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B, Achtergrondgegevens

Trotzkistische elementen in- en buiten de wBVD gaan voort met pogingen de

relaties te bestendigen en waar mogelijk nog uit te breiden met verwante

organisaties in andere landen.

In het bijzonder wordt er daarbij naar gestreefd de specifieke activiteiten

tegen de krijgsmachten op elkaar af te stemmen.

Mede als gevolg hiervan komt de discussie in de wBVD omtrent het doel van

handelen hetzij primair als politiek bepaald dan wel min of meer op

zichzelf staand en slechts gericht op afbreuk doen aan de strijdkrachten

op het hoogtepunt.
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C. MATERIEEL

1» Incidenten in onderzoek bi.1 de KMar:
Nr. Datum: Onderdeel; Korte omschrijving

82 0907 105 Ponton- Vermissing 4 bajonetten + schede geconstateerd op
plbrcie 1206 tijdens een routinetelling.

83 1507 45 Afdltlua Uit de wapenkamer van gebouw 114 van de Ipl. Hars-
kamp werd tijdens een routinetelling een bajonet-
mes met schede vermist

84 0107 TSOC-N. Na afloop van schietoefeningen door twee pelotons
van opl.cie TSOC-N. dd. 2205 op de schietbaan te
Anloo werd een doosje met 30 scherpe patronen 9mm
vermist»

85 JOOé 11 Vbdbat Vermissing van 16703 hulzen Jmm uit een door do
aoo H.S. HARDER verzonden verzegelde hoeveelheid
munitie in 8 kisten geconstateerd bij aankomst in
Bergen op Zoom. Op 2205 waren deze kisten vervoerd
door lijndienst 810 Tgp.

86 1507 St.bt,1 LKa Tijdens een inspectie op 0407 door de organieke
bestuurder van voertuig DAP YA 126 met kent.
KL 66-88 geconstateerd dat de remleiding
beschadigd was»

87 1507 129 Munav- Op 2506 geconstateerd dat er zand aanwezig was in
ploie de vulopening van de rechterbenzinetank van een

DAP YA 314 met kent. KO 30-15 die geparkeerd stond
in de Ipl. Harskamp. In dezelfde nacht waren ook
drie voertuigen in onderhoud bij 112 Gemintavploie
beschadigd.

88 1007 17 Painfbat Dpl.sld. H. v.d.HEIDE rnr 54.02.19.180 had 266
losse patroonmagazijnen; 46 losse patronen 9 mm ;
1 lege handgranaat en 2 granaatpunten meegenomen
naar zijn huisadres» Op 2505 heeft de gemeente-
politie te Schiedam deze munitie in beslag genomen

89 1107 Art.Sohiet- Onderzoek ingesteld naar ongeval met munitie op
kamp 0407 op de camping "de Beekhorst" te Epe. Zes

jongens van 8-14 jaar hadden van het doelengebied
van Art, Schietkamp 20 onontplofte granaten meege-
nomen fl naar de camping. Een granaat ontbrandde
doordat de jongens trachtte het kapot te slaan.

90 1807 Mob.cplx. O nderzoek ingesteld naar het werken van de alarm-
't GHIL installatie van loods 2 van dit cplx op 12 on 13

juli. Waarschijnlijk veroorzaakt door een in de
beveiligde ruimte rondvliegende nachtvlinder. Bij
de controle van het cplx werd waargenomen dat het
gaas, van het toegangshek in een slechte staat
verkeerde

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

*Door de organisaties Geweldloze Weerbaarheid - Doopsgezinde Vredesgroep -
Kerk en Vrede - PSP afd. Epe - werkgroep voor de Vrede - aktiegroep Zwaarder
of Ploegijzers en de aktiegroep Verdom de Bom wordt van 6 t/m 9 augustus a.s
een protest fietstocht gehouden langs diverse gemeenten onder het motto
"Vredesactie 1975"» Start in Amsterdam.
Programma:

- demonstratie bij kruitfabriek
- demonstratie bij vliegbasis
- stille wacht op Leusderhei
- demonstratie bij SAS-Site Doornapijk,

6 augustus! Amsterdam-Hilversum
7 augustus: Hilversum-Amersfoort
8 augustus* Amersfoort-Putten
9 av^astus: Putten - 't Harde



D. 2 Overige activiteiten va l
1 . Op 2606 heeft er een recrutenvoorliohtingsavond plaatsgevonden te Delft.

2. Op 0907 is door de dpl.sld. A. SPIJKERBOER tijdens de opkomst voor eo
van dienstplichtigen voor de Adolf van Nassaukazerne te Zuidlaren
pamfletten van de AVNM uitgereikt

3. Tijdens de oefening "WERVELWIND" is er in het bivak van 25 Afdltlua een
demonstratie gehouden die werd geleid door het af d. bestuur van de VVDM.
Men wilde meer compensatie hebben voor oefeningen.

4. In de week van 2306 - 2706 werd door de dpl.sld. P.B.M. PLAT van 13 Paat-
oie wBVD-pamflet "Stomp niet af, stomp terug" verkocht,

5. In de maand juli is een opvallende toename merkbaar in de activiteiten
van de WDM mbt het ledenwerven in de eerste opkomstweek. Pogingen tot
ledenwerven oa. op de Kromhoutkaz. te Utrecht (0807) - Gen.Maj.Kromhout-
kaz. te Tilburg (0707) - Isabellakaz. te ' s-Hertogenbosch (100?)

6. Op 2606 werd door een onbekend gebleven dpl.sld. nabij keuken II in de
GMRS-kaz. te Oirschot de "Mini-Lukt or" verspreid.

7. Op 2407 werd VVDM-pamflet "Strijd voor jeugdlonen gewonnen" aangetroffen
op publikatiebord van st.cie 1 LK in de Koning Willem III kaz. te Apel-
doorn.

8. Verspreiding pamfletten "Steun Luktor" verspreid op 2107 op de Westenberg-
kazerne door de dpl.sld. Ton KRANENBURG.

9. Op 0907 werd het WDM-pamflet "VN- Vrede smacht" uitgereikt aan de nieuw
opkomende dienstplichtigen van de C-cie 44 Painfbat in de Adolf v. Nassau-
kaz. Zuidlaren.

E. Diversen

1. 0*p 0307 ontdekt dat er 35 bladzijden ontbreken van het alarmboek van
302 Vzgco nr. 74078/Geh. dd. 10-12-'74. Het alarmboek behoort toe aan
mob.cplx. Heesch.

2» Op 1707 stond een Tjechisohe auto met kent. TV 84-71 geparkeerd op het
parkeerterrein van de Knoopkazerne te Utrecht. Eigenaar van de auto was
Ondrey STEVAN wonende te Velky Kamenec 200 Ocribisov. STEVAN was van
mening dat hij zijn auto geparkeerd had bij een ziekenhuis.

F. Inlichtingenactiviteiten/Observaties

1. Vanuit een voorbij rijdende auto met kenteken 73-32 JU werd op 2507
foto's gemaakt van de ingang van het JOG te Maastricht. Naar de eigenaar
wordt een onderzoek ingesteld.

2. sgt.Natres Albert DRIES is geïnteresseerd in niet-Natres zaken en
schermt daarbij met goede relaties op het Ministerie

3. Op 0207 omstreeks 15.40 u werden nabij het TRC te de BILT twee peugeots
waargenomen met de kentekens 46-PA-36 en 43-28 XE. Naar de eigenaren
wordt een onderzoek ingesteld.

4. W, KARMAN -eigenaar van auto met kenteken 45-DX-94-heeft onlangs in West-
Duitsland een Engelse militair een lift gegeven. KARMAN toonde zoveel
belangstelling voor militaire onderwerpen dat de Engelse militair dit
heeft gemeld. Naar KARMAN wordt een onderzoek ingesteld.

5. Inzittende van auto met kent. 70-01 PR(Eigenaar is de dpl.sld, Gerardus
B. M. van der MEIJDE) hield zich verdacht op in de nabijheid van het Mob.
cplx LANGENBOOM.


