
GENERALE STAP
AFDELING INLICHTINGEN EN VEILIGHE
SECTIE VEILIGHEID

Nr, Cl/87502/65/74

(periode 1-7-1974 t/m 31-8-1974)

A . Samenvatt ing

Aantallen incidenten, gerubriceerd naa

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

r soort:

lotaal juli

1

2

1

1

-
15

-
-

1

7
4

2

II

Totaal aug.

-

-

-
1

-
3

1

3

8

8

6

6

n

Totaal '74

8

5
2

10

2

75

1

30

51

95
37
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B.Achtergrondgegevens

1.De W»BVD zette haar propaganda-activiteiten en haar pogingen 'om te

infiltreren in de WDM onverminderd voort.



C«Materieel

1,Incidenten in onderzoek bij de KMar

Hp. Datum Onderdeel Korte omschrijving Resultaat

75 0107 JWF-kaz,
Assen

vermissing 1 scherpe patr 9mm
wacht.Het wordt niet uitgesloten ge-
acht dat de vermiste patroon vermoe-
delijk is verschoten

0607 Stcie
TSOCM

77

78

79

80

2406

0107

2706

0507

81

82

83

3007

1306

0406

In de nacht van 5/6 juli zijn te
andvoort uit de personenauto van de
kpl I munitiegeleider JoG.Smit, rnr
42041 0337, ingedeeld "bij het Garnmun-'
det te Amsterdam de navolgende voor-
werpen 'ontvreemdt 1 munitie codeboek
1 boekje instructie vervoer gevaarli j
ke stoffen-1 schrift betr.mun. cursus
1 agenda met adressen en tel.nrs van
mun.cplxn in Nederland en 1 pistool
Browning* toebehoren ,nr KL 56615»

25Afdltlu4 vermissing bajonet+patroonhouder
PAL. Ontvreemd uit opengebroken PSU-
kast van dpi sld W. F. WEIMANS, rnr
530702587

48Painfba1j tijdens schietoef in ISK-Harskamp
is de dpi sgt CJGM IJzendoorn,rnr
510203603» enige onderdelen van zijfi
pist.mitr.UZI kwijtgeraakt.

vermissing 12 vechtmessen+2 bajonet
ten, geconstateerd na het af zwaaien
van de A-cie van dat odl dd 2706

In de benzinetank van een mil vtg,
DAF YA 31 4, kent. KO 13-03, in gebruik
bij genoemd odl en staande op het
terrein van het TKC-Abtswoude werd
op 5-7 een hoeveelheid suiker aan-
getrogfen op de bodem van de vulzeef

tijdens een controle geconstateerd
dat van een DAF 3t van beide achter-
wielen de wielmoeren waren losge-
draaid,

vermissing van een FAL bajonet+sched
uit de PSU kast van dpi sld F.Schoen
makers, rnr 530615462.

vermissing 3 bajonetten UZI.+ 1 bajo
net FAL.E,e.-a. werd geconstateerd
tijdens een routinetelling in de
wapenkamer van het onderdeel.

l CONFIDENTIEEL

De schutter is be-
kend geworden.Al
spelend met zijn
UZI heeft de dpi
sld E.L.Abbink,
rnr 530912001 per
ongeluk één schot
afgegeven

Op 11 juli zijn
alle artikelen,
behalve het pist.-r
toebehoren terugge
vonden.

527Electr
ctrwkpl

41Vbdbat

11Gnbat

107Afdva



COiFiDiNÏI^L

Nr Datum Onderdeel Korte omschrijving RQsultaat

84 060?

85

86

87.

1005

1707

2907

88

89

0508

2007

90

91

92

0207

2607

93 1706

J¥F/Mauri- s vermissing van 3 patronen FAL uit
caz.-Ede de munitievoorraad van de JVP/Mauriti

kaz.te ^de.Werd geconstateerd op 6-7
maar de vermissing kan zich over een
langere periode uitstrekken omdat rei
bij het ingestelde oda is gebleken
dat niet alle wachtcdtn de aanwezige
munitievoorraad stuksgewijs tellen.'

105Ptplbr-vermissing van een patroonhouder ÏÏZI
cie Mogelijk zoekgeraakt bij het innemen

der wapens van een afzwaaienèe cie.

Mil schiet-op het militair schiettercein "Kijk
terrein te in de Pot" te Bergen op Zoom is een
Bergen op houten loods door tot heden onbeken
Zoom de oorzaak volledig uitgebrand.

4lVbdbat vermoedelijke sabotage in de VGP-ka
te Harderwijk:tijdens een techn.odz
van een mil vtg,jeep NEKAF -Jt, kent
KX 74-48,werd geconstateerd dat zie]
in de carter plm 51«benzine bevond.

3GF-kaz opzettelijke brandstichting in de
Harderwij c personeelsbar in gebouw 20.

581 Mun- in de nacht van 19/20 juli is inge-
depcie broken in de v.m. suikerfabriek te

Bergen op Zoom,thans eigendom van
MvD en in gebruik als opslagplaats
voor lege hulzen van allerlei leger
munitie.Inbraak werd ontdekt door
patr.433 Infbewcie,die twee toegang
deuren tot het gebouw niet afgeslot
vond.

47PainfbaiPoging tot inbraak cq. inbraak in
wapenkamer van de B-cie.Vermissing(
nog onbekend.Telling vindt plaats.

ds

n

n)

PM GC/ïïtr

14Afdva

11 ZVE

Na de terugkeer van de studentenweei
baarheid van de 4~daagse te Nijmegen
werden 14 bajonetten en 1 exercitie-
geweer Lee ̂ nfield vermist.

tijdens een mil oef in W-Dld is de
dpi kan JHM Nelissen,rnr 530614360
een bajonet kwijtgeraakt.Vermissing
dateert reeds van begin april(!),
werd eerst nu gerapporteerd.

vermoedelijke vermissing van 3 mitrailleurs
MAG.Volgens opgave C-11ZVE dienen 10
MAG's aanwezig te zijn bij het Mob-
cplx Schaarsbergen.^e beheerder al-
daar zegt dat er daadwerkelijk 7
m^oeten zijn.KMAR is ingeschakeld,
2e Bureau MA doet telling

CONFIDENTIEEL - 4 -
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Datum Dnderdeel Korte omschrijving Resmltaat

94 2506

95 1306

101Tkbat in de brandstoftank van een.mil vtg
merk Willys Overland,model vau -̂ t,
kent.KP 64-45, werd dd 2506 61 watei
aangetroffen.Voorval wijst op moge-
lijke sabotage

45Afdltlua vermissing van een bajonet,beh'orenc
aan dpi kan P.Hein.inga,rnr 53.07.
30.194.

2«Uitslagen KMar-onderzoeken

.Ons nr. Onderwerp: •^esultaat:

1.

2.

3.

5.
6,

7.
8.

10.

35/70 C.1

36/70 C.4

vermissing wapens tijdens oeg.
rivierovergang dd 29/30 sept.'70

vermissing pistool Browning PN
nr KL 62656 door (ex) sgt I
J.Bijl,rnr 17.11.20.018 van het
VOC te Ede, dd juli'70

58.C.1.200

62.C.1.39

62.C.1.40

62.0,1.41

62.C.1.42

62.C.1.43

62.C.1.45

62.C.1.46

vermissing ÏÏZI nr 100091 bij
112 Gemintcie

aangetroffen suiker in brand-
stof tank mil vtg 13Gnkcie

vermissing bajonet FAL

vermissing 55 elctr.slagpijpjes

vermissing 2 bajonetten Garand

poging tot inbraak in Port a/d
Drecht te Uithoorn

inbraak in geb.135 van de GMdEvS
kazerne te Oirsohot

vermissing van in totaal 11-^ kg
kruit.

CONFIDENTIEEL

Mitrailleur MAG nr 23529 is
dd 200574 tijdens baggerverk<
zaamheden opgevist.

betr.heeft destijds verklaar;
Jriet wapen te hebben verloren
Gebleken is dat enige Zxiid-
moluk.se jongelui hem het wa-
pen (ongeladen) afhandig heb<
ben gemaakt nadat betr.zich
denigrerend had uitgelaten
tegen hen en zij een dreigen'
de houding aannamen.Het pis-
tool is in maa,rt j.l, tijden
een Ambonnezen-vete te "voor
schijn" gekomen.Is inbeslag-
genomen door ̂ emPol Zwolle»

onbekende daders: geen re-
sultaat

odz had een negatief resul-
taat

geen resultaat

geen resultaat

geen resultaat

geen resultaat,vermoedelijk
werk van baldadige jeugd,
toegangsdeur was niet ver-
grendeld.

•E.e.a. betrof een poging-
tot openbrsking.Er werden
geen vermissingen geconsta-
teerd.

aangenomen moet worden dat ii
beide gevallen een administr;
tieve of verpakkingsfout is
gemaakt

- 5 -



nr Ons Cl-nr Onderwerp: •^-esultaat:
11.

12.

13.

14.

2.

3.

62.°.1.48

62.C.1.49

62.C.1.54

62.0.1.55=
63.C.1.66

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

3.Overige
1.

63.C.1.56
63.Co1.58

63.Cd.63
63.C.1.65

64*0.1.67

64.0.1.68

64.C.1.69
64.C.1.70

64.C.1.73

64.c.1.74

64.C.3.1

64.C.3.2

incidenten
14 Afdva
onbekende
datum

41Gnbat 6/8

UPaatcie ?

veraissing 5 bajonetten UZI en
2 bajonetten PAL bij 44 Afdva

vermissing 5 scherpe patr.9mm
bij de wacht Ipl Wittenberg

vermissing van een karabijn tij-
dens kaartleesoefening

vermissing 12 bajonetten UZI bij
C-bt 12AVA

c 'da had negatief resultaa

geen resultaat

vermissing bajonet+schede

vermissing afsluiter+toebehoren
UZI

vermissing bajonet PAL

vermissing bajonet PAL

vermissing bajonet PAL

vermissing bajonet+schede bij hè
GOC te Vught

vermissing bajonet PAL 48-^ainfbai

vermissing 31 patronen bij het
object X

vernielingen in Port a/d Drecht

onbevoegd gebruik van mil vtg
van 11

vermissing 3 bajonetten bij 107
AVA

onregelmatigheden aan voertuigen
bij het AOC

wapen is terecht.Was in
een voertuig van het vervoer
detachement blijven liggen.

Tijdens het odz is huiszoe-
king gedaan bij 65 grootver-
lof gangers van genoemd odl.
Bij 3 ex-dpln is een bajonet
inbeslaggenomen,zij hadden
deze als souvenier aan de
dienst meegenomen.

geen positief resultaat

odz had geen resultaat

geen resultaat

teruggevonden in de PSÜ-kast
van een andere onderofficier

bajonet is inmiddels tarugge
vonden.Het terugvinden werd
pas veel later gerapporteerd

geen resultaat

geen resultaat

odz had negatief resultaat

zie nr 8 hierboven.Hier eve
eens sprake van het werk var-
baldadige jeugd.

"Voertuig is inmiddels terug-
gevonden, onbekende daders.

odz had negatief resultaat

handle van een hulplier was
reeds langer zoek,van het op
zettelijk laten leeglopen
van twee banden is niets ge-
bleken.

dpi kan A.H.G.v.d.Voort,rnr 53.0;
28.531 heeft aangifte gedaan van
de vermissing van een bajonet.Ti;
dens betr's afwezigheid iv.m. ziejk thuis
is zijn PSU-kast opengebroken geveest

vermissing bajonet door dpi sld
C.A.Eishout,531027125,tijdens eer
oef in West-Duitsland
dpi kpl R.Manten,531111332,mist sinds
enige tijd zijn bajonet.Zoekgeraakt
tijdens oef In̂ Ĵ Dld (sennelaffêr)iaimmi'^ftt*tt^t9fiim*i i» l —n-1 ifitmi *" *

- 6 -
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D«1„Activiteiten van extyeme/extremistische organisaties tegen de KL

1 .VBVD-pamfletten,uitgegeven door v/BVD afd.Ede en gericht aan "alle
soldaten uit Ede en de Harskamp" werden op 28 juli verspreid nabij het
NS station te Ede.In het pamflet werd opgeroepen om op 29 juli een EVD-
avond te bezoeken in het Jongerencentrum Octopus te Ede.
In dit wBVD-pamflet stond onder het hoofd "BVD geen konkurrent-van de VVDK'
het volgende: "De WDM is een sterke soldatenvakbond.ïn de WDK komen de
soldaten op voor hun belangen,,In de WDM laten de soldaten hun macht zien»
Daarom ondersteunt de BVD de WDM.Daarom zijn BVD-soldaten aktieve WDMers,
In het WDM-hoofdbestuur zit ook een BVD-soldaat".

2.Op 19 augustms is een extra nummer uitgegeven van de Soldatenkrant.Dit
naa.r aanleiding van de krijgsmachtzaak tegen de 5 VVDM-ers op 21-S.Exem-
plaren van deze ^oldatenkrant werden verspreid op de volgende plaatsen:
-dd 19/8 in de GMdRvS-kazerne te Oirschot;
-dd 19/8 nabij de Gen.de Bobskazerne te Grave;-
idd 18/8 nabij station CS te Dsn H&ag;
-dd 25/8 nabij Ede station;
-19/8 nabij station te Eindhoven.

3.In de afgelopen verslagperiodeis verschenen Soldatenkrant nr 7.
Verspreiding ervan vond plaats dd 26/8 en daarvoor ook reeds 19/8 ne.bij
de gn.de Bons kazerne te Grave.

4.Op 16 augustus zijn in de Ipl Nunspeet aan naar de Ipl Seedorf terugkeren-
de verlofgangers wBVD-pamfletten verspreid, gericht aan alle soldaten in
Seedorg,Hohne en Langemanshof.

5.Op 21 augustus is door een^twintigtal personen gedemonstreerd nabij het
gebouw van het HMG te -̂ en aag.Zij waren voorzien van spandoeken, waarop
o.a. de volgende teksten: "BVDers vr.ijspraak"-"Stalcingsvrijheid voor Sol-
daten"-Ermelo solidair met Kees en Moo".Tijdens de demonstratie werden
extra nummers van de S0iaatenkrant uitgereikt.

2.Overige activiteiten van belang voor de KL

1»0p 1 augustus werd op het parkeerterrein van het PMT,nabij het ASK te
Oldebroek door een aantal personen,afkomstig uit nabijgelegen campings,een
demonstratie gehouden, gericht tegen de schietoefeningen in de vacantie-
periode op het ASK te ffildebroek.Aan de C-Ask werd een petitie overhandigd.
Aantal deelnemers plm.120.

2.Tussen het uitkomen van de defensienota begin juli en de behandeling ervan
in de Tweede ^amer heeft de WDM -zich ten doel gesteld in die tussenliggend.
periode -geschat op plm. öweken- de defensienota op alle punten ap goed
mogelijk met alle maten door te praten.
Het WDM-HB heeft in eerste instantie een voorlopige reactie gegeven op
de nota aan de hand van hun concept-eisenpakket.
verder is een speciale commissie, de zgn "zesweekse commissie" in hei leven
geroepen om een massale opiniepeiling onder de dpln te houden,o.-a. door
bezoeken aan legeringskamers door WDM-afgevaardigden in alle kaz.srr.es.De
zesweekse actie zal begeleid worden door de uitgifte van een aantal
Informatie-Bulletins. .

3»Naar aanleiding van de "strafoverplaatsing" van de actieve VVDM-er Albert
CZECH, "kontaktmaat", en ingedeeld bij de StCie 1DIv, heeft de WDM afd.
Schaarsbergen een handtekeningenactie op touw gezet.Een groot aantal dpln
hebben hun handtekening gezet onder de zgn "Protestverklaring" die als
.volgt luidde: "Ondergetekenden,soldaten van de..Oranjekazerne te Sohaarsber-
gen,protesteren hierbij tegen de aangekondigde strafoverplaatsing van eer.
WDM-kontaktmaat.Deze overplaatsing is een rechtstreekse aanval op het
kazernewerk van de WDM afd.Schaarsbergen.Zij stellen dat de WDK als er-
kende vakbond,ongehinderd kazernewerk moet kunnen verrichten en eisen van d
Minister dat deze overplaatsing ongedaan wordt gemaakt"0

CONFIDENTIEEL
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4.In verband met de krijgsraadzaak te Arnhem op 21 aug. . c'ontra-ds 5 WDI1-
afd,bestuurders uit 't Karde hebben organisaties als K¥J,NW-jonger en,
ANJV,Proletarisch Links en Proloog zich solidair verklaard met de VYDrl-
eisen: -geen verdere strafvervolging

-cngedaanmaking van de al uitgesprzoken straffen
-teruggave van de door de straffen verloren gegane tijd.»

5.Het HB van de WDM heeft aan het gemeentebestuur Arnhem toestemming ge-
vraagd -en verkregen om.op 21 aug. een demonstratie te houden nabij het
gebouw van de &rijgsraad.

6.Op 14 aug. is in het ISK Harskamp bij de avondmaaltijd door plro 130 dpln
nabij de manschappeneetzaal een demonstratieve "zitactie" gehouden om hv.r.
eisen.t.a.v. de kwaliteit en de wijze van. verstrekking van de maaltijden
kracht bij te zetten.De demonstranten werden toegesproken door de dpi
sld JMH BEEK,die een aantal eisen opsomde en tenslotte meedeeelde dat,
zo h'un eisen niet werden ingewilligd,er nog meer acties zouden volgen.
Na hem sprak WDM HB-lid Marcel RENSEN,die de dpln per megafoon verzocht
naar de kazerhepoort te gaan alwaar persmensen aanwezig waren.Tijdens Iran
tocht naar de poort werden enkele spandoeken meegevoerd.De demonstratie
had een rustig verloop.Tijdens de zitactie werden pamfletten verspreid,
Aan de C-lpl Harskamp werd een petitie overhandigd, voorzien van een
groot aantal handtekeningen.

7.De kommissie "Burgerwerk" van de WDM heeft t.b.v. de vormingswerkers
esn handleiding uitgegeven, getiteld "Leger,dienstplicht en . ...WDI-Ï"0
Naast onderwerpen als keuring,opkomst en opleiding,parate tijd wordt een
korte WDM geschiedenis gegeven met daarnaast-een opgave van de door hen
behaalde resultaten, nog gecompleteerd door hun nu nog bestaande eisen-
pakket,waarin o.a. kompensatie-wedde en diensttijdverkorting voorkomen.

8.In verband met het feit dat de WDM binnenkort een nota zal uitbrengen
over de struktuur van de MGD zijn door het EB-WDM aan afdelingsbestuurde?
vragenlijsten gestuurd.Deze enquête omvat de volgende vragen:
-Hoe zit de MGD bij jullie in elkaar (hoeveel artsen,hospikken,zieken-
boegen)
-Hoe is de MGD gehuisvest
-Hoe zijn de wachttijden als je naar de MGD gaat?Is de arts bereikbaar
voor noodgevallen?Hoe is de eerste opvang als je wordt behandeld?
-Is men over het algemeen tevreden of ontevreden over de behandeling.
-Hoe is de houding van kaderleden t.o.v.- de MGD?Worden er vaak door
hen mutaties genegeerd?
-^oe is het gesteld met deirhoud van de gewondentassen?
-Probeer een indruk te krijgen over het geneesmiddelenverbruik. (evt door
lijsten met binnenkomende geneesmiddelenvoorraad).Hoe ligt het verbruik
van kalmerende middelen (valium,librium) bij jullie?
-Hoe is in het algemeen de stemming t.o.v. de MGD onder de maten?
Verder is op het formxilier ruimte gelaten om individuele klachten van
patiënten van de MGD te noteren,waarbij sprake is van een onterechte of
verkeerde behandeling.
Genoemd formulier was ondertekend door Pons BURGER, lid DE-WDM.

9.In het WDM-afdelingsblad "De Export" nr 5 van juli 1974,uitgegeven door
WDM afd.Seedorf is als ingezonden brief opgenomen het WBVD-parnflet betr.
het Internationaal Soldatenkongres dat op 21,22 en 2J> november a.s. in
Amsterdam en Utrecht gehouden zal worden.

- 8
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10.Op de laatste dag van de Vierdaagse te Nijmegen,19 juli 1974» werden
aan buitenlandse militaire deelnemers in het Engels gestelde WDM-painflt"
ten uitgereikt.

11.De VVDM afd.Bernhardkazerne te Amersfoort heeft een pamflet opgesteld en
verspreid,getiteld "Ook nu leven er op onze kazerne veel taalpunten",,

B.Diversen

1 .Anonieme (telefonische) bommelding op 29 jxini "binnengekomen bij de
wachtcommandant van de Adolf van Nassaukazerne te Zuidlaren.De "boodschap
was gesteld in fee t Engels.

2.Vermissing van geclassificeerde documenten bij 14Afdva dd 10 mei,^srmish
werden een °efen OVO nr 21 en 2 OPC' s nr 189 en 190, "beide confidentieel
geclassificeerd.Tijdens een onderzoek dd 2 juli kwamen de documenten
weer "tevoorschijn".Comproniittatie blijft aanwezig.

F,Inlichtingenactiviteiten/Observaties

1.0p 6 juli 1974 heeft^de Russische Militaire Attaché -met gevolg- een
bezoek gebracht aan arderwijk.^een bijzonderheden.

2.Op 18/6 werd nabij de schietbaan Langeboom een auto gesignaleerd, waar-
van de inzittende zich opvallend gedroeg.Onderzoek wordt ingesteld.

NFJDF:\n:F.L ;


