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Aantallen incidenten, gerubriceerd naar soort:1

1 Sabotage/vernielingen

vernieling/beschadiging rail vtgn

•euiker,zand etc. in olie/benzine

losse wièlmoeren

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

.Achtergrondgegevens

79 T4)

Totaal december

-

-
.

1

1

4

3 !

6
10

13

3
41

Totaal 1974

17

9

3
17
6

121

2
39
94

173
60
38

lll

(1.De wBVD zette haar propaganda-activiteiten en haar Jogingen om te infiltreren

in de VVDN onverminderd voort.

1 .Incidenten, in onderzoek bij de TCÏlar
•ibatura : Onderdeel: Korte omschrijving:

141

142

144

dec

1112

0312

1012

298Squ

"ainfbat

OCC Oefenesk
Leopard

In de periode 6 sept-dec'74 is een map,inh.formu-
lieren bestemd voor keuring van a.s. dpln, ont-
vreemd uit een stalen kast,staande in een der loka
len van de Indelingsraad te Amsterdam

vermissing pistool Browning nr 57352.

bij aanhouding ivm ongeoorloofde afwezigheid van c!
dpi sld R Thumann,rnr 540809502 bleek betr in bezi
van 5 patronen FAL.^ei de patr in sept'74 gekocht
te hebben van een collega dpl.Bgtr crimineel beken

vermissing 30 patr 9irïra na afloop van een schietoef
ning op de sohietbaa,n Leusderheide
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Nr. :

145

146

147

148

,149

Datum:

1712

2811

0812

3011

0212

Onderdeel: j Korte omschrijving:

RSV

OOI-Hdw

obj 15000

MC Maarjsenè-
dijk

MMC Baarn

kpl B.Gerrits.rnr 440909115 heeft in zijn functie
als muffitiecorveeer getracht na afloop van schietoef.
30 scherpe patronen 9mm achter te houden.

vermoedelijke diefstal van een module uit een radio-
set FM 3600.

vernieling afrastering. Uit odz is gebleken dat alle,
tijdens een gehouden controle, geconstateerde vernie-
lingen veroorzaakt kunnen worden door dpi miln,die
nabij het hek de wacht betrekken en organiek voorzien
zijn van een draadkniptang. Pac tor verveling is 'der-
halve niet uit te sluiten»

onbekenden zijn in de nacht van 29-30 nov, binnenge-
drongen in het adm.geb.van MobComplex Maartensdijk.
Uit een van de kaders werd een sleutelkast van de
muur losgerukt en' meegenomen,
Sleutelkist werd 1912 teruggevonden, Uit persberich-
ten is gebleken de de Utrechtse aktiegroep Veiligheid
de hand in een en ander heeft gehad. Door. deze actie
wilden zij het bewakingssysteem van mil objecten aa.n
de kaa,k stellen.

op genoemde datum werd geconstateerd dat was ingebro-
ken in het bureelgebouw van het complex, d. m. v het
indrukken van twee ruiten. Er zijn geen vermissingen.

2.Uitslagen KMar-onderzoeken:

N.V.T.

5.Overige incidenten

Nr.: Datum: Onderdeel:| Korte omschrijving:

1.

2.

1312

1112

Port Eonswijk poging tot dfst/inbraak door H W Willemsen uit
Amerongen.

Mag. C onrad• door een wachtpatr, van 420Infbewcie werd geconsta-
teerd dat het toegangshek .tot het Mil Magazj_jn aan
de Conradstraat was geforceerd

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

1.wBVD-S0ldatenk±ant:
-aangetroffen in wachtkamer MGD-ziekenzaal kadetten en op legerkamers van
MGD dpln van de KMA.Kranten blijken te zijn aangeschaft door een dpi ,die
weliswaar geen wBVD-sympathisant is,maar wel achter enige van hun propgram-
mapunten staat.Door deze "verspreiding" wilde betrokkene een discussie op
gang brengen; , •

-dd 1512 verspreid nabij kazernecomplex te Nijmegen;
-dd 1512 verspreid in de stationshal .te Breda.

2,Pamflet afkomstig van de wBVD te ^roningen en getiteld "Soldaten voor regea-
rampen en rellen" werd op 16J2 aangetroffen gp een legeringskamer van 43
Painfbat in de Johari willem Prisokazerne te Assen

n

J.w^BVD-posters werden in .december aangetroffen op diverse legeringskamers
van 41<~*nbat in de Ipl eedorf (Vi

4.In Alkmaar is een groepering ontstaan,genaamd Komitee Vrijheid-Onvrijheid,
Dit komitee,waarin verenigd wBVD-Release-Wereldwinkel-Provadya-SJ-BOA-Brede
Vietnambeweging en ANJV, hebben een !Anti-ÏÏAVO-boécje" samengesteld,dat is
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toegezonden aan scholieren van middelbare scholieren en aan vormingscentra.
Het komitee Vrijheid-Onvri jheid heeft te Alkmaar in november ]j,l. straattoneel
opgevoerd om aan het Alkmaarse publiek de NAVO ter discussie te stellen, Bi j
die gelegenheid werden pamfletten aan toeschouwers uitgereikt, Het kontaktadres
van de groepering is de bekende wBVD-er R H Pruyssea?s.

2. Overige activiteiten van belang voor de KL

1.0p 2811 heeft VVDM-er Dick van der PEUL bij 13 painfbrig te zierikzee (i. v. m.
oogstwerkzaamheden) !'Twintig nr 23" en de"Kleipost"-pamfletten verspreid.

2. Verspreiding VVDM-afdelingsblad ALARM dd 2911 in de Gen.üpoorkaz. De november-
editie van genoemd blad was een "Suriname-special",Een voorgeschiedenis van de
kwestie met de 1 3 gestrafte ex-TRIS-dpln wordt gegeven door "medeslachtoffers"
Pol Hakstege en Kees de Jong.

3.VVDM-AB-lid Dick van der Peijl heeft vanuit zijn Zeeuwse "hoofdkwartier" te Goes
een persbericht opgesteld dd 2911 o. a. over inschakeling van "vri jwiliigers"
bij het binnenhalen van de oogst en de huisAestingsmoeilijkheden op sommige
plr.atsen,

4. Bij 543 Vbdbedbat is dd 0312 een pamflet verspreid, getiteld "Straf toto".
Op dit pamflet konden dienstplichtigen aangeven met welke financiële straf
twee dpln van hun odl gestraft zouden gaan worden i, v. m. te laat aantreffen in
bed.Pri jswinnaar zou hij zijn die de juiste CC-straf wist te raden,
Er waren geen deelnemers met een foutloze oplossing!

4. In het aan het WDM-afd.best. ter beschikking gestelde bureau in het gebouw
van het KazCo JWF-kaz te .Assen we§d 01 0212 s avonds alleen aangetroffen
Reinout de HAAN, student aan de Rijksuniversiteit te Groningen. BQtr. was niet in
het bezit van een bezoekerspasje, echter wel van de toegangssleutel van het
VVDM-bureau. Betrokkene is de VVDM behulpzaam bij de ledenwerVing.
Betrokkene is, lid Burgeroommissie VVDM, lid Plankommissie (PLANKIE) en leidde .
in november '74 diverse districtsvergaderingen van de VVDI-Ï,
Daags na dit incident werd het voltalluge VVDM afd.best, ter verantwoording gei
roepen bij de KazC en werd onderhouden over deze kwestie. Ee, a. blijft niet zondei
gevolgen: een aparte • sleutelregeling wordt gemaakt en bijgemaakte duplicaat-
sleutels dienen te v/orden ingeleverd. Eetf andere consequentie kan zijn een opstel
len van schriftelijke overeenkomsten c.q. richtlijnen voor het gebruik van
kazerneruimten dtoor de VVDM, Uit het voorval ig gebleken dat VVDM afd.best.
te Assen niet alleen contacten onderhoudt met roningse studenten, doch vandaar
ook adviezen ontvangt en wordt geholpen bij de werving van leden!

5. Op woensdag 0412 diende voor het ÏÏMG te Den â g de zaak contra de "13 van
Suriname". 2i j waren in hoger beroep gegaan tegen hat vonnis van de KrR-°uriname.
Voor aanvang van de rechtszitting bevonden zich voor het Paleis ;van Justitie
een 30-tal d emonstranten.Er werden enkele spandoekem gevoerd met opschriften,
zoals "Geen straffen voor de 13 van Suriname" en "BVD eist vrijspraak".

Ë«I)iversen

1 «Dienstweigeraars, weer zaak behandeld wordt door de KrR te Arnhem, blijken tijden;.
de behandeling van hun zaak ongveer woordelijk dezelfde verklaringen af te legeer
B6kend is ge v/orden dat betrokkenen brieven hebben ontvangen van eenzelfde adres
uit Amsterdam, "en onderzoek wordt ingesteld.

2. dpi sgt A M J I'ouvenhoven,rnr 51 1027200, li 74/3, NEC apecialist, ingedeeld vij
12-^ainfbat te Schaarsbergen heeft geweigerd.., een "bekendheidsverklaring -te onder-
tekenen, omdat hij van plan is in 1975 naar ^usland te gaan.Tijdens een FBC-oefe-
ning wijzigde hij op eigen initiatief een voorgeschreven inzet van een kernwapen,
omdat deze, volgens het opgegeven kaartcoordinaat , op een bewoond oord 'gepland
was,

3«Twee dpln, in opleiding tot dpi 00 aan het OCI te Harderwijk, t.w, A A G Larnrners,
rnr 540509304 en R Tim:,ierman,rnr 54062950$, beiden van li 74-6, zijn met schuld
ontheven van de opleiding, Betrokkenen konden zich niet verenigen met het leger,
de doelstellingen en de taak van het leger in de huidige maatschapyd j «Stelden
aich beiden negatief op en hadden geen enVele motivatie, TBerwacht wordt dat
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4,Het A3VA heeft door middel van een door hen uitgegeven'pamflet een NATO-
oongres aangekondigd te Amsterdam dd 13-14 december,Het congres aal gehouden
worden te Amsterdam in Zaal A van-het V/iskundegebouv;,Hoeterstraat 15»^r
zal e en speciaal kongresboek v/orden uitgegeven.

5»Bij de Groep Lichte Vliegtuigen is dd 2711 een valse alarmeringsmelding bin-
nengekomen.De melding werd gedaan door een persoon, zich noemende majoor
Speijers van TBO. De onbekende had op dezelde dag .eenzelfde bericht doorge-
geven aan de Officier van Piket van 10oVbdbat te ^de»

6.Op maandag 0212 moest de bekende Kees ellekoop zich melden bij het ÏÏIïG te
Qn tiaag teneinde de hem opgelegde straf te ondergaan,Hij was vergezeld door

plm 70 demonstranten,-^e demonstratie begon bij het Centraal Stat on MS en ging
rechtstreeks naar het Paleis van Justitie,in de stoet- werden meerdere span-
doeken meegevoerd,Voor~"deze demonstratie was toestemming aangevraagd eh verlee]
een toestemming tot demonstreren hadden 66 Kees Vgllekoop-medestanders,die
's middags demonstreerden.voor het Ministerie van"defensie.De demonstranten
hadden zich middels kettingen de toegang tot het gebouw geblokkeerd,pamflet-

J:en werden aan voorbijgangers xiitgereikt.-^egen alle betrokkenen werd PV opge-
maakt.

.7,Bij de overdracht van Geheime documenten van het GarnOc- te Amersfoort zijn
enige manco's geconstateerd.^et CAD heeft een overzicht opgesteld van de
vermiste documenten, naar e.ö.a, wordt een onderzoek ingesteld.

8.Vermissing 21e Opg.van \<'ijz. OVO 1LK Vredestijd exemplaar nr $6, classifi-
catie Confidentieel, onderwerp "Frequenties straalzenders 1LKP. Uit odz
is gebleken dat het niet uitgesloten moet worden geacht,dat het document
als gngeclasoifiweerd is vernietigd tijdens een overnameperiode,Document
moet als gecompromitteerd worden beschouwd.

9» p tweede kerstdag heeft te Havei-te een demonstratie plaatsgevonden tegen de
opslag van nucleaire wapens,Het initiatief voor deze manifestatie is genomen
door de afdeling PSP-Cteenwijk en de PSP-Suidwest Drente,De PSP heeft als
medestanders Kerk en Vre<ie-PvdA Steenwijk-PJPR Steenwijk- Geweldloze V/eerbaar-
heid-de actiegroep S-trohalm-PSF Zwolle en ePF6-"-» tezamen vormend het
anti-atoombom-comitee.

F.Inlicht in genac t ivi te i ten/Obe ërvatles

l.dpl sld J II Vreeken,rnr 520108536, Aesk-10lTkbat, heeft dd 0212 foto's
gemaakt van object 't Harde.Voorafgaande aan de wachtdienst bij het object
had betr. bezwaren geuit tegen het tekenen van de verklaring.van bekenedheid
c*q. geheimhouding,Filmrol werd in beslag genomen,PV tz opgemaakt,

2,Toen een onderofficier van 898Vbdbat te Eibergen bij een plaatselijke foto-
handel een camera kocht -in november- werden hem door de winkelier een
aantal indringende vragen gesteld over het object.Betr. wist kennelijk van
de apparatuur af in gebruik bij én de werkzaamheden van 898Vbdbat.Was ook op
de hoogte van namen van personeelsleden binnen het object.

^.Overtreding filmverbod door de dpi sld M J K Beijleveld.rnr 541227026, inge-
deeld bij 111 Gemintavplcie binnen een geclassificeerd mil object.
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