geen .mening hebben.. De .BVD stelt zich ten .

. , doel om in de internationale' soldatenbeweging deaé plannen aan de

.•orde te :stellen.'-De'soldaten : moeten zich beraden over de wijze ' . . . > '

V waarop' z i j -de srfcrijd tegen vrijwilligerslegers ;'en hè V ..europese imr>«>

'•'. perialisme kunnen;'voeren.' .-- ; . ' ' • • ' ' " . • ' " . ! ••''.•, : ' -'/"v: ' • '"• ; ' '•• ••• -:,--: ••-. ; ' ? ; >" . . . ; .

•• Over de'problematiek van het vrijwilligersleger \/ordt door de BVD . , , -

' •'••'•••&& volgende week een^brcohift-e uitgebracht, één tweede herziene. '•••••',"•-"...^

••'•'. .druk van de brochure''over do voorstellen van de. commissies Peijnen-,

' • ; • . burg en Van'.Ri.j'ckevorsel. La 'de komende.-tijd hopen wij nog meer . . . . ' .

• materiaal te publiceren over de Navo, de europeso militaire samenwer--

king en'de'.positie .van de soldaten daarin (riet-name de'betekenis

"-van'internationale- oefeningen.).. . -
, , ; • • ' • • . ' '- - ' ; . • • •

. Voor: al; het' werk Icunneri va j natuurlijk'veel hulp gebruiken.

; ' ; : ' Mensen dis ons willen helpen bij r1, e voorbereiding'van het kongres

V., door de'verkoop' van iniformp^tiemateriaal, vertalen van stukken uit h«+

. buitenland, typen,''stencilen7 uittrekken van booken, enz.- kunnen

.''S.zich aanmelden bij het. .."' " " •
• • ''J: ' ' - . ' . • : . . . . . . ; • ' : ' • • • ' • - . . - '

. - , Algemeen Sekretari'aat van' de BVD '

: . Postbus 101.26.-. .Amsterdam

• ,.,tel; 020 - 229298.;, ' : -

werktijden: .werkdagen ^«OO .-'.'•'S.OO uur en 20-00 - 24'.00 uur
.'.[



'-•'•• ' ' GEEN GELUL MEERM WE GAAN NU DE STRAAT OP l l

ONS KOMPENSATIE-GEDüLD.'ÏS -OP!!

VREDELING EN DE GENERAALS ZULLEN HET WETEN.

' ' OIRSCHOT LAAT ZICH NIET VERNEÜKÉN.

'WE. GAAN VANDAAG EEN PETITIE AANBIEDEN AA.N HET KA2ERNEKOMMANDO

OP DE ACHTERKANT VAN DIT PMFLET VIND JE DIE PETITIE.

ONDERTEKEN HET EN LEVER HET BIJ DE UITGANG VAN DE EETZAAL IN.

OOK DS PERS 'MOET WETEN DAT WE DEMONSTREREN. DAAROM VERTONEN

WE' ONS'• EERST BIJ DE POORT.
• • ' 'v

.'; - VERZAMEL JE OM HALF ESN BUITEN DE EETZAAL

'-.••''. - BLIJF BIJ ELKAAR • *. .

.' : " • .• - LAAT JE DOOK HOGER KADER NIET INTIMIDEREN

; - - VOLG DE AANWIJZINGEN ..VAM DE'ORDEDIENST OP

OM'HALF EEN STAAN WE DUS ALLEMAAL BUITEN DE EETZAAL.

nadat we verzameld zijn, gaan we de andere eetzaal ophalen.

'. V ''• .' ' BLIJF SOLIDAIR, SAMEN STAfiN WE STERK! i !•

r:,;.vty



IK BEN HET GESOL MET ONZE RECHTVAARDIGE EISEN BEU.

IK EIS VAN MINISTER VREDELING EK DE GENERAALS DAT ER

EIHDELIJK EEN BEVREDIGEMDE KQMPENSATIE-REGSLIKG UIT DE BUS

KOMT.

IK DEMONSTREER, OPDAT MINISTER VREDELING EN DE GENERAALS

ZULLEN WETEN DAT HET MENENS IS'MET ONZE KOMPENSATIE-EISEN.

IK HEB R2CHT OP:

voor l weekend j 3 dagen kompensatie

voor 24 uurs dienst s 2 dagen kompensatie

voor 12 uurs dienst ï l dag kompensatie

.'EN alle weekenden vrij reizen

terugkeer op maandagmorgen.

IK, BIED DEZE PETITIE AAN OM TE BENADRUKKEN DAT MEN VAN MIJN '.;•;

VRIJE TIJD MOET.AFBLIJVEN

de,


