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K.L. C.I.RAPPOHTA.GE nr 74

(periode 1-5-1975 t/m 31-5-1975)

A,Samenvatting

Aantallen incidenten, gerxitriceerd naar soort:

S a bot are/ vernielingen

vernieling/beschadiging tall vtgn

üudker,7,and etc. in olie/benzine

lonse v;Êlmoeren

vernieling/beschadiging ander mat.

vernieling/beschadiging afrasteringen

diefstal/vermissing wpn s/munitie

"Demonstratie/Oproep tot - ) uitg. v/BVD
) overige

Pamflettenacties ) uitgaande van wTSVD
) overige

Diversen

Inlichtingenactiviteiten/Observaties '

Totaal

Totaal mei

-
2

-
3
1
8

3

7
14

8

7

53

Totaal 1975

2

3
«M

6

3
54

3
22

45
84

33

31

286

B, Acht er gr ondgo .Teven a

10Er zijn aanwijzingen dat de CPN haar activiteiten meer op de krijgsmacht

zal gaan richten.Vanzelfsprekend brengt dit mede dat ook het AÏÏJV hierin

een rol zal spelen.

2,In de w-BVL is al merkbaar dat de toenemende belangstelling van communis-

tische zijde, onder andere doordat AHJV-ers doordringen in de organisatie,

problemen opwerpt.
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C.Materieel

1 .Incidenten, in onder'zoek bij de KMar:

CONFIDENTIEEL

Nr.:

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59.

60.

61

Datum «

2504

1402

april

205

2704

0705

0904

1405

0905

2804

1105

11.02

Onderdeel:

1 1 9Af dva

11Gnbat

Dep.v.Disc.

schietterr.
Botgat

TSOCM

v

422Infbewcie

TSOCM

Fort Westoever

Gen.Spoorkaz.

MMC Loon op
Zand

AOC ' t Harde

Korte omschrijving:

vermissing 1 scherpe patroon 9mm tijdens wachtpe-
riode nabij object X te ̂ arp van 18-25 april

vermissing bajonet+schede, zoekgeraakt in de periode
2401-140275
vermissing pistool Browning nr KL 23938

vernielingen geconstateerd aan gebouwen, waarschijn-
lijk veroorzaakt door baldadige jeugd

vermissing bajonet+schede tijdens velddienstoef .
op het mil oefenterrein te crailo

bij aanhouding tzv ongeoorloofde afwezigheid werd
bij de dpi sld J K P H L van HENGEL, rnr 541022178
een hoeveelheid losse en scherpe munitie aangetrof-
fen.

15 MAG-hulzen, 8 hulzen 9mm en 6 scherpe patronen
werden inbeslaggenomen van de dpi sld R W EBHTELD,
rnr 520718129

tijdens een oefening nabij Crailo is een PAL-bajo-net
+schede, in bruikleen verstrekt aan de res sld TS
G G H TIELEMAN,rnr 560121501, zoekgeraakt.

geconstateerde vernielingen aan een DAP YA 314»kent.
KO 26-57 en aan een International, kent.KO 26-57.
Beide voertuigen stonden geparkeerd op het mil ter-
rein van Port Westoever te -̂ en elder

geconstateerd dat er benzine was toegevoegd aan de
olie van twee mil vtgn, t. w. 2 DAP' s YA 66, welke
voor het laatst waren gebruikt op 2504 en^gepar-
keerd stonden èp de parkeerplaats van de üen.Spoor-
kazerne.

in de nacht van 10/11 mei werd geconstateerd dat de
afrastering van het complex was vernield

vermissing 1 scherpe patroon 9Dim tijdens schietoef
A-bty Kaderopl AOC.

2.Uitslagen KMar onderzoeken:

l.betr.nr 72/73.C.1.J1 betreffende de vermissing van een geweer PAL nr 40380 bij
47Painfbat: bij een aanhouding door de politie t.z.v. diverse diefstallen ver-
klaarde A W J LTJNTUNGAN,geb.11-8-195 2, wonende te Bussum, in de nacht van 26/27
maart uit de «Johannes Postkazerne een PAL-geweer te hebben gestolen.Bgtrokkene
was tijdens zijnediensttijd aldaar gelegerd geweest.Hij had de PAL nadien
"geruild" tegen een pistool + munitie.

3.Overige incidenten:

1.

2.

1505

2403

Ststcie
43?abrig

42Painfbat

zand, grond en houtresten werden aangetroffen in
de benzine van een mil vtg DAP £t,kent.KP 38-54.
De carbmrator was zeer verontreinigd.

moedwillige vernieling/brandstichting dekzeil van
een DAP Jt, kent. KL 92-65, behorend tot de Ststcie
42Painfbat in de Ipl ^eedorf.
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D. 1 Aktiviteiten van extreme/extremistische organisaties te-p;ën 'de KL

1.Verspreiding wBVD-Soldatenkranten:
2804 nabij de ^ein.<ie Bonskazerne te Grave (nr j)
2005 nabij de Chassé/Kloosterkazerne te Breda (nr 4)
2205 nabij de Adolf van Nassaukazerne te Zuidlaren (nr 4)

2.Een wBVD-pamflet "Soldaten de klos voor paniek van dere^ering" werd op 2904
aangetroffen op een der legeringskainers van het LÏMOS te ïïijmegen.

J.Bij de opkomst van een nieuwe lichting dienstplichtigen werden op 1205
nabij het station te Breda w-BVD opkomstkranten uitgereikt,vergezeld van
een door de afd.Breda opgesteld VPamflet nr 1",waarin in het kort de doel-
stellingen van hun organisatie, aanda.cht voor de tot heden behaalde VVDM
successen en een uitnodiging tot het bezoeken van een diskussie-/informr.itië-
avènd in het JJC te Breda op 2005.
Op 2005 werden, zoals aangekondigd in hun eerdeaepamfletten, vervolgstencils
verspreid door de wBVD af d Breda nabij de Chassé'/Kloosterkazerne:ramflet nr2.

D,2 Overige activiteiten van belang voor de KL

1.0p 2205 hebben VVDM afdelingsbestuurders van de A^olf van ^asaaukazerne uit ?-
Zuidlaren het resultaat van een eerder door hen gehouden handtekeningactie
-tegen de zgn VN-taak van het 44^ainfbat- te Den Haag aangeboden aan Gen.
de ^avornin Lohmann. ,

2.Op 1205 werden VVDM opkomstkranten+pamfletten verspreid nabij het kazernecomf
plex te Nijmegen.
Op 1205 vond in het KWJ-gebouw te Nijmegen een gezamenlijke VVDM-wBVD en VD
informatieavond plaats.

J.VVDM opkomstkrant werd dd 1205 in de stationshal van station te Breda uit-
gereikt aan de dienstplichtigen van de nieuwe lichtingsploeg.

4.VVDM opkomstkrant-verspreiding dd 0705 nabij de stations te Ermelo en
Harderwijk,

5.Tijdens de 1mei-bijeenkomst van de PvdA.te Groningen werden door 8 jongelui
onder de aanwezigen VVDM-pamfletten uitgedeeld.
Tijdens de 1mei-viering door de..PvdA-afdeling te ^_iden werd een VVDM-deraon-
stratie gehouden.Toen Minister^redidëni den ïïyl bij de feestzaal arriveerde
werd hij begroet door 3 a 400 demonstrerende militairen,die een haag hadden
gevormd, waarbij velen waren voorzien van brandende toortsen en spandoeken.
Door het organisatiecomite werden 15 VVDM-leden tot de feestzaal toegelaten,
WDM-voorzitter Uesseldijk maakte van de aan de aanwezigen geboden gelegen-
heid gebruik, om de Minister-President na diens toespraak vragen te stellen.
Wesseldijk's vragen hadden betrekking op de VVDM wedde-eisen m.b.t, het
minimumloon.
Gedurende de tijd dat de heer ^en Uyl in de feestzaal aanwezig was werd
door de demonstrerende militairen een demonstratieve optocht gehouden naar

^eidse station, . .

6.Op 1505 zijn een aantal leerlingen van het vormingscentrum "Rapenburg" ui
Amsterdam op bezoek geweest in de en.yinkelmankazerne te Nunspeet.Toestem-
ming voor deze excursie was aangevraagd door Els B0rgesius en Jan ÏÏALKES,
bekend wBVDer van het eerste uur, toen BVD nog stond voor Bond van Dienstwei
geraars.

7.Op initiatief van een achttal ex-dienstplichtigen, t.w. Jan LAURIER,Jos
TEUiraiT,Albert CZECH,Kees de JONG-Jos de ÏÏOOGIÏ-Kees van DIJK,Hogier van
't R60DT en Kees de BOER, is een zgn "SOLDATEN-KOMIT2E" opgericht, dat
zich zal inzetten tegen de repressie en voor de vrijheid van organisatie
binnen het leger.
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8.De WDM heeft aangekondigd dat op 0506 in een aantal plaatsen gedemonstreerd
zal gaan worden om hun eisen t.a.v. wedde,kompensatie en inhoxrding huisves-
ting en voeding kracht hij te zetten.

9«ïn de afgelopen verslagperiode zijn verschenen "Afdelingsposten" dd 2/5-9/5-
16/5 en 2J/5.
Verschenen WDM-pamf letten: "500 maten op straat"-"^e kan wel zien waarom
Vredeling zelf voor de maten naait" -"Zijn onze eisen nu onredelijk?".

D, Diversen

1 .Uit het MobCplx Bergen (NH) (^opslag geneeskundig materieel) worden sedert
1804 7 opiumtabletten vermist.

2.TI.it twee geparkeerde mil vtgn op het Port Westoever te Den Beider werden twee
binnenhelmen-oorbeschermers en wat klein gereedschap ontvreemd.Kwajongenswerk
is waarschijnlijk.

3.Op 2905 is brand uitgebroken in een loods in de Ipl Bu<iel.De loods, waarin PSU
materiaal lag opgeslagen en waarin bovendien een kegelbaan was aangelegd,
brandde geheel uit.De schade is groot.Een onderzoek naar de oorzaak van de
brand wordt ingesteld.

O

4.Op 1804 heeft de eml'ol te ^arderwijk in een niet afgesloten personenauto
een ordner aangetroffen,waarin geclassificeerde docxxmenten.

F. InliohtinKenao tiyite.lten/Observatie s

1.0p 2504 werd nabij MMC S.aphorst een personenauto, Citroen 2VC,kent.18-12-TD,
gesignaleerd waarvan de inzittende (=J M ïïivard) opvallende belangstelling
toonde voor het object.Een onderzoek wordt ingesteld.

2.De inzittende van een auto,kent.94*63-^,maakte dd 1205 foto's van het Port
Everdingen.Bij het naderen van de fortwachter reed de wagen snel weg.

3.De chauffeur van een VW,kent.22-PG-15 (='•'/ B and te Wanneperveen) toonde dd
1805 ongewenste belangstelling voor en maakte foto's van de Site ̂ avelterberg,
B trokkene schrok toen hij werd betrapt bij het maken van foto's van het admini
stratiegebouw 8 ÏÏSDet.Maa.kte nadien nog foto.s van de radartoren.Fotogra-
feerde met een z/m pocketcamera.Naar betrokkene wordt een onderzoek ingesteld.

4.Op 1905 werden twee personen aangehouden in de zgn "restricted area" van
23 IJS Art ^gt nabij 't -^arde.Betrof waarschijnlijk wandelaars, die al lopend in
verboden gebied v/aren terecht gekomen.

5.Op 2 mei ontving de C-US Bewdet van het obj X te Darp een telexbericht,dat
binnen 48 uur overvallen zouden kunnen worden gepleegd op US-installaties in
Nederland en/of Noord-Duitsland.In een ander telexbericht werd melding gemaakt
van de ontvreemding van 53 fleasen,gevuld met elk 1 1. moaterdgas, uit een
mil opslagplaats van het Vestduitse leger te Munster.
Een aantal maatregelen werden getroffen.
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