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CONFIDENTIEEL j

Ingekomen—

VCS nr El 's-Gravenhage, 3 juli 1974.

( periode 1-6-1974 t/m 30-6-1974 )

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

-diefstal/vermissing wapens/munitie

-Demonstratie/Oproep tot - ) uitg. WBVD

) overige

-Pamflettenacties ) uitgaande van WBVD

) overige

-Diversen

-Inlichtingenactiviteiten/Observaties

Totaal

B. Achtergrondgegevens^

D
Totaal juni'
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Geïnfiltreerde extremistische elementen in de WEM zoeken duidelijk

naar wegen om vanuit het "conflicf'denken de WDM tot activiteiten

te brengen. Onmiskenbaar speelt bij de beoordeling welke aanpak

terzake gewenst is de geringe respons die men kreeg bij de activi-

teiten in mei een rol* Het is echter ondenkbaar dat men zich lange-

re tijd niet actief zou opstellen, dit zou namelijk het prestige

van de geinfiltreerden afbreuk doen. Dit aspect kan zelfs medebreng-

en dat bijvoorbeeld de WBVD zelfstandig tot nieuwe activiteiten in

de KL zou moeten'komen. Doet men dit echter dan verliezen de geïn-

filtreerden een deel van hun vrije speelmogelijkheid zoals de WDM

deze hen biedt. Het beste zou het voor de activisten uitkomen als

er zich spontaan, ,een allen^aansprekende, actiedoel zou aandienen.

(Mogelij
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1. Incidenten in onderzoek "bij de KMar

Nr.' Datum Onderdeel Korte omschrijving Resultaat

(?7 13-6 Luasch. Vermissing bajonet Pal

68 21-5 GOC vermissing "bajonet + schede "bij A/B
cie 1e adm.cie van de dpl.sld. P.A.
Dobbelaer (52 02 10 098)

69 28-5 48 PIB vermissing bajonet Pal tijdens een
oefening door dpl.sld. A.M.Staken-
burg (53 05 02 477)

70 24-5 45 PIB tijdens de wachtperiode 17/24-5-'74
van genoemd onderdeel bij het
object X zijn in totaal 31 patronen
vermist

71 juli 73 12 AVA dpl.sld.J.J.van Maldegem heeft een
»aan hem uitgereikte UZI-bajonet
achtergehouden na een wachtdienst
(rnr. betr. 52 01 15 336)

72 6-6 GOC dpl.sld. P. de Smet (54 07 04 450)
heeft van een militaire oefening
135 oefenpatronen MAG achtergehou-
den.

73 H-6 Port a/d in de nacht van 13/14-6-'74 zijn in
Drecht het fort diverse vernielingen aange

richt.

74 6-6 11 Brig- tijdens een oefening in de omgeving
gnkcie van Apeldoorn is in de nacht van

5/6-6-'74 een mil.vrtg met kent.
KL 82-29 ontvreemd. Vrtg. is' inmid-
dels teruggevonden.

2. uitslagen KMar onderzoeken; n.t.r.

3. Overige incidenten:

bajonet dd. 2
5 inbeslaggen<
men. Tegen be
PV opgemaakt.

munitie is in'
slaggenomen. P'
tz. opgemaakt

4-6 107 AVA

AOC

vermissing 3 bajonetten UZI + 1 baji
-net PAL bij de Bbt.

onbekenden hebbenv van een DAP YA
328 twee banden laten leeglopen.
Daags ervoor was van een DAP een
moer van het gaspedaal losgedraaid
en de handle van een hulplier ont-
vreemd.

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

1

3.

4.

Soldatenkrant nr. 5 van de WBVD werd op 26/5 verkocht nabij
het kazernecomplex te Nijmegen

In de afgelopen verslagperiode is de WBVD-Soldatenkrant
nr„ 6 verschenen. Verspreiding ervan vond plaats op
23-6 bij NS-station te Breda.

Vier jongelui hebben op 9-6 nabij het HS-station te
's-Gravenhage WBVD-pamfletten verspreid (Bijlage l)

Verspreiding WBVD-pamfletten nabij station te Zwolle op 16-5
(Bijlage II)

2. Overige activiteiten van belang voor de KL

1. In Oirschot werd een extra bulletin van afd.blad "LUCTOR"
nr, 5/74 aangetroffen *?-



Tegen ae cLpi - •••<i J.W.v ;ame • ';lt ('jj 02 Ui? 19x; an
A. Scheepbouwer (53 09 3 f l 446) is PV opgemaakt tz.
verspreiden van pamfletten (Bijlage III)

3. Verspreiding pamflet ter gelegenheid van het 20-jarig
bestaan van 103 gnkbat door de dpl.sldn J.J.P.Teunen
(50 O? 16 510) en A.Prielink (53 10 03 135) op 5-6.
(Bijlage IV)

4. Pamfletverspreiding en handtekeningactie door afd.best.
WDM in de Oranje Nassaukazerne te Schaarsbergen op
6-6. (Bijlage V)

5. Poging tot demonstratie in de Johannes Postkazerne op
12-6 door VVDM-afd.best.leden P.H.Koudenberg en D. Bou-
terse.

6. Verspreiding VVDM-bladen "Alarm" en "Wittenberg" op de
Gen.Spoorkaz. en de Ipl. de Wittenberg vanaf 11 en 13-6

7» Op 11-6 is in de Oranje-Nassaukazerne te Schaarsbergen
een y.ergadering door het afd.best. v.d.VVDM gehouden.

Onderwerp: Mislukte spandoekenactie op 8-5-'74.

8. Verspreiding pamflet "Censuur op spoor" bij 103 Gnkbat
te Ermelo op 24/6 (Bijlage Vl)

9. Afd.best.VVDM Ipl. 't Harde onderhoudt regelmatig con-
tact met het hoofdbestuur,

10. Verspreiding anti-Nato pamflet te Hengelo in macht
T. f\ "2. «1 C / TMV3V1 'MWXUt.V gTVI'VPiA50/51-5. \JöSjgXL/eJgeX.JCXLXlA'

S. Diversen

1. Aantreffen lijst met Nato-stocknummers tussen dekzeil
dat op kisten zou worden gelegd die bestemd waren voor
Teheran/Iran. Dekzeil was op 22-4 vanuit Kladenkirchen
(Dld) aan NS teruggeleverd.

2f Mogelijke compromittatie van KEH Nato-Secret documenten

bij 1 LK tw. List of Preplanned PSCL copynr. 15/1 en
16/2 + 1 expl. ongenummerd en twee preplanned War IP's-
sheet 1 en 2 wegens onduidelijke administratieve
verantwoording bij de sectie ASOC.

F. Inlichtingenactiviteiten/Observaties.

1. Ongewenste belangstelling getoond voor object X te Darp
door I.P.E.KOTZEBÜ (30.4.'4?) - I.¥.KUIPER (22.2.'51)
en E.D. BRANK (19.10.'50) op 2-6

2. Inzittende van auto met kent. 66-28 RE heeft op 12/6 op-
vallende belangstelling getoond voor de "^ulianakazerhe.
Kent. staat op naam van S.Sëheffer. Naar "betr. wordt een
odz. ingesteld.

3. Inzittenden auto met duits kent. K-WE 280 filmden de
Julianakazerne op 4-6

jCQNFIPENTicEl f



Soldaten uit Ermolo hebben gostaakt-vooi' hun rechten : •• • • • ; •;'/>; •'•*'';:: . / / '

' Géérv'S IroFFen ! . • • • ;
Op dondordag 13 juni kom..n twoc aoldaton voor do krijgsraad, Wat hobbon zo.
godaan ? : •
.3/ui tenant _ Borst zoi..; "Ik oot niut in cU.c_ troop"., In maar^o was do 116 Cadi
op öcfoning in Duitsland. Hun kommandant> Twoedu Luitenant Borat, maakte
het .daar stoods bonter. Hij trok zich niets aan van de klachten van de
soldaten. Hot kon hom niots schelen toon een soldaat zijn gezicht verbrandde.
En hij wildo ook niet in de eetzaal eten; "Ik Grot niot in dio troop", zoi
hij. Dat was blijkbaar wol goed genoeg voor de soldaten! Op oon gogovpn momont
liet hij zalfs do bartunt sluiten. Hij had zo'n last Van hot lawaai l
Toon pikten de soldaten hot niot moer. ,

De_.luitenant-Wilde niotjprjrbon.,, Eerst word geprobeerd om een normaal gesprok .
mot de luitenant te hobbon. Maar do luitenant wildo dat nist. Uiteindelijk
gingen de dortig soldaten praten ovor wat zo nu mooaten doon. Zo bosloten
alle dertig om niot moor to workon totdat do luitenant zich andcrn ging
godragcn. i , ' .
DQ._3taking .was oen s_uksofu Acht uur lang hobbon dozo dienstplichtigen toen
gestaakt. Eerst woos de luitenant 8 man aan om aan het work te gaan. Weinig. • , '
kans ! Toon kwam do bataljonskommandant orbij. DOZO dreigde met de marechauB-
öoo. Ook toon blowen do soldaten volhouden, Dio acht man moosten hun spul-
len pakkon, maar dat deden ze niot. Allo dertig blovon tij olkaar. Een . • • ' . .,-.
opperwachtmeester van de marechaussee kwam uitgebreid waarschuwen voor &
.gevolgen. Daar waren ze helemaal niet van ondor de indruk. Zo vertrouwden
op hun eensgezindheid. . , . . /•
Inmiddels waren er in het hele kamp bordjes opgehangen: "116 CADI STAAKT '
NU", Andere soldaten kwamen zich solidair verklaren. . ...
Om hegon uur 's avonds had do luitenant, zijn les geleord. Hij kwam vertellen •'
dat hij zijn houding zou,veranderen, Na een gesprek van anderhalf uur be-
sloten do dertèg man de staking op to heffen,

De „generaal bemoeit .jaicĥ ormpe. Alles was dus goed geregeld, nu de soldaten
hadden laten zien dat zo niet ovor zich lieten lopen. Maar'toen kwam gerap-
raal O'Herne, D t. b is een zeer fanatieke .nan, die ook wol gonoraal Op Haarnet
wordt gehoornd. Diverse soldaten v/orden verhoord, en er vielen zware douwen.
Generaal O'Horno vond dozo aUtie "Misselijk". Twee van deze dertig man
worden nu zelfs voor do krijgsraad gehaald. Dat is inderdaad helemaal niot-.-•".
middolijk l •

DoJLo eerbaqa.lesJ zijn,bliĵ  Niot alleen Op Haarnet, maar ook andore leger-
basjoa zullun hut èoajuichen als• doa'o twee soldaten zwaar gestraft worden,
De staking van de 116 Cadi bewijst imiüürs hoeveel aukses jo k,unt hebben mot
eensgezind optreden t Daarom willen ze oon voorbeeld hebben, zodat.zo. yportaô
iedereen bang kunnen maken, • : . '' " • ,-•.;. ;,.i..'>•' ; . . , . . '..'''.'.' .*

Daarom willen do of ficieron zware straffen. , ' •• / '. '' '" •.',.;.,•,.!',.'••/. . ' • ' . .
Jün daarom Doggen WIJ ; ' • ' . ' ,. " • .'"' ",*:.'"• ,'• '

. ../GEEN GEVANGENISSTRAF VOOR STAKENDE SOLDATEN . ' • ' ' ;•''".''',

. •' STAKINGSVRIJHEID VOOR DIENGTPLICHTIGEN, ''-

•: •/SOLDATENkRA.NT-pamflot . •«
;••:" .. Bond voor Dienstplichtigen (BVD)

•' postbus 10126. - Amsterdam,
; : ',:.telefoon.020 ,- 32 92 9#. : ,'• '



a. u hartelyk vekom op uet ouderwettend van B-lOj cv,
'f/S .t<«.I-i*, die u thuis ontving van het ~ rganisatiekomité eindigt ' "•<
me: aaè-men de hoop uitspreekt, dat u een zo'n goed mogelyk beeld
krijg J' van ons dagelijks leven in militaire dienst.
Ook dat hopen wij «Maar wij vinden da1', er enkele essenti "3 zaken
worden weggela-cen.Ecn juist beeld verkrijgt men nia^r alleen door
gen raar dagen feest te vieren of een tentoonstell; -g te besaoeken
van v;££öiv.J, die wij (stoeten) gebruiken»
Wij hopen dat d.m.v. dit stencilt je, u een nog juister beeld van
ons dagelijks doen én laten krijgt,'" er* toch een paar plezierige dageri

De dienst in hot'1 algemeen
Hoe komt het toch, dat de soldaten steeds meer balen?De laatste
jaren is er toch zoveel veranderd in hun voordeel? Maar toch
staat er bijna wekelijks een bericht in de kranten van demonstrerende
soldaten.
V/e willen hier enkele redenen noemen voor deze toenemende onvrede
«•van de vijf jongens moet er maar e"on in dienst,
als je liet dus eon beetje handig'speelt, is het mogelijk, dat je

• niet in dienst hoeft; degenen die'het eerlijk spelen zijn de zakl
Je komt dan in een bedrijf terecht, dat weinig lijkt op wat we in
de burgeroiaatschappij1 een bedrijf noemen- •
-de onvrijheid, kenmerk van een leger • " ' . • • . - .
-d£ weddo, die no.g steeds ver onder zelf s1'1 het minimum jéügdl.oon;
ligt • .,.* .... :'"

-in hot leger wordt overwerk niet vergoed i«t.t. tot ieder
normaal bedrijf 7

.In het vrije westen.is men vrij van geloof> maatschappijvisie enz.
Toch moet iedereen in dienst en wordt gedwongen het kapitalisme ....
"te verdediee'n̂ 1 ook al is men hot niet eens niet dit systeem.' ' . "
Denk eens aan de zaak Kees Veilekoop.Kees is niet tegen 'een leger»
wel tegen de NA2Q» het Nederlandse leger is een onderdeel, van de
NATO. Kees weigerde dus dienst,-Hij kreeg 21 maanden gevangenisstraf
Over het vrije westen'gesprokenl " ;: 'V!'''-- ;

Gelegerd zijn in Duitsland,
Dubbel vervelend is het, als men ook nog naar Duitsland moet.
Ongeveer van do 9 dienstplichtigen moet er maar één naar Duitsland.
Alle reden dus om je ekstra genpt te voelen.
Internationale verdrage- worgden er voor dat Nederlandse soldaten
naar Duitsland riposten, waar de minister motoen gehoor aangaf
Hij zit er tenslotte niet mee „Maar om wat voor die jongens te doen
stond hij niet meteen klaarP en gaf niet thuis!
Twee punten wil" "n we noemen.
- verlof
De belangrijkste reden'" .,arom men zo baalt in Duitsland is zoals
sociale dienst majoor van V/ijk hot noemt: Jan wil naar Mien,
en die wens gaat door de net iets to grote afstand en de paraat-
heid maar mot mato in vervulling.
Dankzij dat wij parraat aiju in Duitsland mogen de soldaten in
Noderland iodoï weekend naar huis*
Haar we hobben wel oen ver lof schema, waardoor we liefst 35 C U
eagen por jaar mindor vrij hobbon.Do minister heeft al gezogd
voorlopig niets voor t1"1 vooion, hior maar ook iets aan to
veranderen (generaals, dio iedere1 verbetering zo lang mogelijk
proboron togon to houden!)
Willen wij con dagje vakantie hebben, dan uiooton wij 3 dagon
opnetaon (2 reisdagen) terwijl men in Nederland 1 das op
reist,
Pas geleden douonstree: • ••&-"> 00 ..soldaten uit Seedorf.,Hohna_en .
LangGmannshof in Bremen, om'Verbetering. - >• • ' •



-loon- • „
Uit dezelfde legerkoeriert goedkope drank, ekstra toelage, maar
dat moet je niet overdrijven, vinden de beroeps Soedorfers,
alles is hier razend duur!
Nou hebben do beroeps nog niet zo te Itlagen; een vergelijking
oon korporaal I heeft een buitenlandtoelage van ongeveer 350 gulden.
een kapitein 600 guldon, en een overste heeft een ekstr'aatjo \ •
van over de 1000 gulden. . "' • • . ! • • • : • • '
Een dienstplichtige? 56 guldon. . . • ' •
De beroeps nomen hun gezin meestal mee , Jan Soldaat niet • ,
Soms moet hy zijn vervoer -zelf betalen (bus+trein) '•'..•'•" ' .
Vijf minuten opbellen naar Nederland kost al 6,25 gulden
enz. • • • • • ' . , : ' , : . .:._;;.^

Verhouding kader-dienstplichtigen
Het is niet altijd roz-^our on maneschijn zoals men u tijdens het
ouderweekend probeert wijs te maken.
De onderofficieren eu officieren hebben no^ altijd andere eetzalen
Vaak met bar, f eestzaaltje, kegelbaan, bediening waar wij niet
binnen mogen.Kaar er is een eetzaal op de kazrne (keuken noord)
waar oen paar honderd dienstplichtigen drie keer per dag in do rij
moeten sta,on ,geen bediening, geen bar, waar iedere keer weer
kakkorlolovon v/orden gesignaleerd en zelfs een paar weken geleden
hot dak sa lok was, dat je tijdons een regenbui net zo goed
buiten koa zitten.
Hot toppunt werd bij ons onlangs bereikt,.toen hot kador had
geklaagd, dat de mlkkannen uit één gezmenlijke bak gevuld worden*
Er zijn or dus nu twee:een voor het kader, een voor dienstplichtigen
Hetzelfdo goldt'voor de eskadronsbar. , .
Deze bar is gemaakt door dienstplichtigen, de barkeepers zijn

' dienstplichtigen.Toch wil het kader de bar iedere- dag 'een tijdje..1""
voorzichzolf hebben, w ij mogen nie.t naar binnen komen l 'i ;
Ze willen natuurlijk wel door dienstplichtigen bediend worden. " • ' • , '



Pantser s torn- rust roest ' • • • ' • . • •
Een tijd geleden hebben we do oefening pantserstorm.gedaan..
Naast Iichatio3-ijlc afknijpen moesten enkole, vooral dö'or de
lichamelijke vermoeidheid', levensgevaarlijke kunstjes gemaakt worden
dio meer in eon circus thuis hoorden.
Enkole jongens maakten .Lier tegen bezwaar ' ;'.. • '.}
Dat dat niet scheel /ten,.onrechte gebeurde, bleek wol1 uit do >'..• •
vele ongelulrlr.cn die er g'ebeurden^waarvan twee zeer ernstige,., >
Een jongen raag nu eindelijk weer zonder krukken lopen, nadat
hij oerst 6 weken in het. ziekenhuis/ ,->-* , gelogen
Eon tweede jongen verbrijzelde zijn knie' zo, dat hij niet alleen
evenals die andere verder ongescnikt is voor do dienst, maar ook
voor zijn burgerberoep, zodat hij nu een ander baantje kan gaan zoeken

• Maar voor hot leader is ied.'«' bezwaar waken negatief, on opstandig}
J;jo had alles maar te doonlEr word zelfs geprobeerd oen jjangon
voor de krijgsraad te gooien. ;•
Voor straf moesten we ook rust-roest doon, eon drie-daagse
loopoofoning met vijc-nd gespeeld door soldaten van andero onderdelen
Als men gevangen genomen v • . werd men overgeleverd aan do MID
(militaire inliohtingo dienst) dio speciaal uit Noderland voor
deze oefening v/aron over gekomen , on opgeleid zijn in ondervragen»
Wat zich hier afspeelde tart" weer alles!
De jongens la-ogen een -zak ;.ovor hun hoofd, handen on voeten werden
gebonden, mon mocht, niet hiot spreken, zitten, leunen, alleen staan
tot over de enkols 'in»..... .koeiestfont'JJronlang, buiten in de
stromende regen, 's üaciits in do koudo.Er zijn jongens die, zo
ges,taan̂ liobbü-ft1)"-Vaïa-i:' 9 tot de volgende ochtend &6! •
Soms werd mon cloor de MID ondervraagd maar' do MID ging al
'üuül over "tot"'E'sor ,-intioraó vragon-aoals-iioo ia -do -verhouding
tussen je'oudors, zeden-' •"• A öf;• •'•>.-flcwotsondG- vragen en opmerkingen.
Beantwoordde uen de vragen niet of Öavoldosnde dan. moest, men weer
in do stront staan vöf voor straf liggen en''-je .oen'paar keer' j
opdrukken. . ' . , !.Xi.V'̂ -•/....,'., 'l • • . - • '
Vfot zei het lcüv."<r do. volgonde dag?Er vJ;areh":'tDveei. die meteen alles
vertelden, Wo moeston:óns Taannolijker gedragen.
m hobbcn4 ĥ cr̂ c.r-'̂ . - •; orcl vr m' WlĴ v?̂ !
V/as u niet. degene die niet geloofde al..die verhalen over de

iniors? V/ij nu wol i' '•"•.' .' •' •; , ' .•

S

m



Wij hopen dat hot nu oen bootje duidelijker geworden ia voor u ,
waarom zoveel soldaten ontrevedc-v zijn, en waarom er zoveel
geklaagd wordt en gedemonstreerd.
Er is nog hooi v;at te verbeteren in dit Nederlandse leger, en
nog heel v;at regels zullen aangezet moeten worden aan de normen
van deze tijd!
Sr zijn in dit.stencil alechts enkele voorbeelden Aangehaald• •'•

• V/ij haddon natuurlijk nog door kunnen gaan, bv de beperkte
vrijheid van ucniïigsuiting in het leger, het straf- en tuchtrecht,
dat zo langszamerhand uit de vorige eeuw lijkt te zijn;
.maar dan hooft u misschien helemaal geen zin meer .om te komen, <" .
'en dat is niet üo bedoeling van dit. stencil'.

Y/ij hopen, dat u toch. een plezierig weekend zult hebben,' en dat
u .tussen al deze ..slechte dingen enkele positieve punten'zult .
vinden, vnl. door toedoen van do .ÏÏGdorlandso' dienstplichtigen! • •
Zij.hebben zeker geprobeerd, tussen al deze rottigheid ,'u het . '• •
zo- aangenaam mogelijk, te' maken! I •'• . '



,'. Zeventig'monsen 'demonstreerden.Het hnddon er 700 moeten
' 'l • ' • ' • ' . - ' : •

zijn.Die anderen koken dit keer toeè '

Zouden zij (jnen kompenBatie willen? Of r.oudon >ij g t?-.,. .

intimideord zijn? ,

Dat men geen kompcnaatie -wil gant er bij ono niet in.Don-.'' '•'
moet het mislukken van onze oktie <:a denkon zijn aan het,
optreden ven het hogere kader.Dat zij rntit hun droirjomen- :,
ten zoveel'mensen zouden afschrikken,haddon wij nirat ver-
wacht. • , '- '' ' - . • ' ' .. • •'•••;- \ ;  •-'',;/ '

Misschien ook dat toch nog tovoel mpnfi.en A.o-n aktie . .,;
tegen de borst a£uit, . ' ",'•'• . - . • . . - . :

Bedenk wel dat deze vorm van aktie voor ons allen '
de enige mogelijkheid wao.Ki^-k, moar eena 'n'qar. do boro'apfr- ',
bonden die mét jaren praten'-'': •.•-, -';. •' ;•' '•:' •''•'••' V'i-;'!.' ••',•.','.'"'•. '•'
niets bereikt haddon* ••'• ;.. ' '..'.' • • " . , „ . - . ' • •' / ' '

" ' '• • - • , - . • ' • ' ' . ' > ' ' - ' <
Wij vrezen nu dat wn ,:.;. . , ^ ' • • ' ' . ' ; ' ' , ':':y'!". 'v'!>'-i;>. • '"••

ierdoor weinig-Jnpoelijk-, • • . r ' r . ' . ' ^ ,,,,'. . •
heden meer heblWn W'onze . . ' . .• •• • . ' •' ••; ' -': •'•;:/:"'.'~v\e kompnnsotie- « '." .. ' :

eisen kracht bij te zetten.

/,'.', Alleen als -jullie la-
ten zien dot niet alleen

::>; hoofdbestuur en afdelinga-v
p; ,;' besturen^de .VViQM vormen, ' . , .
. , maar juiet jullie zelf,

kan er vooruitgang tgoboekt
worden.

, . •
Je kunt ermee begin- •

nen,door ieder dis de
VVDP1,dus jullie zelf,
aanvalt terecht te wijzen»



IVtRMELO 103 GNK-BATALJON 20 JAAR,

.FEEST VOOR DE MATEN ??

'/•JIJ VRAGEN'ONS AF WIE ER ZO GRAAG FEEST WIL, VIEREN ' , ].;.,
- DE 'SOLDATEN,?/- . -• -<^-'

VOLGENS ONS is DIT 20 JARIG BESTAAN EERDER EEN REDEN OM EENS
KRITISCH NA TE GAAN OF HET VOOR DE SOLDATEN ALLEMAAL WEL ZO .
MOOI EN PRACHTIG IS ALS, MEN HET VANDAAG WIL VOORSTELLEN, ' / ..'
VllJ WACHTEN. NOG STEEDS OP KOMPENSATIE VOOR WEEKENDDIENSTEN

i - * . ,

EN OPTREKKING VAN DE WEDDE TOT HET MINIMUM LOON, , .
TOEN WE'DAAR EEN PAAR WEKEN GELEDEN OP DE KAZERNE VOOR . ;•' .. .
DEMONSTREERDEN, WERDEN WE DOOR HET HOGER KADER OP..GROVE
WIJZE GEÏNTIMIDEERD EN TEGENGEWERKT;!'
i'i'J MOETEN WE SAMEN MET HUN EEN FEESSjU BOUWEN, ; .
VANDAAG ZIJN WE VERPLICHT OM TOT MINSTENS HALF ACHT HET FEEST :,
JJI.J TE WONEN, TERWIJL WE. NORMAAL GESf ROKEN OM 5 UUR VRIJ ZIJN, '
VOOR ONS IS HET PAS FEEST ALS,WE.DE KAZERNEPOORT UITSTAPPEN, OP.: .
VJ5G NAAR HUIS MET DE GEDACHTE' DAT WE MORGEN VRIJ ZIJN,'
VOOR DE.GASTEN ZAL ER OOK WEL GEEN REDEN ZIJN OM LUID JUBELEND • '
OVER DE' KAZERNE TE. SPRINGEN, WlE VINDT HET NU LEUK 'OM EEM MAN '-. - . '
OP VRIEND- IN DIENST TE HEBBEN, . - . ' - , . ' . ' ' . .
BLIJFT .ER OVER HET BEROEPSKADER./ DAT i ALLES, GEORGANISEERD HEEFT; ••.
NAU JA, 20 JAAR VERZEKERD. VAN EEN VASTE BAAN EN EEN GOED SALARIS,,,,
DAT IS NATUURLIJK NOOIT WEG, c
'/OOR WIE IS DIT FEEST ER NU EIGENLIJK, BEROEPS/ SOLDATEN OF GASTEN?

- LAAT DE/WARE FEESTMEÜS OPSTAAN !!!!!•!! - , • .

JOS TEUNEN ( één van do
AB FRIELINK



INGRIJPEN VAN.'MARECHAUSSEE BIJ KRA EN JAGERS. '

DP VRIJDAG 17 MEI, IS' ER OP ONZE KAZERNE EEN AKTIE GEVOERD IN

4ET KADER VAN DE KOMPENSATIESTRIJD, DIE: ZICH AFSPEELDE BIJ DE..

ONDERDELEN'VAN DE KRA'EN DE JAGERS. '

iVAT WAS DE OPZET VAN DE AKTIE 7

Op de WDM koritaktmaten vergadering' van dinsdag 14. mei, kwam naar .
vo.ren dat veel soldaten het niet meer. zagen zitten -om op onze
kazerne een harde aktie te voeren. Het keiharde onderdrukken
van de akties op de andere kazernes en de douwen die gevallen zijn^
ontnamen veel jongens de lust om op de Oranjekazerne een soortge-
lijke demonstratie te houden. Want het was voor iederee.n duidelijk
dat op onze kazerne hard opgetreden zou worden en.veel jongens . .
voelden er weinig voor om met open ogen in de armen van het kader
en de marechaussee te lopen. Daarorri'wefd er op die kontaktmaten- .
vergadering' besloten geen harde aktie te Voeren. Om het risiko
voor douwen zo klein mogelijk te houden, werd toen het plan ge-
lanceerd, om op vrijdag 17 mei voor het middagappel spandoeken uit
de ramen van de gebouwen te hangen. Op de.kamers, op verschil- .
lende batterij en cie- 'vergaderingen werd dit plan besproken ea
voorbereid. Veel maten werkten enthousiast mee aan de^ uitvoering
van het plan. . • •

HET VERLOOP VAN DE AKTIE.

Uiteindelijk is het bij de st.st.verz.bat. van de KRA en bij de
alfa-cie van de Jagers" tot daadwerkelijke aktie gekomen. Bij de
andere onderdelen was de aktie wel voorbereid, maar kon om verr
schillende redenen niet"doorgaan. Zo kreeg de'B cie van de jagers
op vrijdagmorgen plotseling een alarmoefening en was dus de hele
dag van de kazerne weg. De st.st.ciè. 1e Div en de 101 VAGP hadden

. die 'dag schietoefeningen* Eaarnaast kwam de aktie bij de verbin-
dingen niet van de grond omdat ze ''Open Dag ''hadden. Jammer
eigenlijk dat juist daar de ouders en de vriendinnen niet hebben
kunnen zie'n: wat er werkelijk leeft bij de soldaten.

WAT IS ER GEBEURDJ»

Bij de A cie van de Jagers was alles klaar. Toen rond 13.fl'O uur
het eerste spandoek buiten werd gehangen, werd er meteen fel in-
gegrepen door kader van de B-cie 'en marechaussee. Willekeurig
werden jongens op gepakt en door de_ marechaussee afgevoerd.
Alle spandoeken werden in beslag genomen en 6 maten weidan- v.A<vr •*..
verhoor meegenomen. Maandagmorgen moesten deze jongensiop rappor.^

A,
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doeken vlak voor het appel buiten te hangen,ondanks het feit dat
er veel kader op de been was. Uit de ramen van drie kamers hebben
gedurende 2-4 minuten de spandoeken buiten gehangen. Daarna werden
ze door het kader weggerukt. Onmiddellijk na het appel werden twee
maten die op de kamer achtergebleven waren, bij de .afdelingskpm. op
het matje geroepen. Zij werden afgevo-erd naar de marechaussee»,.
Even later kwam de marechaussee opnieuw om nogmaals 3 maten op te
halen.
In de loop van de middag werden nog eens vier WDM-hok geroepen
Daar zaten de kazerne kommandant en 3 marechaussees, die op
zoek waren naar ''ondermijnend'' materiaal. Omdat er in hetWDM-hok
niets ligt wat niet gezien mag worden,, zijn ze weer snel vertrokken.

EEN KAT IN HET NAUW MAAKT RARE SPRONGEN.

In totaal zijn vrijdag 15 jongens door de marechaussee verhoord,
als of het om een zware misdaad gaat i
Inmiddels zijn er al douwen gevallen : bij de A-cie. v/d Jagers
6 en 7 dagen licht. Bij de st.st. Vzg.bat. v/d KRA is momenteel
de marechaussee bezig met een uitgebreid onderzoek. Wat eruit komt
weten we nog niet. Het optreden van de kazerne kommandant en de
M.P. staat in geen verhouding tot de zwaarte v/d aktie.
Bij de demonstraties, zoals die o.a. in Ede, Ermelo, Wezep, Oirschot
Den Haag , Amersfoort, zijn gehouden, is er nergens meer dan-dr-ie—--•-
dagen licht uitgedeeld . In Ede, waar zelfs een kwartier in dienst-
tijd werd gedemonstreerd , zijn geen douwen gevallen. Waarom wordt
er bij ons dan wel,zo moeilijk gedaan ?
Uit de grove intimidatie.,van de kazerne kommandant en de M.P.
blijkt duidelijk de angst dat soldaten eensgezind opkomen voor
hunrechtvaardige eisen.
Ondanks de felle tegen werking van het kader , blijven wij ons
inzetten voor een goede kompensatieregeling.

WAT STAAT ONS TE DOEN ?

Allereerst is het nodig om de jongens te ondersteunen die aktie
gevoerd hebben. Dit kan b/»v. door per compagnie of batterij hand-
tekeningen op tehaien onder een solidariteitsverklaring
Hierbij hoeft het natuurlijk niet te blijven. Verdere plannen over de
voortzetting van .de kompensatiestrijd kunnen per cie. of bat. bespro-
ken worden.
Daarnaast is er iedere dinsdagavond een WDM-kontaktmatenvergadering
waar;iedereen die zich aktief wil inzetten voor de kompensatie en an-
dere eisen, welkom is. ' WDM-SCHAARSBERGEN.
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•):. DiJtJpanifiet ' (zie1 cle achterkant) werd door acht maten op de avond '•£'•'.£.

;-r!,,tegen' .sic:h; uit spreken door, overste" De'.Lange.De "̂ cnUorct'r.oê te'̂ 'zin̂ 1'*'̂ '̂ ,̂ '̂ ''--'̂
..̂ nen vrerdèn, door 'heia'als^ onkrijgsfuohtélljk'.géz;ièh.': ."̂ '..V'1'. •-'̂ ^̂ '̂ ''̂ 'Vj-'''̂ -'1;;
vv,W$ hebbeu hem al aangezegd/;dat we dit <op:'geen .énkele'''ürariicir ••?ulleri;1̂v.|,'.''..,,• ;.•
\'~\l iedereen over de inhoud kan denken wat hij;'wilr. Is .:.;K.l.t, > i,1 . ;
;het belachelijk, dat je voor het. publiceren van oer dergelijke
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