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A,Samenvatting

Aantallen incidenten, gerubriceerd naar

Sabotage/vernielingen

vernieling/beschadiging mil vtgn

suiker, zand eto. in olie/benzine

losse wielmoeren

vernieling/beschadiging ander mat.

vernieling/beschadiging afrasteringen

diefstal/vermissing wpns/munitie

Demonstratie/Oproep tot - ) uitg.wBVD
) overige

Pamflettenaoties } uitgaande wBVD
) overige

Diversen

Inlichtingenactiviteiten/Observaties

Totaal
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Totaal 1975
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-
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3
3
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27

'12

6

21

B«Ach te r gr o nd ge ge ve n s

I.Het aantal direct op de krijgsmacht gerichte activiteiten was betrekkelijk laag.

2.Intern houdt de wBVD zich voornamelijk bezig met een tweetal onderwerpen:
a, voorbereiding van het Landelijk Congres dat dit najaar zal worden

gehouden}
b. het politieke concept van waaruit,vanzelfsprekend parallel aan een

versterking van de interne organisatie, lijnen voor handelen en houding
bepaling in de toekomst dienen te worden gevonden.

3.Het politieke concept dat men zich voorstelt te hanteren zal zeker niet in de
laatste plaats mede bepalend zijn voor het uitstippelen van de strategie en
de tactiek met betrekking tot de houding van de wBVD ten opzichte van de VVDM,

4*In de huidige fase loopt de wBVD (zoals in het verleden ook met andere, o«a.
tegen de krijgsmacht agerende,extremistische organisaties het geval was) het
risico dat als gevolg van het intern beraad een stuk elan verloren gaat.
De actieve kernen in de periferie worden daarbij gedwongen om, terwille van
het handhaven van de reputatie te behoren tot een actieve organisatie,deel te
nemen aan bredere acties welke meer J-iidirect op de krijgsmacht zijn gericht.
Dit heeft tot gevolg dat "aan de basis" uiteenlopende politieke invloeden op de
leden inwerken waardoor de interne discussie over het politieke concept
(mogelijk) nadelig worden beïnvloed»
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1,Incidenten, in onderzoek bij de KMar:

Nr. Datum Onderdeel: Korte omschrijving: Resultaat:

70-1 1001

70-2

70-5

1501

1012

70-4

70-5

70-6

70-7

71-8

71-9

129Munavpl-
cie-lpl Hari
kamp

Ipl Witten-
berg-1iBgVO
cie

Oefenesk-Le
•pard OCC

dpi sld Erick de Windt,rnr 530926569,
werd betraptTtoen hij -kennelijk on-
der invloed van alcohol-uit de achter-
band van een op de parkeerplaats ge-
parkeerd mil vtg lucht liet ontsnappen

brand in compagniesbar.Brand- en water
schade bedroeg plm ƒ 50.000.-

vermissing 30 patr.9mm.Na schietoef
bleek bij controle een tekort van
•genoemd aantal patr.

1001

04117

0212

0801

261274

251074

71-1C

71-11

71-12

0702

3001

f eb.

71-13 2501

Johan Willen;
Frisokaz-As-
sen

102Intoie

Mundepot Gp
II-Baarn

11Gnbat

Ipl HaBskamj

353Pe2iNatres

3painfbat

11 Verkesk

schietb.Arne
muiden

43 Afdva

vermissing UZI-patroonhouder+ 10 sche
pe patronen 9mm bij de wacht.

sigarettenpeukje aangetroffen in de
radiateur van een mil vtg, jeep ken-
teken KP-69-05

(poging tot) inbraak: geconstateerd
werd dat 2 ramen waren vernield en
geldlade in kantine geopend.

vermissing afsluiter geweer PAL nr
79924

vernieling afrastering,ter plaatse
werden geen bruikbare sporen aange-
troffen

verm.karabij nr 4267972.Zou gestolen
zijn uit kofferbak ajtto van sld I
Natres M A A van Dijk,rnr 390215073

vermissing UZI nr 129320,geconstateer
tijdens controle wapenkamer A-cie.Wpn
waarschijnlijk vermist tijdens de oef
Pantserstorm.

verm.inschietgeweer,merk Gevarm, kal
.22 long rigle

•baldadige jongelui hebben in de afgel
pen periode vernielingen aangericht i
de schijvenloods van genoemde schiet-
baanï regenafvoerpijpen afgebroken,
ruiten ingeslagen en brand gesticht.

2x vermissing bajonet UZI tijdens een
mil oef in W-Dld in de periode 3-25
jan (dpi kans JW v Hierden,rnr 540112
185 en A Th Jansen rnr 531124339

in PSU-kast van
•dpi huz HJ Peere-
boom, rnr 530428
397 werden 30 legt
hulzen aangetrof-
fen

r-

Geen resultaat.

PV opgemaakt te-
gen de daders:
A Keuning,30-8-56
EW Prins,21-10-58

i
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Nr:

71-14

71-15

•

Datum:l Onderdeel:

1202 j

0502

05Ptplbrgci(

"'ort EllewouJ
lUk-Borsele

<

Korte omschrijving:

vermissing 3 bajonetten uit de wapen-
kamer van genoemd odl in de Pr,Mar-
grietkaz te wezep.

Resultaat:

s-poging tot diefstal dmv braak. ̂e
(onbekende) daders zijn er niet in ge--

71-16 0602

slaagd toegang tot het fort te verbre
ken

krtilleriepavk 6 Arnhemse jongelui zijn dd 05 en
Arnhem

71-17

71-18

71-19

71-20

0802

5101

1402

0302

0602 op heterdaad betrapt bij het ple| is een deel van d
geh van dfstn van mil goederen. De jon
gelui hadden door overklimming van de

door huiszoeking

ontvreemde goede-
reb achterhaald.

T

103verkesk

42Hrstcie

425Infbewoi

afrastering het cplx betreden en waren PV tz opgemaakt,
na het vernielen van een ruit een al-
daar staande loods binnengedrongen.

dpi sld H Maas,rnr 540710330,werd bij
de dip Nw-Schoonebeek aangehouden ivm
in zijn weekendtas aangetroffen muni-
tie.
dpi sld J A M van ̂ aperen.rhr 5312161
werd bij de dip Nw-Schoonebeek verba-
liseerd tzv het in bezit hebben van
munitie
bij een verkeerscontrole werd de dpi
sld G J Knobbe.rnr 540413269,in het
bezet bevonden van 2 buksen,1 gasalari
pistool+bijbehorende munitie

dpi sld M C C Scheyventrnr 540718441
is dd 0302 in labiele toestand bij zi

71-21 1802

71-22

71-23

061274

egen betr werd
PV tz opgemaakt

5,PV tz opgemaakt

tegen betr werd
PV tz opgemaakt

betr werff dd 0402
n aangehouden door

odl vertrokken met medeneming van zijn KMar,pistool is
pers.wpn, een pistod Browning FN, nr retour.
KL 35230.Betr heeft buiten de kazerne
een auto ontvreemd en is er mee naar
huis gereden.

426lnfbewciii vermissing van een pistool Browning
PN,nr 54523 uit de wapenkamer van vnd
cie.Pistool behoorde tot de reserve-
voorraad en lag opgeborgen in een kaai.

14Afdva

2002 PSOC-Zuid

vernieling hoofdmotor M109!gecoaéta-
teerd werd dat plm 9 l water aanwezig
was in een van de cylinders. gSultaat
vastgelopen hoofdmotor tijdens het
starten.

in de nacht van 19/20 is tijdens een
oef. een stormboot mgt 10 man gezonken ie dd 2402 alles
op de Maas bij Neer. een persoonlijke
ongevallen.Vermist werden: de storm-
boot-9 UZI's en 1 MAG-mi^railleur

m.u.va 1 loop MAG

CONFIDCN7IFEL

teruggevonden.
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Ons nrs Onderwerp: esultaat:

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

65.c.1.77

65.C.1.78
65.C.1.81

65,0.1.82

65.C.1.84
65.C.1.85
65.C.1.8?

65.C.1.88

65.0.1.91

65.0.1.93

bajonet+patroonhouder PAL
ontvreemd uit PSU-kast

ermissing onderdelen UZI

losse wielmoeren DAF Jt

vermissing PAL bajonet+sohede

vermissing $ patronen PAL

vermissing patroonhouder UZI

benzine in carter mil vtg

brand persoheelsbar

vermissing 14 bajonetten en 1
execcitiegew Lee Enfield

vermoedelijke vermissing van
3 mitrailleurs MAG

65.0.1,94
65,0.1.95
66.0.1.105

66.0.1.104

66.C.1.107

66.0.1.109

66.0.3.6

66.0.3.7

67.0.1.110
67.0.1.111

water in brandstoftank mil vt,

vermissing bajonet

vernieling afrastering

beschadiging stekkerdoos IROV

vermissing pistool Browning

ontploffing geweergranaat in
een mil vtg

vermissing 30 scherpe patr.

diefstal boormachine

vermissing 1 scherpe patr.

vermissing 1 scherpe patroon

CONFIDENTIEEL

Geen positief resultaat, onbeken-
de dader

Geen positief resultaat

tijdens odz niet gebleken dat de
.wielmoeren opzettelijk waren los-
gedraaid.

Geen positief resultaat

één patroon is teruggevonden

geen positief resultaat

uit het onderzoek is geen opzet
gebleken.

Bij het onderzoek zijn geen aanwij
zingen gevonden,dat de brand door
brandstichting is ontstaan.

.alle goederen zijn alsnog na de
vacantie door de Studentenweer-
baarheid ingeleverd.

diefstal moet uitgesloten worden
geacht.Er is niet vastgesteld kun-
nen worden of de 3 MAGs ooit op
het MobCplx zijn geweest: nrs in
geen enkele administratie aangetrc
fen: geen resultaat

geen positief resultaat

geen positief resultaat

geen positief resultaat, onbeken-
de dader(s)

geen opzettelijke beschadiging/
vernieling geconstateerd,Vermoede-
lijk gevallen of dat men de aan-
sluitkabel verkeerd heeft geplaatg

geen resultaat: juiste datum van d
vermissing onbetend en ook het nr

van het pistool is onbekend geble-
ven.

Tijdens odz is gebleken dat in
strijd werd gehandeld met de VS'n.
Van opzet is niets gebleken:onge-
luk is te wijten aan onachtzaam-
heid en ondeskundige behandeling.

geen positief resultaat

geen positief resultaat: onbeken-
de daderCa)

geen positief resultaat

geen positief resultaat.Van Kwadei
trouw is niets gebleken,vermoede-
lijk in het ongerede geraakt.
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Ons nr: Onderwerp: Resultaat;

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.

67.0.1.112

67.0.1.115
67.0.1.117

67.C.1-.120

67.0.1.121

67.0.1.122

67.0.3.4

68.0.1.125

68.0.1.126,

68.0.1.127

68.C.1.128

68.0.1.129

68.0.1.130

68.0.1.131

68.0.1.134

68.0.1.135

68,0.1.136

68.0.1.139

68.C.1.140

onbruikbaar geraakte FAL-
patroon

vermissing 4 soherpe patronen

vermissing complete zend-ont-

vermissing 96 patroonmagazij-
nen

vermissing scherpe munitie

gesignaleerde onbevoegden op
mil terrein

vermissing mil paspoort+ rijb
wijs

vermissing bajonet+schede

vermissing bajonet+sohede

vermissing bajonet

vermissing bajonet

geen positief resultaat

geen positief resultaat

apparatuur is inmiddels terecht:
was tijdens een oefening verwis-
seld.

van diefstal is voorshands niets
gebleken,rekening houden met een
administratieve fout

geen positief resultaat, vermoede-
lijke oorzaak: slordigheid

geen positief resultaat.

3- geen positief resultaat

geeh positief resultaat

geen positief resultaat

geen positief resultaat

geen positief resultaat

vermissing 20 soherpe patronen geen positief resultaat

vermissing pistool nr 35441

vermissing 2 patr 9mm

geen positief resultaat

geen resultaat

odz naar herkomst 2 bajonetten geen positief resultaat

xxxxxx£i&xxkHKXKKikKiBtxnrKXXX
±XK vernieling afrastering

vermissing bajonet

vernielde ruiten wachtgebouw

vermissing (!) 16 mitrail-
leurs ,50

geen positief resultaat

niets van een strafbaar feit Jje.-
bleken,vermoedelijk foutieve inle-
vering

geen positief resultaat:een late
voorbijganger heeft vermoedelijk
een handvol grint tegen Be ruiten
gegooid:onbekende dader

13 stuks opgespoord.Niet van een
strafbaar feit gebleken.3 stuks
nog niet terecht: het odz duurt
voort

3.Overige incidenten:

1. 3101 MunCplx Ben-
schop

Poging tot inbraak.Diverse braaksporen werden aange- •'"
troffen,o.a. hek vernield en de onbekende(n) heeft
getracht d.m.v. vernieling van een luchtrooster toegang
te krijgen tot lodds 23,alwaar kardoezen van 25-ponder.
liggen opgeslagen.Er zijn geen vermissingen geconsta-
teerd

CONFIDENTIEEL"*!
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2,

5.

1402 '

2702

2eCle RSV

4lGnbat

na afloop van een schietoefening met soherpe patr.9nim is
bij de inlevering van hulzen geconstateerd dat 66 hulzen
met een afwijkend lotnt dan de verschoten patronen waren
ingeleverd. Mogleijk zijn deze tegen scherpe patronen
"geruild"

vermissing 1 patr 9mm bij de wacht van het MunCplx van de
Ipl Seedorf

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

1 , en behoeve van de nieuw opgekomen lichting 75-1 heeft de wBVD afdeling
Breda drie verschillende pamfletten uitgegeven. Verspreiding van die pam-
fletten (*fti««ife*$*l% ) vond plaats op resp. 6,8 en 12 januari nabij het stati-
on en bij de Chassé/Kloosterkazerne te Breda.

2. Ook de wBVD afdeling Amersfoort, gevestigd op het adres 't ^and 2, heeft de
nieuw opgekomen dienstplichtigen met een pamflet verwelkomd. Op 7 januari
vond verspreiding ervan plaats nabij het station te Amersfoort (•«AsüuJad̂ .]»)

3.Deoember-uitgaven van de wBVD Soldatenkrant werden dd 8 januani verkocht
nabij de achterpoort van de Adolf van Nassaukazerne te Zuidlareh

4. De Soldatenkrant nr 1,dd januari 1975 werd dd 1901,2101 en 2601 resp. ver-
kocht te Breda, Zuidlaren en Nijmegen.

5, Op 9 februari werd nabij de Chassé/Kloosterkazerne te Breda het wBVD pam-
flet "Over de nachtwacht" verspreid

6, Op 25 februari werd nabij de Chassé/Kloosterkazerne een pamflet verspreid,
waarin werd opgeroepen een toneelvoorstelling van de groep Proloog bij te
wonen dd 25 febraari in de Stadsschouwburg. Proloog zou aldaar opvoeren het
toneelstuk "Maak van je hand een vuist".

7.̂ en aantal organisaties hebben gezamenlijk een krant uitgegeven "Geen drie
miljard voor nieuwe straal jagers", waarin zij ageren tegen de aanschaf van
zgn atoomstraaljagers. Om hun protesten kracht bij te zetten zal op 1 maart
een demonstratie worden gehouden te Nijmegen. Be betrokken organisaties
zijn: Anti Imperialistisch Kolle^ef (AIK)-ANTI NAVO KOMITEE (ANK)-
Bond van Dienstplichtigen (wBVD) -Internationale Kommunistenbond-Kommunis-
tiese Studentenbond-Socialistiese Studentenbonden-Socialistiese ̂ artije-
Socialisties Onderwi jsfront (SOF)-Vereniging van Dienstweigeraars (VD) en
Zwaarden of Ploegijzers.
HQt ligt, in de bedoeling om verder in maart '75 een dergelijke demonstratievt
optocht te houden te Arnhem. Leiding van de demonstratie komt in handen van
de wBVD,
In alle grote steden zullen in maart dergelijke optoohten gehouden worden,
hetgeen uiteindelijk moet uitmonden in een landelijke manifestatie te Amster-
dam of Utrecht, mogelijk in april 1975.

8.De wBVD afd. Groningen heeft een pamflet opgesteld, waarin zij oproept tot
deelname aan een demonstratie dd 0102 te roningen op de rote Markt en gewi;
richt tegen de aanschaf van nieuwe atoomstraaljagers. Benoemd pamflet werd op
het VOO te 5de aangetroffen. •

9. Het ANJV te Amsterdamse heeft een nieuw "Het is zo!" pamflet uitgagoven, dit-
maal gawijd aan en op 2501 te houden demonstratie in Amsterdam tegen de aan-
schaf van atoomstraaljagers. Organisators van de demonstratie zijn ANJV-ASVA.
De demonstratie wordt ondersteund door CPN-PvdA-PPR-PSP-D' 66, terwijl mede-
werking is verzocht aan de wBVD.
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D.2 Overige activiteiten van belang voor de KL

1«Mogelijke benadering van artsen door de VVDH in de Kol.Palmkazerne te BUS-
sum,mogelijk in het kader van een zgn "artsenactief".

2.Op 0601 werden bij de opkomst van een nieuwe lichtingsploeg YVDH-opkomst-
kranten verspreid nabij het station te Bergen op zoom.

3.In de Prinses lvlargriètkazer.ne te Wezep werden pamfletten m.b.t. de' kompen-
satie verspreid. Be titels.van de verspreide pamfletten: "Werk jij ook. zo
graag in het weekend?" en "Arnhem haalt ouwe stompen uit (kompensatie)sloot"«

4.Op 1001 vond de ̂ rijgsraadzitting plaats tegen het YYDH afd.bestuur van de
Oranjekazerne uit Schaarsbergen.Albert Czech-Michiel v.d. Drif-fc_Adrie Kel-
ders-Johan Leestemaker-John Leufkens-Ton Peters en Fred Schaafsma dienden
zich te verantwoorden inz,een artikel in het augustusnummer van LÏNKGOHKEKRT,
getiteld "Macht",geschreven door Schaafsma en velk artikel volgens de aan-
klacht onkrijgstuchtelijkheden bevatte.^et afd,bestuur had zich destijds als
redactie en d.m.v. een naschrift eens verklaard met de inhoud.
V0or aanvang van de ^rijgsraadzitting v/aren plm 20 jongelui boor het Krïï-
gebouw aanwRBig.die o,a. d.m.v. spandoeken protesteerden voor een betere
vrijheid van meningsuiting binnen het leger.

5.In de en.de Bonskazerne te Grave werden dd 0701 bij de Bbtij va,n 12Afdva
VVDÏT opkomstkranten verspreid,

6.Op het VOC te üde werden YVDI1 pamfletten, met daarop de tekst "Voor soldaten
het'minimumloon nu!!!", verspreid.

7.YVDM IIB-lid de Boer en oud-voorzitter VYDM-afd.Oirschot Krijger hebben zich
op 1601 voor de rïï te Arnhem moeten verantwoorden voor hun activiteiten
in de GlldfivS-kazerne dd 160574«Beide beklaagden werden conform de eis ver-
oordeeld tot 2 wkn rail detentie voorwaardelijk,plus een proeftijd van 1 jr
en een geldboete van./ 250„-,of 10 dgn hechtenis met het recht om binnen 10
dgn in hoger beroep te gaan.Zowel binnen als buiten het ArrKrR-gebouw von-
den geen YYDIf-activ.iteitpn plaats.

8,<t>p 150175 -heeft in zaal ^rianon te TT.tr e oh t een Algemene ^edenver^adoring van
do YYJMT plaatsgebonden.

9.Het VV,T)M pamflet "Kompensatie",waarop in het kort de kompensatiegeschiedenis
en het nieuwe VVDM-voorstel werd op OJ02 verspreid in de Koning Willem I kaz.
te -^en Bosch. <

10.VVBM afd.Oirschot heeft een pamflet opgesteld,getiteld "Eén is m<=er dan
twee",naar aanleiding van een op 140574 gehouden kompensatiedemonstratie,
waarna Kees de Boer en Adriaan Krijger door de Krlt werden veroordeeld."Bit
pamflet werd dd 2001 in de GMdTlvS-kazerne verspreid.

11.In de stationshal van het US-station te Tilburg werden bij de opkomst van
nieuwe dpln dd 0601 VVDM-opkomstkranten verspreid.

12.Op 2901 is in Gebouw Willem 1 te Arnhem een eerste voorlichtingsbijeenkomst
gehouden van de "Werkgroep Kritiese Voorbereiding Militaire Dienst'.1.Deze
werkgroep is een samenwerkingsverband van VYDH-wBVD en Wereldwinkel Armhem,

13.!'Kornpenêatie" en "Wedde"-pamfletten werden dd 0502 verspreid in de Uen.Winkel
mankazerne te l^unspeet.

14.dpi sld R Schutrup,rnr 530103470,li 74/3 en geplaatst bij njAlguitravploie
is VVDM afd.best.lid in de Hars'kamp, (secr) .Betrokkene heeft in het afd,blad
Dwarsligger van jan. eer artikel geschreven,waaruit duidelijk zijn wBYT)
sympathie blijkt.Betr.valt verder op door zijn pogingen de sfeer tussen
kader en dpln in negatieve zin te beinvloeden.
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0701 is bij het ochefferkamp te De ^ier een anonieme bo'nvielrl ing binn-_n-

2. Van aug, '73 tot jan. '75 ontving C-1LK briefkaarten, welke ondertekend zijn
door "Koning Villem de Vierde". De anonieme briefschrijver houdt zich vermoe-
delijk op in de omgeving Amsterdam-^eenistede-Beverv/i jk of Haarlem. Inhoud
van de epistels doet vermoeden met ren psychisch gestoorde van doen te heb-
ben.

3» Sedert nov'7/l wordt bij de °1-11Gnbat iri de Frinses Margrietkazerne te wezep
een geclaésif ineerd decxunent vermist. Het betreft het GPÏÏIEIÏI geclassificeerde
document, opgosteld en uitgegeven door 0-11Gnbat,bi jl.A bij OFPLAN 12
voor oef.XO-1,nr 1 5/74/Geh« ,dd 081074, exemplaar nr 2. Een onderzoek bleef
zonder resultaat. ITe t document is vermoedelijk vernietigd door verbranding,
m-iar de mogelijkheid van cornpromittatie is niet uitgesloten.

4«0p 2501 werd te Amsterdam een demonstratie gehouden tegen de aanschaf van
atoomstraal jagers. ̂e demonstratie was een initiatief , van het AN J V, daarbij.
gesteund door de CPN, Ondanks de publiciteit die er aan de oproep van een
groot aantal bekende Nederlanders was gegeven, werd er maar door weinig men-
sen gedemonstreerd. Aantal demonstranten bedroeg 2000.
Tijdens de demonstratie werden pamfletten, verspreid. Tn de stoet werden diver
B.e spandoeken met opschriften meegevoerd.

5. "Ren 100-tay demonstranten hebben za. 1502 deelgenomen aan een protestmars door
een deel van de binnenstad van '-'nschede.De demonstratie was gericht tegen
de eventuele aanschaf van atoomtraal jagers en werd gehouden op initiatief
var jongerenorganisaties en politieke partijen. Spandoeken werden in de rrtoet

d.ïïa afloop werd eon korte meeting gehouden op de Markt te Enschede.

Fe Inl i ch t infcenactivitei t en/Observatie s

1.0p J001 werd een auto met kent. 25-AG-91 waargenomen nabij tanlcwerkplaats de
"Boskamp" te Amersfoort. Vermoedelijk Beeft de inzittende van de auto (- dhr

' S. Glijhocrd, 20-6-JJ2) foto's van het' mil object gemaakt. Een odz volgt.

2. Opvallende belangstelling voor het ^arnBxiraau te Amsterdam door twee mannen
d'l 2402. Nadere gegevens ontbraken.

3, Op 0102 werd de auto met kent. 25-75 AX waargenomen bij MunCplx Zevenhuizen.
Betrokkene was in bezit Var een foto- of filmcamera. Naar de eigenaar van de

/ N
auto (=U J II van Gemert, 1 1-3-1 952) wordt een odz ingesteld.

4» Op 1102 toonde de inzittende var een Audifkent."83-BF-45 ongewenste belangstel-
ling voor en maakte foto s van de radarinstallaties van de in bedrijf zijnde
gewechtsbatteri jstelling op de Ginkelse "-girle Zuid.

5. Tijdens de oef „Inter-Kom van 101Vbdgp werd op de' locatie van 120 RVC tot drie
maal toe een burgervoertuig waargenomen, die bij nadering van wachtpernoneel
ijlings verdween, Het betrof een DATGUTI, kent. 66-67 VN, eigenaar A J A Wesselink,
Deventer»


