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Gevaar''bestaat dat» .ondanks de wens van het Hoofdbestuur VVDM om de ,
' i ; - ' • • ' ' . '

geïntehsiveerde Werving niet tot incidenten te doen leiden,, geïnfiltreerde'

extremisten de situatie zullen uitbuiten om wel incidenten uit te

:lokken. • :' ' • -•• • ' . • - . . -.; ' >
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1.Incidenten in onderzoek bij de KMar

Nr.

77-91

Datumi

2707,

Onderdeel:

41Painfbat

Korte omschrijving;

bij aanhouding tzv onw.afw. werd de dpi sld
J.A.van Alphen,rnr 54.12.18.002 in het bez,it bevor-
den van 4 scherpe patronen en 1 slagpatroon.Tij-
dens een huiszoeking op zijn huiasdres werd een pa
jjroonband met afgevuurde patronen aangetroffen.
Tegen betr. werd PV opgemaakt
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Nr. Datum: Cdl: r'.orte omKchr i ^vin/r:

77-92

77-93

1208

1508

OC03JD

12Afdva

77-94

77-95

1207

aug.

Oranjekaz
Schaarst).

45Afdva

77-96

77-97

77-98

1607

2507

43painfbat

44Afdva

646Wrktrcie

77-99 juli 105Ptplbroie

vermissing bajonet FAL,verloren geraakt tijdens
een mil oefening op de Hucphense Hpide

drie dpi wir.rs in de G-en.de Bonskaz. hebben in de
nacht van 14/1508,mogelijk uit wraakoefening tegen
het door hun BtC gevoerde beleid, een bok en een
geit losgelaten in diens bureau.Resultaat was een
beestenbende,met uitsluitend schade aan het meubi-
lair.

vermissing 1 scherpe patroon 9mm bij de wacht van de
Oranjekazerne

regen dpi kpl G Grift,rnr 54.04.27.153 werd PV op-
gemaakt tzv het voorhanden hebben van wapens en muni-
tie. ™evens werden bij betr 200 oefenpatronen aange-
troffen.Wapens en munitie zijn inbeslaggenomen.Van
betr is bekend geworden dat hij connecties onder-
houdt met Arnhemse onderwereldfiguren.Dpl kpl Grift
is wapenhersteller bij genoemd odl.Een van zijn
connecties heeft hem voorgesteld om een afdruk van
de wapenkamersleutel te bezorgen,,

vermissing bajonet FAL tijdens oef op het Balloè'r-
veld (gem.Rolde)

diefstal van een mil radio zend-/ontvanginstallatie
FM-1130 uit covtgn KL 38-83 in de'ltkol Tonnetkaz.
Waarde van de installatie ƒ 19.221,82 ; v

diefstal van 2 pistolen Browning,nra KL 53760 en
KL 41285 uit wapenkamer in de Oranje Nassaukazerne
te Amsterdam. • <• •
Daders: dpi sld P J Sahertian,rnr 51.06.06,462,
in samenwerking met twee Zuidmolukse vrienden,De
wapens zijn inmiddels teruggevonden en inbeslaggeno-
men ' . . . ' . ' . , : ' • • ; ' ; ' . • • • . . . . :;

in de PSU-kast van de kpl I TS J Cuypers,rnr 52,04.

77-100 1408

03.075 werden diverse soorten munitie aangetroffen,
die betr. na oefeningen had achtergehouden.De muni-
tie is inbeslaggenomen en tegen betr werd PV tz op-
gemaakt, ; , '

129Munavplcie dpi sld J A C Habibuw,rnr 54.11.11,186,heeft ge-
tracht bij de wapenhersteller van zijn odderdeel de
sleutel van de wapenkamer te lenen. Betr.toonde
anderdaags bijzondere belangstelling voor de afsluit-
mogelijkheid van die wapenkamer,Betr, is verloofd
met een meisje,wier vader en broer als zeer crimi- '
neel bekend ataan o,a, m,b.t, diefstal wapens, :

78-101

78-102

'78-103

2308

2608

2908

HOGnhrstcie

420Infbevcie

GOC-Vught

tegen dpi sld L C Crouwel.rnr 54.02.09.078, gelegerd
inde Prinses Margrietkaz te Wezep is PV opgemaakt
tzv overtreding art3.Vuurwapenwet (bezit vuurwapen)

vermissing pistool Browning nr KL 66500.De vermis-
sing werd geconstateerd na een periodieke wapen- ;
inspectie in de wapenkamer,

vermissing twee PAL-bajonetten en een afsluiter U2I
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Nr.

78-104

78-105

Datum:

aug

040.6

78-106

78-107

78-108

'•78-110

78-111

78^112

78-113
't

< P

78-114

78-115

?;.-M£
78-116

sept<

0509

1809

1509

0409

3008

2509

sept

2309

Odl: Korte omschrinving:

Obj
18000Roeden

GO C

101AMA

OCI-Hdw

GOC

107Afdva

42Painfbat

12ï'ainf bat
/

13?ainfbat

KMar

44Afdva

19Afdva

"kraken" onbewoonde dienstwoning op mil terrein
var. genoemd magazijn, te Amsterdam, door drie perso-
nen.De identiteit van de krakers is nog niet vast-
gesteld kunnen worden.

Vernielingen aangericht aan twee mil draglines, die j
geparkeerd stonden op het mil oefenterrein "Be Kamp"
nabij de van Brederodekaz te Vught.
Tijdens het KMar odz in deze werden in het Lunetten- !
kamp gereedschappen gevonden,afkomstig uit de drag- j
lines.Baders: C.I.Kiriwenno geb.12-9-1 958 en A.P. \a geb. 19-4-1961. ^egen nog zes mededaders

werden eveneens PV's opgemaakt.

opzettelijke vernieling van een radiozendinstallatie
d.m.v. een strookje zilverpapier.Schade bedraagt
plm ƒ 800.-.Bezien de plaats van de vernieling moet
e.e.a. het werk zijn geweest van een terzake des-
kundige.Onderzoek wordt voortgezet

vermissing van een pistool Browning (nr onbekend)
uit de wapenkamervoorraad van het OCI-Kamp Kranen-
burg Zuid.

bij aanhouding ivm onw afwezigheid van de dpl ald
N Houweling,rnr 54.09.01.198 werd betr in bezit be-
vonden van een patroonband met oefenmunitie,die hij
van een hem niet met name bekend zijnde dpl sld
had"gekregen",Betr verklaarde druggebruikerte zijn.

inbraak in gebouw 53 van de Itkol Tonnetkaz te 'tHar-
de.Vermlst werden 2 UZI's nrs 113121 en; i;l3763.Sloter
van kelderruimtes KR 6 en 7 waren vernield,waarin
resp;ops],ag TDmat en NBCmat.Van, kelderruiaitë nr KL7,
wapenopslag Abt 107Afdva, was tiet :ald't geforceerd.

vermissing pistool Browning nr 59239»**1 bruikleen
verstrekt aan de dpl sld J Hofman,rnr 54«05*26.194

vermissing UZI nr 111431 na afloop van de oef Hoe-^er
Wapen was in bruikleen verstrekt aan de dpl éld
R G Korf,rnr 54.09.24.357 : ? ; -;;v- , '.

vermissing geweer PAL nr 70052 tijdens een oef. in de
omgeving van lochem. :
Wapen is inmiddels weer terecht. '

aandacht wordt gevestigd op illegale wapenhandel in
Amsterdam,waarbij mogelijk sprake is van legerwapens.
Naar het al dan niet betrokken zijn van militairen
in deze zaak wordt een onderzoek ingesteld.

op de parkeerplaats van wiel- en "rupsvtgn in de ïkol
Tonnetkaz werd geconstateerd ,dat er bij 11 wielvtgn
suiker in de benzinetanks was gedaan. ;

vermissing cq diefstal van een UZI (nr onbekend) in
de Itkol Tonnetkazerne.Dateert van voor periode"
010275«Door de administratieve rompslomp na het
invoeren van een registratiesysteem voor handvuur-
wapens bij het odl wordt thans de hulp ingeroepen va:
het 4eContrBurMA.
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Nr.

78-117

78-118

79-119

78-120

.Uitsla*

Datum:

0209

0907

120j>

ren KMar-

Odl :

. 421'ainfbat

12 Painfbat

9

V/eeshuiskaz.
Naarden

onderzoeken:

Korte omschrijving:

vermissing pistool Browning nr KL 59229. 1'j.aats
van vermiofiing Bever 'eek (W-Dld),10 km ten Zuiden
van Lüneburg.

tijdens een mil oefening in de omgeving van weert
werd een dpi op wawht benaderd door twee onbekenden,
die hen een bod deden op zijn persoonlijk wapen,UZT.

in een bosperceel nabij het kampeerterrein "Harskam-
per Dennen" werd dd 0?07 een magazi jnbox,inh. 3 bren-
m.agazijnen met in totaal 100 losse patronen gevonden.
Be herkomst ervan is tot heden niet vastgesteld kun-
nen worden. .

op genoemde datum werd in de afrastering van hét obj.
e e n g a t geconstateerd. . . . . . .

V • ' • " ' • • • • • ' • ' '

Ons nr: Korte omschrijving Resultaat:

68.C.1.1JT

69.0.1.141

verm.pist.KL 21386 PM/GC Overijssel

verm, map formulieren IR-Amsterdam

69.C.1.14:

69.0.1.144
=70.0.1.3

69.0.4.146

69.0.1.147
69.0.1.148

70.C.1. 2

70.0.1. 4

70.C.1. 7

70.0.3.

71,.C,1. 8

71.C.1.11
71;C,1.13

71.0.1,14

verm.pist.KL 57352 298

verm. 30 patr.9 mm OCC

vermoedelijke diefstal module radioset OCI

vernieling afrastering obj.15000

binnendringen MC Maartensdijk

"R
brand oie's bar 11 evocie

verm.UZI patroonhouder + 10 patr JWF-Assen

verm. af sluiter geweer PAL 79924 HGnbat

poging tot inbraak in MunCplx Benschop

vernieling afrastering Ipl.Harskamp

verm.inschietgeweer Gevarm 11 Verkesk

verm. 2 bajonetten UZI 43 Afdva

verm.3 bajonetten wapenkamer 105Ptplbrgcie

\,v£"1

Geen positief resultaat.Vermoe-
delijke onzorgvuldigheid.Onbe-
kende dader(s;. .

Odz had negatief resultaat.èl<r
was defect en de kast kott niet
meer worden afgesloten.Sleutel
van het testlokaal was in.bezü
van diverse personen.
. ; . ' ' ' f }
Geen positief resikltaat

Vermoedelijk onzorgvuldigheid.
Geen verder odz ingesteld.,

t f '

Geen positief .resultaat

Geen positief resultaat
i i

Gestolen goederen zijn nadien
teruggevonden in bagagekluis
NS stetion.Actiegroep Veiligheid!
verklaarde zich voor e.e.a.
verantwoordelijk.

Oorzaak onbekend . "

magazijn +patronen teruggevon-
den in cel waohtgebouW -
mogelijk incompleet wapen'ver-
strekt. V^n,kwade trouw niets
gebleken. ', > , '

Onbekende dader(s).Geen vermis-
singen geconstateerd.

Geen positief resultaat

Geen positief resultaat

Geen positief resultaat «

Mogelijke onjuiste verantwoord
ding uitgifte/inname,van mis-
drijf niets gebleken.

' ' • : - • • ' . - - 5 -
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Ons nr. Korte omschrijving: Resultaat:

72.C.1.24

72.C.1.25

72.C.1.26

72.C.1.27

72.C.1.29

72.C.1.30

72.C.1.33

72.c.1.34
72.C.1.42

72.c.1.35

72.c.1.37

72.C.1.38

72.C.1.41
72.C.1.43

72.C.1.46

•74.C.1.50
75.Ci 1.68

75.C.1.71
75.C.1.72
75.C.1.78

76.C.1.84

verra.bajonet+schede 109Afdva

verm.bajonet+schede 119Afdva

verm.pist Browning nr 5452? 426lnfbevci

diefstal 2 UZI'2 nrs 8996/t en 82470
41Painfbat

verm.1 patr.9mm kazernewacht JVP-Assen

verm.pist.Browning 39947 44Afdva

verm. munitie+2 oefehgeweren GLV Deelen

verms bajonet UZI 15Afdltlua

verm.ïïZI nr 56048 OCMGD

verm.karabijn 2985815 Natres

verm.pist.Browning nr 35977

verm.bakonet SRO-OCI

verm.bajonetmessen tijdens oef.Dondersl
bij 49Tkbat (hhon)

vernieling gebouw sphietterrein Betten

verm. 1 scherpe patr 9mm obj X 119Afdva

verm, karabijn 328342 PM/GC Gelderland

verm.pistool Browning 29480 4lPainfbat

verm.ïïZI nr 81668 17painfbat

diefstal benzine/beschadiging mil vtgn
13painfbat ' !

Geen positief resultaat

Geer. positief resultaat

Geen positief resultaat,onbe-
kende dader(s)

Geen positief resultaat,tot j
op heden geen verdachten bekend, j

i

Been positief resultaat „ !

Geen positief resultaat

öeen positief resultaat,onbeken-
de dader(s)

Geen nositief resultaat* •
Geen positief resultaat,onbeken-i
de dader(s) j

i
wapen in bruikleen verstrekt aan
MTRES-lid LJWM Lamers.rnr 44.
01.02.,die het wpn uit winstbe-
jag had verkocht

Geen positief resultaat,onbeken-
de dader(8).

Geen positief resultaat

s • • '• ' .•' :• •" •'•" • . " , ' . "
Geen positief resultaat

Geen positief resultaat,vermoe-
delijke veroorzaakt door balda-
dige jeugd. ., .','? ; ;

Geen positief resultaat ,

Natres-lid J J M van Zuylen,rnr
390503463 heeft het wapen uit
geldgebrek verkocht,wapen niet
terecht. : ' :•• •'•',. ,

teruggevonden , ;' ;;

teruggevonden , ':••••'

Geen positief resultaat.Onbeken-
de dader(s) ,; r

verm. doosje a 30 scherpe patr.9mm TSCON volgens odz is tijdens schiet-
loef. alle munitie verschoten,ver
jmissing betreft hulzen. . V

3«Overige incidenten

Nr.
1.

2.

, 3.

datum i
2708

1709

0608

odl:
12Afdva

17Painfbat(?)

107Afdva

Korte omschrijving:
vermissing bajonet. ÏÏZ;I.Vermissïng dateert tussen
laatste controle dd 26 mei en 2708. ' , ','.

in het mil oefenterrein nabij Budel is door een ;

Westduits officier een loop .50 gevonden en .inge-
leverd bij C-Liaisdm Det Ipl Budel «.In genoemde per
ode is geen melding ontvangen betr.yermfesing.Vol*?
gegevens van het gebruik oefengebied kan de loop
toebehoren aan een Cie van 17Paini"bat

vermissing bajonet. Laatste controle door odl 0307
en dd ()608 was er een TO1A controle .

- 6 -
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D.1 Aktiviteiten van extreme/extremistJBche organisaties tegen de KL""̂ ™̂™ Jn —î••*•••w i ««.̂ _wi—«•• r •—-...... .-. ._. - - . . _ _ . _ - _ _ ! • - . . . _ .. .. . .-i— .

1.0p 2408 werden nabij de toegangspoort van de Chassé/Kloosterkazerne
te Breda Soldatenkranten nr 7 te koop aangeboden.

2.Op 24 .en 25 augustus verspreiding van Soldatenkrant nr 7 nabij station Breda

3«In de Soldatenkrant stond een advertentie geplaatst,waarin een landelijke
Chili-demonstratie te Amsterdam werd aangekondigd op 11 september.In deze
advertentie werden militairen opgeroepen aan deze demonstratie deel te
nemen.

4.Op 2108 werd te Groningen een gezamenlijke wEVD/VVDM voorlichtingsavond
gehouden.Belangstelling was nihil.

5.Op 0109 werden nabij het station te Breda wBVD-pamfletten verspreid onder
op die dag nieuw opkomende dienstplichtigen.

6.Op 0409 vond nabij de toegangspoort van het Schefferkamp te, De Lier ver-
spreiding plaats van de wBVD-Soldatenkrant. • . • • : •

7.WBVD pamfletten, waarin werd opgeroepen dd 1609 in de Raadskelder te Utrech.-
een gespreksavond te bezoeken, werden dd 1409 verspreid nabij de ingang van
de Kromhoutkazerne te Utrecht.

8.Op de dag van zijn opkomst in militaire dienst dd 0309 bij het VOC te Ede
werd tegen de dpi sld S A van Egmond, rnr 53«11.24.122, proces-verbaal
opgemaakt tzv het verspreiden van -zelfgemaakte- pamfletten met een krijgs-
tucht ondermijnende inhoud.In het pamflet riep betrokkene mededienstplich-
tigen o.a. op lid te worden van VVDM en/of wBVD.Hij weigerde een verklaring
af te leggen. ; ' . . ';' . ' ' ' • : • ' , ' ' . . . . . :\ . ;

9.dpi kan N.de Vos,rnr 54.06.03.531,ihgedeeld bij 41AfdVa,,heeft meerdere
malen door houding en uitlatingen getoond wBVD-sympathisant te zijn.
Betrokkene heeft thans een KrR-zaak lopen i.v.m. 1.weigering dienstbevel
(weigerde wBVD pamfletten te verwijderen van legeringskamer),2.bedrei-
ging van een meerdere en 3» het ter verspreiding in •«[oorraad hebben van. .
krijgstucht ondermijnende geschriften (Soldatenkranten)» ( ;v:; ! ; , - - <

10.Verspreiding ANJV "Het is zo"-pamfletten dd 2209 nabij, de Oranje Nassauka-
zerne te Amsterdam,Inhoud o.a. Jeugdwerkeloosheid én 'rijwilligarpleger- ;

Stop nu vervolging VVDMers-/880 miljoen erbij en soldateneisen opzij. V.-,"

114 Aan de op 11 september door het .Chili-comite-Nederland georganiseerde •
demonstratie te Amsterdam hebben twee in militair uniform geklede dienst-
plichtigen deelgenomen.Getracht zal worden betr'identiteit vast te stellen.

D.2 Overige aktiviteiten van belang voor de KL , .

t.tfaar aanleiding van'een artikel in VVDM afdelingsblad "Luktor" nr 5/75 , . • - .
heeft de kap Gerritsen ,een klacht ingediend tegen, het VVDM afd.bestuur i.v.i
smaad. ,''''«••••/ . ';'.••/' • . . ' . . • ;-':, . ' • ' ' .-"• i ; •• : ' . ; , • : ' . • . ' • - . ' , ' • - • ' . • • • ' ' ' - . ' ' " " '•':.•••. ••:";';':- •'•• ':; '̂ '

2.Op tw»e data in de afgelopen verslagperiode zijn tegen WDM-ers pïpcesaen-
verbaal .opgemaakt ter zake van het ledenwerven in kazernes,zonder', daartoe
eerst toestemming te hebben gevraagd hij de resp.KazC'n.21 Juli in de •
Jan van Schaffelaarkazerne, 29 juli in de G0^-de Bonskaz.te Graye. . :

3«Het VVDM afd best van de Ipl Wiitenberg heeft eind juli een pamflet opge-
steld, de zgn.-MINIKRANT over de"Site-wacht voor 108"(Vbdbat)* ; > ; -; : ;.

4.Ten behoeve van de nieuw opgekomen lichting 1975-4 is dd 0608 in de
Isabellakazerne te Den Bosch incidenteel een afdelingsblad verschenen.

5.Op 2008 werd in de Oranjekazerne te Schaarsbergen een VVDM Nieuwsbulletin,
met als-ondertitel "Janboel", verspreid.

. ' r" • • : • • • '•<••'. ' ' ' .; .'- 7 -
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6. Na een zeer lange periode van afwosigheid i d op 2208 in de 'ren.de Bonskazerne
te Grave- opnieuw het V V DM afdelingsblad GlvI'O1!" verschenen.

7. Verspreiding VVDM opkomstkranten dd 020Q ?-ah:j de manschappeneetzaal in de
Frederik Her)(}rj_vva:,erne te Venlo.

8. Eén Hoofdbestuurslid en twee af delingsbes t^rsleden van de VVDM zijn op 1108
verbaliseerd i. v. m. zonder toestemming leden werven in de Jan van Gchaffelaar-
kazerne te -Ermelo.
Ezvenals de onder punt 2 hierboven genoemde acties lijkt e. e. a. op uitlokking.

9«0p zaterdag 0309 kondigde Angela Linders, de nieuwe medewerkster van het WDM-
blad "Twintig", in het VARA radioprogramma "De rode cirkel" aan dat de VVDM
voornemens É om in diverse kazernes door middel van kamerbezoeken een discussie
op gang te brengen over wel of geen vrijwilligersleger.

10.Ex-VVDM-voorzitter Paul Turken, thans lid Algemeen estuur, heeft zijn bijdrage
geleverd om -de discussie over wel of geen vrijwilligersleger op gang te brengen,
getiteld "Het denken over het Ne(ieriancLSe Vrijwilligersleger".

II.Geblécen is dat het VVDM-bestuur een nieuw punt van actie heeft gevonden,
"De plaats c.q. erkenning van het COC in de krijgsmacht".

12.In het VVDM-afdelingsblad van de ̂ arskamp,"de Dwarsligger", van 0309 is uitge-
breid aandacht besteed aan de collectieve dienstweigering van dtie WDM-kontakï
maten,die in plaats van aan een dienstopdracht te voldoen de "voorkeur" gaven
om een afdelingsvergadering te bezoeken.

13.Vgrspreiding van TVDM-opkomstkranten dd 0309 nabij het station te Deventer.

14.Tijdens een op 2é09 gehouden ouderdag in de Frederik ^endrik-kazerne te Vught
werden aan de ouders/familieleden van de dienstplichtigen VVDM-pamfletten
uitgereikt.

15.Aanflacht wordt gevestigd op het feit dat aan de ^roingae Universiteit radicale
] studenten benaderd worden om op het moment dat zij in militaire dienst treden

te infiltreren in de VVDM-top om daar hun radicale c.q. extreme ideeën te
kunnen uitvoeren. , '

E.Diversen . • ' ' • ' , ' . : • • • :

1.̂ en functionaris van de Werkgroep Voorlichting Dienstplicht te Eindhoven
(waarvan bekend is dat zij contacten onderhouden met VVDM en wBVD) heeft ge-

tracht om namens de werkgroep bij de gemeente in het bezit gesteld tw worden
van een lijst met namen van alle dienstplichtigen,die in 1976 in werkelijke
dienst zullen worden opgeroepen, .

2.Op 1309 hebben vier personen met sandwichborden nabij de vliegbasis Crilzèr^ijen
een demonstratie gehouden,uit protest tegen de vliegbasis en het groo'i aantal
militaire objecten,opslagplaatsen en kazernes in Noord-^rabaht.Een en ander
duurde plm drie kwartier,de organisatie was in handen van CPN-afd.Tilburg»

3.Anonieme telefonische bommelding dd 0309 binnengekomen bij de Off.van Kaz.piket
te Nieuw-Milligen.

9.Op zaterdag 1309 werd in het gebouw van de MGD in de Alexanderkazerne te ̂ en
Haag een telefonisch bericht ontvangen dat in het hospitaal een bom was geplaatsi
De bommelding werd binnen een uur viermaal herhaald,daarna enkele uren later
nog eenmaal.

5.Op de telefooncentrale van de Ipl Harskamp kwam dd 1709 een anonieme bommelding
binnen.Nabij de BOS-opslagplaats van 45-Afdltlua werd een "nepbom" gevonden,be-
staande uit een kartonnen doos,waarin een oud militair verfblik was geplaatst,
gevuld met zand en waaruit 2 telefoondraden staken.Er werden geen bruikbare
sporen gevonden.



F.InlJchtingenactivjtei ten/Observaties

1.0p 0608 's avonds hebben inzittenden var. een ge]e ^lAT,kenteken 62-AN-36
: ppvaüende belangstelling getoond voor het ï'TobCplx te Schayk.

•: "Z. Tijdens een oefening van 1J^ainfbrig in West-Duitland is bij een drietal
: gelegenheden door inzittenden van Westduitse auto's opvallende belangstelling

•• : getoond voor de oefenende Neder1andse troepen.

3.De inzittenden, van een Ford-2scort met '^estdnits kenteken HX-DO-J3
werd tijdens de oefening Eoemerang II door 42Fainfbrig enige malen in de
omgeving van de CP gesignaleerd.

4.Tijdens de rail oefening Tele Type in de omgeving van Lochem dd 1509 werden
door de inzittende van een VW kenteken B8-44-AU fotoopnames gemaakt van
verbindingsmaterieel.

5.Inzittende van personenauto,merk onbekend, kenteken 56-19-VF toonde dd 3108
opvallende belangstelling voor het MobCplx te Heesch.Betr's vtg stond bij
het cplx geparkeerd en bij nadering van een patrouillelid van 431Infbevoie
verdween de persoon schielijk.
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