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GENERALE STAF
AFDELING INLICHTINGEN EN VEILIGHEID
SECTIE VEILIGHEID

Nr.Cl/87502/67/74 Gravenhage, 14november 1974

(periode 1-10-1974 t/m 31-10-1974)

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 wpns/munitie

Demonstratie/oproep tot - ) uitg.wBVD
) overige

Pamflettenacties ) uitgaande wBVD

overige

Diversen

Inlichtingenactiviteiten/Observaties

Totaal

Totaal oktober

3
3

-
1

-
13

-
6

28

3
5

62
=as

Totaal '74

14

8

2

15
4

101

1
35

64
141

42
33

460

B.Aohtergrondgegevenè

1.V-BVD zette de infiltraties in de WDM onverminderd voort.

2.V-BVD wist de VVDM te bewegen tot een "bepèkte" deelname aan het
anti-NAVO congres«De gevonden formule voor de deelname luidt dat een

aantal VVDM'ers als "waarnemers" het besloten gedeelte van het congres

zal bijwonen,Dzz wordt de gekozen oplossing gezien als een tactische
manoeuvre om de VVDM te vrijwaren voor zowel kritiek van de zijde van de
defensieleiding als van de goedwillende leden. De vraag is zelfs gewettigd

of deze tactische manoeuvre niet mede past in een breder streven om de

WDM bij een in het algemeen hardere aanpak, minder kwetsbaar te maken.
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C «Materieel

1 .Incidenten, in onderzoek bij de KMar:

Nr.:

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

Datum

0308

2409

0709

2308

1810

1710

1810

2409

1810

1110

2910

Onderdeel:

JWP-kaz Ede

15Afdltlua

TSOCM

113Alguitr-
avplcie

13painfbat

48Painfbat

Ötoie 43
Painfbrig

16Painfbat

42Painfbat

Korte omschrijving:

vermissing 1 scherpe patroon
munitievoorraad

uit

Resultaat:

vermissing 1 scherpe patroon FAL. "Vermis s ing
werd geconstateerd bij een hertelling
van de munitie na terugkomst odl van
de wachtdienst, verricht bij ob$ X

bij de wacht van de Ripperdakazerne
werd een FAE-patroon aangetroffen,
welke geen kruit meer bevatte.

tijdens een gehouden controle werd ga
constateerd dat uit de wapenkamer van
genoemd odl 23 UZI.patroonmagazijnen
ontbraken.Bij het KMar odz is het aan
tal vermiste magazijnen inmiddels
gereduceerd tot 9«

bij de B-Cie wordt een seinpistool,
model MK4,nummer 13141» vermist

vermissing 4 scherpe patronen 9mm.
Vermissing is ontstaan toen odl als
waohtdet optrad van het object X in
de periode 11-18 oktober

in de PSU-kast van dpi sgt W.A.van
EYK,rnr 530503124, werd een eerder
opgegeven vermiste gaspatroon,kal*
7.62mm aangetroffen,alsmede een bajo- maakt
net FAL.Betr.is wapenverzamelaar.

vermist een complete zend-ontvangappa
ratuur,ter waarde van plm./ 13.000.-,
uit AMX vtg.kenteken KN 65-53.

Voorwerpen zijn ir
beslaggenomen,tege
betr is PV tz opge

MobCplx Ede
Driesprong

Bij de controle bij de inreis vanuit
W-Dld werd dpi sld P J M LIJTEN, rnr
540408394, in bezit bevonden van 11
oefenpatronen kal 7.62mm.

GemPol Amsterdam heeft uit handen van
ex-dpl sgt R A MARCH,geb.30mei1952,

Munitie inbeslag-
genomen,tegen bet
PV tz opgemaakt.

de navolgende munitie inbeslaggenomen:
1 patr.band met 56 afgevuurde patrone.n
7.62mmj1 patr.bandt met 120 scherpe paj-
tronen(losse flodders) kal.7.62mm;
2 scherpe patronen 9mm.Betr had deze
munitie verzameld gedurende zijn dienst-
tijd van 130372 tot 300873.

• Na een telling van patroonmagazijner
kwam men tot de ontdekking dat 72
ÏÏZI patr.mag. en 24 FAL patr.mag.wedden
vermist.

PV tegen betr,
opgemaakt
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CONFIDENTIEEL

Nr. :j Datum:

121>9 2709

Onderdeel: Korte omschrijving:

B-Cie 41Ps.H na een alarmoef werd de navolgende
infbat i scherpe munitie vermist:

1 ds a 30 scherpe patr 9im
9 patr 9rom
1 ds k 20 scherpe patr 7.62mm

.J e sultaat:

122 j 1210 'cplx De Bos-
camp te Soes
terberg

123 i 0310

124 2810

OCC

435Infbewcie

1 s avonds werden drie onbevoegden op
de tankparkeerplaats gesignaleerd.Na
ontdekking verdwenen zij.Bij een direct
daarop gehouden controle van de loods
waar de drie zich hadden opgehouden
werden onder de monotrailer van een ;
Centuriontank enige grote proppen pa-
pier aangetroffen.

vermissing pistool-mitrailleur UZI
nr 81999 t.n.v. dpi huz R R VASKE,
rnr 540719540.

wapen is inmiddelt
teruggevonden in
bagagekluis van
NS station te A-
mersfoort.

In de nacht van 27/2810 is door onbe-
kenden opzettelijke schade aangericht
aan het wagenpark van 435Infbewcie.Ge-
constateerde onregelmatigheden:
trekker 10t: ftandrem vernield en brand-
stof tank volgestopt met grind;
mil autobus:nummerplaten gesloopt en
nummerplaatverlichting en achterlich-
ten vernield; '
vau 1t: zeil doorgesneden; ;
aantal andere vau's 11: alle touwen j
doorgesneden,spiegels vernield en ach-
terlichten kapot; •
diverse burgerauto's:

i •. j

2.Uitslagen KMar onderzoeken;

n.t.r.

3«Overige incidenten:
_____ .„_„__

0710

tijdens oef.VRIJLAND zijn uit een afge-
sloten MUNGAjeep,die geparkeerd stond nabij een
hotel te Bergen (W-Dld) een zender/ontvanger,merk
Philips.serie 3600 en nog enkele prève-artikelen ver-
dwenen, egen het geldende voorschrift in was bij het

'• voertuig geen wacht geplaatst.

112Gemintavplcie nabij het schietterrein Bergen-Hohne werd er,
j nadat er tijdens een rit met DAP YA 314,kenteken KL 03-0
j storingen waren opgetreden, in de benzinetoevoer, bij
het aftappen van de benzinetanks suiker aangetroffen.
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Nr. j Datum

3 j 0709

Odl: s Korte omschrijving:

1408

0410

44TDhrstciej±x een benzine-jerrycan,die tijdens een oefening in
iW-Dld werd opengemaakt,"bleek uitsluitend water te bevat
l ten.Jerrysrans zijn afkomstig uit Kt III-mag te ̂ istelro
|de, de verzegeling geschiedt echter in het BOS-depot te
!Austerlitz.Indruk bestaat dat op de vulplaats te Auster
' litz "voor de grap" een jerrycan met water is gevuld.

122RVC jkpl TS R Th CLAESSEN.rnr 560101659, rapporteerde dat hi
zijn mil pasp+mil rijbewijs was kwijtgeraakt op Edese
kermis.Herriep dit later door te zeggen dat de papieren
in de auto van een vriend waren achtergebleven en dat d
ze vriend de doon had opgestuurd,maar nooit zijn aangek
men.Begin okt. heeft hetr. uitgelaten dat hij zijn mil
paqpoort had verkocht aan een gastarbeider, .om deze aldu
aan een identiteit te helpen.

In de nacht van 3'4 oktober is ingebroken in de kleine
bunker,waar vbdmat ligt opgeslagen.Enkele sleutels wor-
den vermist.

Pr.Juliana-
kaz Gvh

6«GoOonstateerde onregelmatigheden tijdens oefening VRIJ-LAND

a. (1009

b. 1309

d.

1409

1309

4lGnbat

102Intbat

11-^evocie

101VAgp

mogelijke poging tot opzettelijke vernieling van 2 vau'
^t,MUNGA: in de oliereservoirs van de twee vtgn werd ee
onbekende vloeistof aangetroffen.

mogelijke sabotage aan mil vtg NEKAF,kent KP 69-05:
onbekende heeft kans gezien om tijdens een korte afwe-
zigheid van de ch tijdens het onderhoud aan het vtg in
de vulopening van het motorcarter een langwerpig steen*
tje te plaatsen,dat klem kwam te zitten in de vulpijp.
vermissing UZI nr 77968,t.n.v. dpi sgt C R ROSBAK.rnr
500724421 .Gebleken is dat twee onbekende Duitsars zich
enige tijd op verdachte wijze in het bivak te Olden-
dorf (W_Did) hebben opgehouden.

vermissing UZI nr 54344, t.n.v. dpi wmr J B H BOESVELD
rnr 530819047.

i

D.1 Aktiviteiten van extreme/extremistische organisaties tegen de KL

1.Verspreiden Soldatenkrant nr 8, dd sept '74 dd 15 sept,nabij kazernecplx
te Nijmegen door inzittende van auto, kent. 67-79 JK.Kgnteken staat op
naam van de bekende A.J.L.PEETERS, geb.26juni1946, wonende te Mijmegen
Fransestraat 13.

2.Verspreiding wBVD-Soldatenkrant nr 9 dd oktober 1974t
-nabij kazernecplx te Nijmegen dd 1310, door o.a. eerder genoemde Peeters;
-dd 1410 en 2110 nabij kazernepoort van de Adolf van ̂ assaukazerne te Zuid-
laren, beide keren door o.a* de bekende mej.Struyoken;

-dd 20 en 211(1» nabij station te Breda door mej0Koldewey en dpi sld D.ïï.
BROUWER,rnr 511029025.

3.In samenwerking met het anti-NA$0 Komitee Nijmegen en het erde Wereld
Centrum aldaar heeft de wBVD afd.Nijmegen een anti-NAVO avond georganiseerd
op donderdtag 19 september.Pamfletten, met daarin een oproep om de avond b:
te wonen werden verspreid.
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200verige activiteiten van belang voor de KL

1.De VVDM-afd. in de GMdRvS-kaz te Oirschot heeft een open brief gestuurd
naar Min^e f, waarin geprotesteerd wordt tegen het houden van grote mil oefn
de maand september. De VVDM afd. merkt op dat ivm de oef ,VRIJLAND,die moraen
wordt gehouden) honderden verzoeken van dpln voor vervroegd verlof zijn afg<
wezen. ïorig jaar was dit ook het geval bij de oef0BIG FERRO. Vervroegd verL
id vooral van belang voor hen, die nahun diensttijd weer een studie willen
opnemen. Door het niet inwilligen %an hun verzoek komen zij by hun studie i:
moeilijkheden. De "open brief" isondertekend door 235 dpln van li 74-4, wan
zijnzijn het die volgend jaar met dit probleem kunnen worden geconfronteer
( uit de Waarheid dd 290974)

2. Op 0410 zijn in de üen spoorkaz te ̂ rmelo en in de Ipl Harskamp meerdere
exemplaren van het WDM-pamf let, getiteld "Jachtseizoen Suriname geopend"
opgehangen op de onderdeelspublicatieborden.

3. VVDM pamfletten, getiteld "LAAT JE NIET VENEÏÏKEN̂  zijn dd verspeeid onder
dpln van de 42schoü>lcie in de Ipl Oirschot. erspreiders waren de "kontakt-
maten VVDM Snieder,Lemstra, Doppenberg en de Jong.

4. Op donderdag 031 0, omstreeks 2100 uur, verscheen in de Isabëllakazerne te
Vught, een van de door de KrR ^aramaribo veroordeelde VVDM afd. bestuurders
Op vertoon van zijn mil pasp werd hem toegang verleend tot de kazerne. Op h
kazerneterrein ontmoette hij een tweede persoon, waarschijnlijk een VVDM-K
lid.Beiden zijn vervolgens Baar de gebouwen van de Suriname-Cie gegaan en
hebben daar onder de aanwezigen pamfletten uitgedeeld en anti-reclame gema
m-, b. t. de TRIS.

5. VVDM afdelingen ieedorf-Hohne en angemanshof hebben een bulletin opgestel
getiteld "Aan het verlof wordt niet gesleuteld".

6. Op 091074 zijn op de legeringskamers van de Ipl Harskamp meerdere exemplar
van het VVDM-pamflet, gaariölópgeroepen werd een soldatenvergadering bij t
wonen op 10 oktober, verspreid.

7»0p 0510 werden te Oldenzaal op de Markt een aantal jeugdactiviteiten georg
seerd in het kader van het 50-jarig bestaan van de radioomroep NCRV.Elk de
aanwezige groeperingen kon d. m. v. een daartoe ingerichte kraam hun doelste
ling aan belangstellenden kenbaar maken. De WDM was ook aanwezig. Naast be-
kende VVDM-ge schriften was ook W-BVD lektuur ter inzage.

8. In de Elias ^eeckman-kazerne te ̂ de is op 151074 het VVDM "Beeckman-Bullet
verspreid, met als ondertitel "Balen met Lulkoek".

9. Op 171074 werden op het VOC te Eae VVDM pamfletten aangetroffen. E. e. a. bet
een actie d. m. v. een handtekeningenlijst voor een betere huisvesting.

10. De Juridische Kommissie van de WDM heeft een nieuwe Juridische Map uitge-
geven.

11. Vanuit zijn Soheveningse cel in het Jeugdhuis van êwaring "De Sprang"
heeft VVDM-er Kees van Dijk dd 2108, a.e "achtste dag", brieven gestuurd
aan zijn "Kameraden van de VVDM" te Ermelo en aan "Alle bekenden en onbeke
kameraden van 1l6Cadicie".o

12«0p 151074 heeft in de Oranjekazerne te Schaarsbergen een VVDM-afd. vergader
plaatsgevonden, met als onderwerp de ANTI -NAVO-Week van 25-29 november.
^amens de W-BVD was aanwezig de eerder in deze rapportage genoemde PEETERS

15. In de °ranjekazerne te Sohaarsbergen werd op 161074 het VVDM-pamflet
"De bak in" aangetroffen op onderdeelspublicatieborden.

CONFIDENTIEEL
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14.In het WDM afdelingsblad DOLPJE van de ftazerne te Zuidlaren is een artikel
gepubliceerd over de "Aktie Mozambique 1974"«E.ë.a. werd gepubliceerd op
verzoek van de secretaris van de aktie, ex-WDM-EB-lid B. J.M.POELMAN1T, rnr
490203390.

15.Het zgn "Zwartboek Huisvesting Beeckman", uitgegeten door de VVDM-afd.Eiias
Beeckman kazerne te de is uit.De ti1eL van het zwartboek luidt "Voor een
betere huisvesting" "

16.VVDM-pamfletten,ggtiteld "Daar staan we dan", n.a.v. het staatsbezoek Van
de president van enegal zijn uitgegeven door de VVDM-afdelingen Harskamp-
Johan Willem Friso kazerne- de en Oranjekazerne schaarsberggn.Genoemde
pamfletten werden dd 221074 uitgereikt te Amsterdam op het amrak door enige
in burger geklede personen.

17.Op de dag dat degedegradeerde kornet Jos de HOOGH zich keam melden te Grave,
211074, werden door het WDM-afd best aldaar, aan dekazernepoort pamfletten
verspreid, getiiêLd "Jos,ballingschap in Grave".

18.Op 241074 werd er in de TV-zaal van het EMT te 't Hftrde door de WDM afd. een
protestvergadering gehouden.Aanwezigen plm,30.onder wie Jos de Hoogh, en enige
vertegenwoordigers van de VVDM-afdn Wezep en ̂ rmelo.Er werd uitsluitend en
zeer uitvoerig gespraoken over de degradatie van de Hoogh en alles wat daarmee
verband hield.
Deze vergadering was middels een verspreid pamflet aangekondigd

19.Van 3-6 oktober is wederom een WDM kadercursus gehouden aan de Volkshogeschoc
te Valkenburg.

20.Vijf dpln van 41 Vbdbat, waaronder twee WDM afd.bestuurders, hebben dd 1609
aan C-451 Vbdbat een aantal lijsten overhandigd,welke in totaal ruim 200
handtekeningen droegen,als protestuiting tegen het iedere morgen te houden
batalöonsappel plus daaropvolgende vlaggeparade.

21.De WDM afd 't ïïarde heeft ter gelegenheid van de ÏÏMG-zaak contra de "Vijf
uit 't Harde" een pamflet uitgegeven,waarin zij -als slotwoord- de maten aan-
raden tei;blijven vechten voor hun rechten.

22.Het Algemeen Bestuur van de WDM heeft in nauwe samenwerking met Jos de HOOGH
en het Afd.best.WDM 't Harde een "Peitenrelaas van ut Harde" samengesteld,
waarin zij uiting geven aan hun verontwaardiging over de WDM-tegenwerking
door de legerautotiteiten.

E.Diversen

I.Dpl sld G.J.Wilbrink,rnr 530802570, ingedeeld bij 1l6Cadicie heeft dd 0310
geweigerd deel te nemen aan een parade,welke die dag door 102lntbat gehouden
zou worden t,g.v. de uitreiking van een medaille.Als reden gaf betr op: vindt
een dergelijke parade niet functioneel.Bgtrokkene staat bij odl bekend als
bijzonder negatief.

2.Dpi sld Derk H.BROUWER,geboren te Breda dd 291051,adres Breda,Roy van Zuide-
wijnlaan 6,rnr 511029025, li 74-4 en ingedeeld bij 13Pagncie in de Ipl Oir-
schot heeft zich negatief uitgelaten over de mil dnst in het algemeen en over
de oef.VRIJ-LAND in het bijzonder.Tijdens lessen GI beweerde betr.dat hij all«
over die oef. al had verteld aan de VTDM.Betr is lid WDM-Oirschot.Naar eigen
zeggen wil hij via afd,best.functie opklimmen naar WDM-HB.Betr.is bevriend
met de bekende W-BVD Soldatenkrant oolportrice H.M.Koldewey.Betr. is reeds
gesignaleerd in cat X.
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F.Inliohtingenaotiviteiten/Ob/servaties ;

1.0p 2609 werd geconstateerd dat de inzittende van auto,kenteken RB-24~26,
opvallende belangstelling toonde voor een oefenparade van 45 ainfbat in
de Johan van de Kornputkazerne te Steenwijk.Bestuurder van de auto was
MoGlasz,geb.07-07-191 39 te Elstar (DDR)

2.Op 101074 heeft een persoon, z.n. Yalk, gebeld naar de OÏÏK te Amsterdam.Bft*
trokkene vroeg om informaties over de structuur van de infanterie t.b.v. ee
op bezoek zijnde Indiase kolonel.Betr.werd geïnformeerd naar het KazCo
te bellen,

3.Tijdens de mil oef "Holterberg",gehouden door personeel van SBOC, dd 09
en 10 oktober in de omgeving van Markelo, toonde de inzittende van rode
Mercedes opvallende belangstelling.Het betrof A.J.MEIJER,geb.18-03-1951,
van beroep kelner en tevenslfreelance journalist.Betrokkene was in het
bezit van een infra-rood ca'mera.

4.Inzittenden van een witte Chevrolet, kent.03-94 SJ, maaktem dd 0210 film-
en fotoopnames van een mil oefening op de Elspeterheide door personeel ••
van het OCI-Harderwijk.Naar de inzittenden van de auto werd. een od,z inge»te
steld,het betrof S.van Kooten uit Kootwijkerbroek,geb.05-07-1921. een
bijzonderheden.

5»^e inzittende van een Ngderlandse auto, kent<,47-85 TK, heeft zich tijdens
de oef. YRIJ-LAND in W-Dld diverse malen opgehouden in de nabijheid van
locaties van 13Tnbat0Tevens heeft hij enige malen getracht gesprekken
aan te knopen met Ned.dpln.Naar de eigenaar van de auto wordt een odz inge-
steld.


