
ï

GENERALE STAP
AFDELING INLICHTINGEN
SECTIE VEILIGHEID

EN VEILIGHEID f* CONFIDENTIE

M * . . n T / o * 7 c : r \ r i / r T r t 1 r T ' » t „ f»-.— .

Ingekomen 2 7 JtJIIMflZS •<
N

/

K.L. C.I.-RAPPORTAGE nr 72/73
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A,Samenvatting

Aantallen incidenten, gerubriceerd naar soort:

Sabotage /vernielingen

vernieling/beschadiging mil vtgn

suiker, zand etc. in oli:e/benzine

losse v/ielmoeren

vernieling/beschadiging ander mat.

vernieling/beschadiging afrasteringen

diefstal/vermissing wpns/munitie

Demonstratie/Oproep tot - ) uitg. V/BVD
) overige

Pamflettenacties } uitgaande wBVD
) overige

Diversen

Inlichtingen activiteiten/Observaties

Totaal

Totaal maart

^

-'

2

-
11

11

8
23 ,ff

10 "\

6

11

Totaal april

1

1

-

-

-
17

5

12
20

3

12

11

Totaal 1975

2

1

-
3
2

46

3
19

38
70

25

24

23J

B,Achtergrondgegevens

De in de VVDM geïnfiltreerde extremisten versterken het streven van de

VVDM om de jeugd in de dienstplichtige leeftijdsgroep reeds op scholen

efd. te benaderen. Zij menen daarin een kans te zien de door de VVDM

te geven voorlichting mede te benutten om propaganda te maken voor de

eigen extremistische denkbeelden.
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1 .Incidenten, in onderzoek bij de KMars

Nr.:

24

25

.26

27

28
1

29

30

31

32

33
34

35

36
37

38

39

40

41

42

Datums

2502

2102

1802

1303

1403

0104

1803

2703

<?

1103
2703

0904

0704
?

0704

1704

2103

2602

1004

Onderdeels

109Afdva

119Afdva

426lnfbewcie

4lPainfbat

11Tkbat

JWF-kaz
Assen •

44Afdva

47Painfbat

PMGC Geld.

GLY-^eelen

15Afdltlua

OCMGD

48Painfbat

Natres

1 7pa4nf bat

48Painfbat

SRO-OCI

15Afdltlua

Korte omschrijving:

vermissing bajonet+schede door dpi kan K Veldstra,
rnr 540615542

vermissing bajonet+schede tijdens mil oef in de omge-
ving van ^rmelo in de periode 17-21 februari door de
dpi sld J D M de Boer, rnr 530201023

vermissing van een pistool Browning in de Oranjekazer-
ne te Sduarsbergen.V/apennummers 54523

diefstal van 2 pis^oolmitrailleurs UZI,nrs 89964
en 82470 tijdens de bivakoef Hoekslag, gehouden
door 4lPainfbat in de gemeente ellendoorn.

vermissing een loop Mitrailleur MAG nr 20002.
fiesultaat: wapenonderdeel is inmiddels terecht. Bij
onderzoek bleek beveiliging sleutelkamer onvoldoende.

vermissing 1 patroon Jmiü bij de kazernewacht van de
Johan Willem risokazerne te ssen

vermissing pistool Browning nr 39947»^apen was opge-
slagen in de wapenkamer van genoemd onderdeel.

vermissing een geweer PAL nr 40380, in bruikleen ver-
strekt aan de dpi sld W A Gordijn, rnr 540712156

vermissing karabijn nr 3576811 .Uit odz is gebleken
dat e, e. a. op een administratieve fout berustte.

vermissing munitie en 2 oefengranaten.

Vermissing „bajonet UZI door dpi knt A. Brouwer,rnr 5510^7022

vermissing pistoolmitrailleur U2I nr 56048, in bruik-
leen verstrekt aan de dpi sld P L Franke, rnr 540822136

vermissing twee oefengeweren Lee Enfield

vermissing karabijn nr 298581 5. Natres-lid LJWM Lammers
rnr 44«01.02. had het aan hem verstrekte wapen ver-
kocht, wapen was inmiddels weer via-via doorverkocht.

tijdens oef .Pantserstorm te ^oosendaal is een pistool
Browning nr 35977 zoekgeraakt, as in bruikleen vers
strekt aan de dpi sld J J N' Hutten, rnr 550330421.

tijdens inreis Nederland bij dip Nieuw Schoonebeek
werd tegen een drietal dpln PV opgemaakt t.z.v. het
onbevoegd in bezit hebben van diverse soorten oefen-
munitie.

tijdens wachtperiode bij Darp 14-21 mrt werden twee
patronen van een mitr.MAG vermist.

vermissing bajonet PAL door res kpl W M G Visser,
rnr 5501 02535»ti jdens een nachtoef.

vermissing bajonet
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Nr.:

43

44
45

46

47

48

49

Datum:

1004

1503

2503

Q903

0304

1404

0404

Onderdeel:

49Tkbat(hhon

13Pagnc ie

13?agncie

schietterr,
Petten

GWK-Nuns-
peet

41Vbdbat

K.W-I kaz.
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Korte omschrijving:

tijdens de oef .Donderslag zijn in totaal 9 bajonetten,
een pistool Browming nr 58577 en 1 pistoolmitrailleur
UZI nr 106148 vermist

vermissing een afsluiter UZI

uit een geparkeerde Jjeep van genoemd onderdeel, dat
stond geparkeerd binnen de kazerne is een accu ge-
stolen

vernielingen gepleegd aan gebouwen op genoemd schiet-
• terrein, vermoedelijk veroorzaakt door baldadige jougd

mogelijke brandstichting mil vtg YA 314, kent. K025-30,
welk vtg stond geparkeerd in het voertuigenpark van de
^en.Uinkelma,n-kazefne

dpi sldn W van Banden, rnr 511025415, en Th. M. Te t. 1 1,
rnr 540617396 hebben uit baldadigheid Vernielingen
aangericht aan een 5-tal NEKAF-jeeps tijdens de oef,
TRANS-VER. E. e. a. betrof vernielde ruiten, •

onregelmatigheden geconstateerd aan munitie , bestemd
voor de wacht yan genoemde kazerne.

2.Uitslagen KMar onderzoeken;

N.V.T.

Overige incidenten;

Nr.; Datum:

0902

0403

0703

Onderdeel:

43Tkbat

43Tkbat

42Painfbat

Korte omschrijving
iH,mi \mam^ir,'iH*-t>it'i->»rriiii**!ri.irr*i*-,<**'-.~I&t'-':--~-*^--'Jtr*~.'»*

vermissing munitie door dpi huz MGP DEITERS,rnr 540821
099 in de Ipl Langemanshof (BRD) tijdens de wacht

Ipl La.ngemanshof (BRij): vermissing van een seinpis-
tool nr 61373

vermissing van een pistool Browning nr 292̂ 8 tijdens de
oef.Entre-Nous in de BRD.V/apen werd inmiddels door 2
Duitse kinderen gevonden en is via de ^rlminal-Polizei
terugbezorgd bij het odl. .

D«l«Aktiviteiten van extreme/extremistische organisaties tegen de KL
1, •k'én wBVD-pamflet,getiteld "Gewelddadig optreden tegen de bevolking",opgesteld

door wBVD-Amsterdam werd dd 0104 aangetroffen op het VOC te Ede.
Op 0203 werden te Breda nabij het station en de ingang van de Chasse/Klooster-
kazerne wBVD-pamfletten "Soldaten wees op je hoede" verspreid.In deze vlug-
schriften werden de dpln opgeroepen niet deel te nemen aan een eventmele bezet-
ting van de Amsterdmase Nieuwinarktbuurt.Soortgelijke pamfletten werden dd
0303,0403 en 0104 resp. aangetrogfen/verspreid te Den Bosch en nabij de kazerne
poort van de Adolf van Nassaukaz te Zuidlaren 2̂x).
Op 0403 werd in de ^lias Beeckmankazerne te ̂ de een pamflet aangetroffen,afkom-
stig van wBVD afd.^de,waarin zij dpln opriep ziofe neet beschikbaar te stellen.
en/of mee te doen 'aan een zgn "rellenbestrijding".

2'. Bi j de opkomst van een nieuwe lichting dienstplichtigen dd 0303 werden door
de wBVD afd.Breda pamfletten "Nr.1" verspreid,waarin zij zeer beknopt de doel-
stellingen van hun organisatie bekend stelden en waarin zij de nieuwopgekome-
nen uitnodigde voor een bezoek aan het Jongerencentrum te Breda op 1103 i.v.m.
een dan te houden informatie-/discussieavond.
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3«Verspreiding van
1003 nabij Gen.de Bonskazerne te Grave;
0104 nabij Adolf van Nasaaukazerne te Zuidlaren
1404 idem
2004 nabij Chasse/Kloosterkazerne te Breda

4.TQr ondersteuning van de actiegroep "Nieuvmarkt" heeft de wBVD te Amsterdam
een pamflet verspreid, waarin dienstplichtigen worden opgeroepen door middel
van een handtekeningenactie hun solidariteit te tonen met het verzet van de
ïïieuwmarktbuurtbewoners tegen het gewelddadig optreden van politie en mare-
chaussee. Een dergelijk pamflet werd op 0404 aangetroffen in de van Esseri/Kool-
kazerne te Ede.

5, Op 200J werden nabij de Juliana van btolbergkazerne te Amersfoort (OCTIGD) wBVI)
pamfletten verspreid, waarin een oproep tot deelname aan de anti-atöomstraal-
Jager s -demonstratie te Utrecht op 5 april»,»
Op 2103 hebben een zestal personen op de urote Markt te Breda met zgn "sand-
wichborden" gelopen, waarop teksten gericht tegen, de aanschaf van attbomstraal-
jagers.
op 2903 werd te Breda een anti-atoomstraal jager-demonstratie georganiseerd door
het Comitee "Geen 3 miljard voor nieuwe straaljagers", in welk comité de wBVD
afd. Breda de grote organisator is. De aanvraag tot toestemming voor deze demon-
stratie werd aangevraagd door de bekende REHSEIT.

6, Op 0303 werden nabij de kazernepoort van de Oranjekazerne te Schaarsbergen
wBVD-pamf letten, getiteld "Zware straffen voor maten Schaa.rsbergen", verspreid.

2. Overige activiteiten van belang voor de KL

1.0p 0003 heeft een WDM-demonstratie plaatsgevonden te -^remen (W-Dld). Door
VVDM-afd,bes turen in V/estduitse legerplaatsen werd deze demonstratie voorbe-
reid en begeleid d. ra. v. pamfletversp.reidingen en vergaderingen. ;

Het aantal deelnemers, afkomstig uit 2ee(jorf ,Hohne en angemanshof bedroeg l

. plm.400.In de stoet werden spandoeken meegevoerd,waa,riïK.-e de WDM eisen voor
een "Nederlandse" verlofregeling kracht werden bijgezet. Aan voorbijgangers wer-
den in het Duitse gestelde pamfletten uitgereikt. Aan het eind van de demonstra-
tie werd het woord gevoerd door de dpln Koopman en Specker.De demonstratie had
een ordelijk verloop,

2. Uitgekomen VVDM afd. bladen: ALARM (Ermelo)j GEMATST (distr.blad) 5 WIE '^Winkel-
man Interne Editie), met dit blad ia een eind gekomen aan de uitgave vari AKSIE;
DWARSLIGGER (Harskamp); LUKTOR (Oirschot) jTAM-TAM Ede) 'en PREEK (Den Haag).

3. Op 0503 zijn in de Oranjekazerne te Schaarsbergen pamfletten verspreid, waarin
stond dat die dag in genoemde kazerne én te Den aag gedemonstreerd zou worden
i, v. m. de ÏÏI-ÏG zaak contra de YVDM-af d. bestuurders uit Schaarsbergen m. b. t. een
eerfler verschenen onkrijgstuchtelijk artikel in het blad Linksomkeert.

4. Op 0603 heeft in de Oranjekazerne te Schaarsbergen tijdens de avondmaaltijd
een WDM-demonstratie plaatsgevonden. Plm. 70 dpln werden toegesproken door
Leestemaker en Vintges over de slechte hygiëne i$ de eetzaal en de te hoge
inhouding huisvesting en voeding„Na hun toespraken werden aan de Off van Ka-
zernepiket lijsten roet handtekeningen overhandigd.

5. Op legeringskamers van 25-A-fdltlua in de Johan V/i Hem -"risokazerne te ^de werden
VYDM-pamf letten "De Dokter" aangetroffen. In dit pamflet werd kritiek geuit
tegen de MGD-arts omdat deze medische klachten van dpln niet serieus zou nemen,
Mogelijk duidt dit pamflet op een inhaken op de oproep in het blad "Twintig"
nummer 4»
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6,In de Prederik ^endrikkazerne te Vught werden op 1303 VVDM-stickers opgeplakt,
met daarop de tekst: "Wijeisen vrije meningsuitingjAfschaffing betaling huis-
vesting en Voeding".

7«0p woensdag 0503 diende voor het ÏÏMG te Den Haag de zaak in Hoger Beroep
tegen de 6 Schaarsbergense VVDM-afd,be3tuurders,^em aantal demonstranten had
zich voor het Paleis van Justitie verzameld en voerde spandoeken mee met
opschriften zoals "Vrijheid van meningsuiting" "Vrijheid van Vakbondswerk" eh
"V/eg met militaire rechtspraak",

8.VVDM pamfletten "ƒ 400.- boete" werden op 2003 aangetroffen in de Orahjekazerne
te Schaarsbergen.

9«Op 1403 is bij de manscliappeneetzaal in de GMdRvS-kazerne te Oirschot een
handtekeningenactie gevoerd ter ondersteuning van de VVD]V!-ers Krijger en de Boei
die op 1903 "te -^en Haag Voor het MG moeten verschijnen, evens werden MINI-
LUKT OR nr 1-pamfletten verspreid.

10.Op 2503 vond in zaal T.rianon te Utrecht een Algemene Ledenvergadering van de
VVDM plaats. •

11.Het pamflet "ƒ2.400.- voor Linksomkeert of iedere maat ƒ 2.-" werd op 2503
aangetroffen in de Oranjekazerne te Schaarsbergen.

12.Het VVDM-afd.bestuur te Brmelo heeft een "open brief" gestuurd aan de MinDef
betreffende duurteuitkering en het koppelen van de wedde aan het minimumloon.

13«Een door de VVDM in de ^rederik ^gndrikkazerne te Venlo uitgegeven pamflet
"Plankgas" werd op 0904 aangetroffen in het wachtlokaal van genoemde kaserne.
Ondertitel van het pamflet "Straaljagers of niet?"

14.VVDM afd.best. in de A^oif v&n ^assaukazerne te Zuidlaren heeft.op 0904 een
handtekeningenactie gehouden. Het betrof een voorgestencild rekest aan de
Min^ef,waarin dpln kenbaar maakten gekant te zijn tegen de zgn "VN-taak"
van hun bataljon,

15«^e VVDM afdeling te Harskamp heeft gedreigd met harde acties i.v.m. bezwaren
tegen voeding en accomodatie. Een voorgenomen aitdown-actie werd door de
Gen.O'Herne verboden,

16,In de Iply't Harde, de Ggn.de Bonskazerne te ̂ rave en in de *'rederik Hendrikka-
zerne te enlo werden op 2504 de VVDM-pamfletten !'V/edde + ƒ 15.-" verspreid,

E,Diversen

1-Dpl sld H BOUMA,rnr 540619029,tewerkgesteld als lijnwerker bij 43-^abrig-Ststcie
weigerde een verklaring van bekendheid te tekenen.Valt op door zijn negatief
gedrag.Op zijn legeringskamer werden wBVD pamfletten aangetroffen met zijn
naam erop,

2.Geert PAPA, rnr 510326386 weigerde dd 0704 op te komen voor hhon. Toen de
KTIar hem op zijn huisadres te ergen op ^oom ophaalde,werden aldaar materialen
aangetroffen,die zouden kunnen dienen voor het maken van explosieven.Betr.
verklaarde hierover samen met een vriend raketten te maken,

3,Op 1203' vond in het Open ongeren entrum te erSen op'Zoom een "bijeenkomst
plaats met als onderwerp "Informatie dienstplicht", waarbij aan de orde kwamen
keuring-uitstel-dienstweigeren-ver.vangende dienstplicht en verzet in het leger.

4„dpl sld N.de Vos,rnr 540603531,11 74-6, ingedeeld bij 41 Schoolbtij 12Afdva
in de ^en.de Bonskaa.te Grave doet zijn.dienst alleen onder protest en na het
diverse rnalen laten herhalen van de hem gegeven opdraohten.Tracht steeds met
het kader een discussie .aan te gaan en begrijpt zogenaamd niets0
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5.dpi sld J E M van Orsouw,rnr 540903373, li 75-2, ingedeeld bij 'Ie Rijschool.
RSB valt op door zijn negatieve gedrag: hij gedraagt zich als een protest-
diener.

6,"Geen 3 miljard voor nieuwe straaljagers"
Op 0103 werd een demonstratie gehouden te Nijragen.
Op 2203 werd te rnhera door pin 100 personen gedemonstreerd,de organisatie
waa in handen van de plaatselijke afdelingen van PvdA,PPR en CPN.Tijdens de
demonstratieve tocht werden pamfletten verspreid.
Op 2903 werd te Breda een anti-straaljager-demonstratie gehouden georgani-
seerd door het comité' "Geen 3 miljard voor nieuwe straal jagers". In dit comi-
té" speelt de plaatselijke wBVD afdeling een vooraa.nstaande rol.
Te Utrecht werd op 0504 in het kader van een landelijk protest tegen de
aanschaf van nieuwe gesrechtsvliegtuigen en onder de leuze "Geen drie miljard
voor nieuwe straaljagers" gedemonstreerd.Op een pamflet dat ter gelegenheid
van deze demonstratie werd uitgegeven komen de namen voor van de 'organ.isati.es
die aan deze tocht deelnamen, n.l. : PSP-PPR-irEïï(HL)-IICB-wBYD-VD-SOF- Kerk &
Vrede-Verdom de Bom-Zwaarden of Ploegijzers-Soc.Ctudentenbonden Nijrnegen-
6 oktober groep-AIK Nijmegen en Global Vüiage.

7.Op 1904 werd de Brunssum gedemonstreerdtegen de vestiging van eventuele nieuwe
militaire hoofdkwartieren in Limburg,De demonstratie v/as georganiseerd door
het Comité" "Stop militarisering Limburg".Het aantal demonstranten bedroeg
plm 350 (de prognose was 1500!),De tocht verliep zonder incidenten.

8.Op 2403 is tot tweemaal toe een anonieme (valse) bommelding binnegikomen op
de telefooncentrale van de Oranje Nassaukazerne te Amsterdam.Een en ander
stond mogelijk in verband met de Nieuwmarkt-rellen aldaar.'

9.Tijdens een oefening van 101AMA in V-Dld in de omgeving van Bevensen hebben
drie Duitse burgers getracht 2 NQderlandse dienstplichtigen over te halen
aan hen hun UZI te verkopen.

F.Inlichtingenactiviteiten/Observaties

1.0p 0503 werd nabij het ^obCplx Benschop een grijze Opel Kadet gesignaleerd,
kent.77-86-FN ,waarvan de inzittenden opvallende belangstelling toonden
voor het object.Uit een ingesteld onderzoek naar de eigenaar G.J.KEYZER uit
Noordwijkerhout zijn geen bijzonderheden bekend geworden.

2.Inzittende van auto,gekentekend 96-59 EL $= J C v.d.Veeken,Prinsenbeek)toonde
dd 0603 verdachte belangstelling voor het MobCpx Austerlitz.Uit odz geble-
ken dat een en ander geschiedde in het kader van-een zgn "betrouwbaarheids-
rit".Geen veiligheidsincident.

3.1)e inzittende van een renault,kent.é1-BZ-73 toonde op 1103 opvallende belang-
stelling voor de mil oefening Entre-Nous.Naar de eigenaar van de auto wordt
een onderzoek ingesteld.

4. abij het Port a/h Spoel te Kverdingen werd dd 1403 e6*1 ^ord-^scort,kent0
PP 22-31 waargenomen,waarvan de inzittende belangstelling toonde voor het
object.Bij nadering van de bewaker reed de auto snel weg.

5,Nabij het TIKC Oegstgeest werd op 1403 een rode Opel K&det waargenomenfkent.
57-37 NK.De inzittenden toonden opvallende belangstelling voor het object.
Een onderzoek wordt ingesteld.

6.De inzittende van een donkergroene SIMCA 1100,kent, 05-15 UP (= R F Avontuur
geb. 5-6-1919) ."toonde op 2203 opvallende belangstelling -voor Port Werk aan
het ^poel en *ort Everdingen.Va.n betr.zijn geen bijzonderheden bekend.

7. abij Kamp Stroe te Garderen werd dd 0604 een auto gesignaleerd met kenteken
60-43 RM.De inzittendem,naar alle waarschijnlijkheid ZuidmolukVers, toonden
een verdachte belangstelling voor dit militaire object.Kenteken staat op
naam van R P Ririmasse,geb.6-7-1942.Betrokkene is onbekend..
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8.De inzittenden van een van een ^estduits nummerbord voorziene auto (D-IIP-278
maakten dd 1204 foto-opnames van de Gen^aj Kromhout-kazerne te Tilburg.

9.dpi sld W.Keemink'-. van de ststvzgbty van 45Afdltlua heeft op 1404 bij
het verlenen van bijstand op de vlb Volkel i.v.m. de oefening Concreet III
foto's gemaakt van een geclassificeerde pkttegrofld van de vliegbasis.

10.Vreemde gedragingen van een bestuurder van een personenauto, kenteken
onbekend, nabij de munitiemagazijnen te - ên ^ever,gem.Vieringen op 1704.

11.Be inzittende van een auto met kenteken 68-98-PP maakte dd 1704 filmopnames
van oefenende militairen op de Rucphense Heide.Een odz wordt ingesteld.

12.Tijdens de oef. Voeste-Bini van 7-18 april in de omgeving van Kamp "enhe-
lager werd driemaal melding gemaakt van verdachte en opvallende belangstel-
ling door automobilisten.Tijdens een algemene controle in openbare gelegen-
heden viel vooral de loslippigheid van de deelnemende Nederian(j3e militai-
ren op.
Vlak voor en tijdens het vertrek van 13Xainfbat werden een aantal defecten a.
aan mil vtgn geconstateerd,waarvan opzet niet is uitgesloten (o.a. ingesne-
den V-snaren;losse wielmoren en verdwenen vulplug van een YP408)

13«0p 1904 toonde de inzittende van een ^ord Transit,kent.33-66-JM opvallende
belangstelling voor de Kol.xalmkazerne te Bussum.Van'de eigenaar van de
auto (P.Lubbert te ̂  Ifzijl) zijn geen bijzonderheden bekend geworden.

14.Op 2104 werd een rode Ford Transit,kenteken onbekend, gesignaleerd nabij de
MobOpslagplaats Nieuw alinge.Volgens de melding waren de inzittende drie
Zuidinolukkers.

15.Nabij HunCplx Zuidwijkermeer werd in de nacht van 22-23 april een rode
Opel pcord,kent.12-ER-14 waargenomen.Naar de eigenaar van de auto (=
P v d euvei te IJmuiden) wordt een odz ingesteld.

16.Inzittenden van twee auto's (kentekens 14-PL-32 en 90-BT-90) toonden op 2704
opvallende belangstelling voor het MobCplx te Hooge Vuursche.Naar beide ei-
genaars wordt een odz ingesteld»
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