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A. Samenvatting
Aantallen incidenten, gerubriceerd naar soort:

.
S abot ag_e / ver n i el in gen

vernieling/beschadiging mil vtgn

suiker/zand etc in olie/benzine

losse wjelraoeren

vernieling/beschadiging ander mat.

vernieling/beschadiging afrasteringen

diefstal/vermissing wpns/munitie

Demonstratie/Oproep tot - ) uitg. wBVD
) overige

Pamflettenacties ) uitgaande van wBVD
) overige

Diversen

Inlichtingenactiviteiten/Observaties

Totaal

*

Totaal juni

3
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14
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Totaal 1975
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68

3
29
45
101

44
37

151
B« Achtergrondgegevens,
GEEN

C.MATERIEEL
1.Incidenten, in onderzoek bij de KMar:

Nr.:

62

63

64

65
66

67

68

Datum:

2106

3105

eind '21

2705
1106

apr'75

Onderdeel:
Kamp Soe ster-
berg

MC Voorthui-
zen

NATRES-pel Gvh

Ststcie 4Div

48Paihfbat
15Afdltlua

PM/GC Gelder-
land

Korte omschrijving:

in de periode 16-21 juni is enige malen ingebroken
in kamp Soesterberg. n̂ totaal werden vermist:
twee luchtdrukpistolen (privé eigendom van een 00
van de bewakingsdienst)-doos je mun voor déze wapens-
-dummy handgranaat-een geldbedrag-"lief en leed"
potje en bromfietsonderdelen.

in de nacht van 30-31 mei betrapte de bewaker/honden
geleider van het object een persoon, die uit een
buitenstaand mil vtg 20 1 benzine had afgetapt.

vermissing karabijn nr 204010, in bruikleen verstrek
aan Natres-sld R N Haneveld,rnr 440323139.

vermissing twee TJZI's, nrs 62568 en 127959

vermissing 3 bajonetten UZI in de periode 11-16 juni
vermissing bajonet+schéde na het verrichten van een
wachtdienst door de dpi kan P Peterse,rnr 531224392

vermissing karabijn nr 328342̂  in bruikleen verstrek
aan Natres-lid J J M van Zuylen,rnr 390503463.

.
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Nr.:

69

70

71

72
73
74
75

76

77

78

79

80

81

^atum:

2306

1106

1106

1206
0905
2305
1405

0406

0306

2805

0206

1706

1906

Onderdeel:

4lPainfbat

12Pagncie

41Painfbat

1 7Painf bat

49Lttcie

1 7pain£ bat

OCTD

GOC

MC Gr ave -
üriehuis

1 3painf bat

Sectorpark
Halfweg

GLV

101AMA

Korte omschrijving:

tzv dfst cq verduistering van mil goederen is Jfv opge-
maakt tegen de kpl I TS H de Wilde, rnr 550227569. Op het
werden aangetroffen 1 mag pist.Browning-1mag FAL-
17bscherpe patr .50-3 doosjes a 30 losse patr 7.62-
1 patroonband met 104 losse patr 7.62 en 1 bajonet.
Betr verklaarde e. e. a. achter te hebben gehouden na
mil oefeningen in de periode okt 74-rort 75»

i

dpi sgt R H J Franssen,rnr 500621135 (datum kl. verlof
270675) heeft tijdens zijn dpi periode bij zijn odl
een grote hoeveelheid mil goederen, munitie en spring-
middelen achtergehouden/ontvreemd. Bi j een huiszoeking
werd zijn gehele "voorraad" inbe slaggenomen.

tijdens de oef "Bartje" werd een pistool Browning nr
29480 vermist. wapen was in bruikleen verstrekt aan de
dpi sld Louise, rnr 540419037.

vermissing pistool-mitrailleur UZI nr 81668

vermissing 11 scherpe patronen mitr MAG na schietoef.

vermissing UZI nr 101419»wapen is inmiddels weer terea

vermissing mondingsstop + loop MAG nr 20208 tijdens eei
oef in de omgeving te "arderwijk

op het oef.terr vh GOC zijn 2 hijskranen vernield. Schat
bedraagt 7 a 8000 gulden. Indruk bestaat dat deze schad(
is veroorzaakt door jeugdih;e"bewoners van het aangren-
zende Ambonnezen woonoord Lunetten.

vernieling slot hoofdpoort, ader is een dpi sld van
12Afdva,die zich op deze wijze toegang "verleende"
tot het object

vermissing benzine en beschadiging van militair motor-
rijwiel, kent KS 36-43.

vernieling ruiten van (leegstaande) bewakerswoning in
het munitiemagzi jn van genoemd object.

aan een helicopter,merk Alouette, type 3»genummerd A-55(
behorend tot 299 SqLtvltgn te ̂ eelen en ingedeeld bij
de oef Wervel-Wind werden twee deuken aan de bovenzijde
van de staartboom, alsmede een indruk aan de onderzijdi
van het gele, main rotorblad aangetroffen.Deze beschad
gingen zijn vermoedelijk door een slag of stoot met eei
hard voorwerp veroorzaakt. De heli werd gedurende dat
tijdstip bewaakt door dpln van de Ststvzgcie 11-^ainfba
uit de Oranjekazerne te Schaarsbergen.

steen geworpen door mi t van gebouw 47 (=wapenkamer
Ststbtij) in de Ltkol Tonnetkazerne

2.Uitslagen KMar onderzoeken:

1. 72/73-C.1.35 vermiste Lee-ïïnfield oefengeweren van 48painfbat aijn terecht.
Werden bij vergissing door een in de Harskamp oefenend odl
meegenomen. . 4$**

N2. 72/73.C.1.37 karabijn nr 2985815,"vermist" door Natres-li
rnr 44.01.02... is terecht.Bgtrokkene had
leen verstrekte wapen uit geldnood doorve^'
lijk aangetroffen bij een illegale wapenh
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D.1 Aktiviteiten van extreme/extremistische organisaties tegen de KL

1. De laatste maanden is een opvallende toename merkbaar in de activiteiten
van de werkgroep Voorlichting Dienstplicht te Eindhoven. Een van hun acti-
visten is Peter A Ploeger, rnr 510601391» erkend gewetensbezwaarde, mede-
werker JAC te Eindhoven en abonnee Rode Hulp. In het WDM blad LUKTOR in de
GMdRvS-kazerne dd mei '75 was een artikel gewied aan deze werkgroep.

2. Op 2506 is te Oss op initiatief van het JAC aldaar een informatieavond ge-
houden voor "iedereen die meer wil weten over de dienst en dienstweigeren
en twijfelt aan het nut van het leger, van de NAVO, oorlog en geweld".
Medewerkers van JAC-VD-wBVD en de actiegroep Onkruit gaven informatie.

3. V rspreiding ANJV-pamflet "Het is Zo!" (Ondertitel "Geen F-16 maar ƒ15.-)
da 0606 nabij kazernepoort Kromhoutkazerne te Utrecht en dd 1 306 nabij
het Schefferkamp te De Lier.

4. Uit Internationales 75/1: opgericht werkgroep Buitenland van de VD. Stelt
zich als taak de internationale anti-militaristische strijd, met name de
dienstweigering, hier te lande meer in de belangstelling te krijgen. VD is
ondertussen geassocieerd lid geworden van de WRI (=War esisters •'•nternatio
nal).

pas opgerichte Soldatenkomitee heeft in de afgelopen periode een
zgn "zwartboek" uitgegeven over de vrijheid van meningsuiting in het leger,
oftewel een verzameling van super-onkrijgstuchtelijke,krijgstucht-ondermij-
nende artikelen, geschreven door soldaten.

D. 2 Overige activiteiten van belang voor de KL

1.De in de vorige rapportage aangekondigde WDM-demonstraties in een aantal
plaatsen om hun eisen t. a. v. wedde, kompensatie en inhouding huisvesting
en voeding kracht bij te zetten zijn op 5 juni j.l. gehouden resp. te
s-Hertogenbosch-Venlo-Amersfoort-Arnhem en ̂ wolle.
In de week voorafgaand aan de demonstraties hebben diverse VVDM-afdelings-
besturen zich beijverd om door middel van pamfletverspreiding (o.a. pam-
flet "Doe mee in veetee") hun geplande acties onder aandacht van de
dienstplichtigen te brengen.
Diverse organisaties hadden zich door middel van verklaringen solidair ver-
klaard met de WDM-eisen.
In het communistisch dagblad "De Waarheid" van 6 juni verscheen een uitge-
breid artikel onder de kop "Ruim 4.000 militairen op de been in 5 steden".

2»0p 12 juni vond te en aag een demonstratie plaats, georganiseerd door het
"Soldatenkomitee tegen de repressie".Het betrof de demonstratieve aanbie-
ding van de ƒ 2.400.- boete,opgelegd aan VVDM-afdelingsbestuurders uit
Sohaarsbergen, aan het Ministerie van Defensie,Het aantal betogers bedroeg
45» waarvan 6 in militair uniform.Tijdens de demonstratie werden pamfletten
verspreid en werden spandoeken met anti-militaristische leuzen meegevoerd.
Na afloop van de demonstratie vond een informatieavond plaats in het Haagse
theater "De Steeg".

3.Tijdens een zgn "ouderdag" dd 2905 bij 42Hrstcie in de Johan Wiliem ^risoka
ne te Assen werd een speciaal VVDM-afd.blad BOEM SPECIAJ'75 uitgegeven en
verspreid.De verspreidingsaotie mislukte echter omdat het doel van deze
actie,n.1. compensatie voor de dpln die tijdens deze dag moeiten werken,
reeds tijdens de welkomstspeech werd toegekend.

4»Een door hun commandant toegekende compensatie i.v.m. overwerk tijdens een
zgn "open dag" in de Gen.3poorkazerne dd 24 mei werd door de plaatselijke
WDM-afdeling"misbruikt".-De regeling werd -aoals min pf meer was te voorzie
uitgebuit als een VVDM-succes.In een door hen uitgegeven pamflet werd ge-
suggereerd als zou de commandant zijn bezweken voor hun (VVDM) eisen!

jpinM.iiu.i î ^V ĵ̂ ^̂ .̂ .̂̂ ^ rm ĵ
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5-VVDM "Afdelingspost" is verschenen op 30 mei, 6-13-30 en 27 juni 1975.

6.Titels van de in de afgelopen verslagperiode verschenen VVDM pamflettens
„Doe mee in veetee (betr. de 5 juni demonstraties)
-Nachtpermissie en vrije kamerinrichting (aangetroffen op de PIROC)
-Onze eisen (aangetroffen in de uen de Bohskazerne te urave)
-Zijn ónze eisen nu onredelijk?
-Arrest straf algeschaft

E.Diversen

1.0p 12 juni traden plm 20 Zuidmolukkers agressief op i.o.v. een wachthebbende
nabij de ingang van de Johan '"illem Frisokazerne te Assen.E,e.a. geschiedde
om 01.00 's nachts,zij trachtten de wachtpost over té halen zijn wapen -een
UZI- voor ƒ 1.000.- aan hen over te doen.

2.Op 11 juni zijn twee Zuidmolukse jongelui (C.A.KMBMfr,geb IBBH956 en
J WMMBi,geb.lÉHfc-1955) > beiden uit het Lunettenkamp te Vught, de Brerlerode-
kazerne aldaar binnengedrongen.Zij bedreigden een aantal dpln met een pistool
^egen hen is PV opgemaakt tzv openlijkegeweldpleging en toedreiging.-^e twee
broers zijn uitgebreid crimineel bekend.
Bij een huiszoeking naar aanleiding van dit incident zijn een groot aantal
gereedschappen,afkomstig uit militaire magazijnen en kraanwagens gevonden.

3.Dpi sld H J TWIKLER,rbr 550522501,ingedeeld bij 101Tkbat in de Dumoulin-
kazerne te S0esterberg staat bij zijn onderdeel bekend om zijn negatieve
houding en gedrag.Betr. wordt ervan verdacht een aantal opzettelijke beschadi-
gingen te hebben veroorzaakt aan de ^enturiontank, waarop hij als chauffeur
is geplaatst.

4.In de nacht van 5/6 juni is vals alarm gegeven aan de Officier van Dienst in
het Ltkol Maaskamp te Den

5.Vermissing 1e en 2e Opg.van Wijz. op VS 2-1050/4, olass.Confidentieel, bij de
Stoie 13 ainfbrig sedert 15 mei.

F.Inlichtingenactiviteiten/Observaties

1.Verdachte belangstelling voor het mil obj "18000 roeden" te Haarlemmerliede
in de nachten van 2/3,4/5 en 5/6 mei door de inzittende van auto, kent 75-99-

2.In de nacht van 31/5-1/6 werd nabij MobCplx Veldhuis een groene VW bus, kent.
DN-24-74 gesignaleerd, waarvan de inzittende zich opvallend gedroeg.

3.Op een Amerikaansf.kazernecomplex te Bremerhawen (W-Dld) werd dd 9 en 10 juni
een Nederlandse auto, kent.94-86 DU , onbevoegd aangetroffen.

4.Tijdens een mil oefening Belle-Alliance door 42-^ainfbrig op een locatie te
West-Duitsland dd 1006 werd een auto waargenomen, voorzien van een tweetal
antennes.Naar de inzittende van dit voertuig, kent.VECH-KJ-75 wordt een odz
ingesteld.

5.Opvallende en verdachte belangstelling0-^* het MC Jaarsveld dd 1706 door de
inzittenden van een automobiel.Naar hen wordt een odz ingesteld.

6.Op 18 juni werd nabij het MobComplex De Harskamp een BMW.kenteken 03-56 ET,
gesignaleerd,waarvan de inzittenden opvallende belangstelling aan de dag legde
voor het mil object.
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