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A. Samenvat t ing; /

Aantallen incidenten, gerubriceerd naar soort: }

Sabotage /vernielingen

-vernieling/beschadiging mil vtgn

-suiker/zand etc. in olie/benzine

-losse wielmoeren

-vernieling/beschadiging ander mat.

-vernieling/beschadiging afrasteringen

-diefstal/vermissing wapens/munitie

Kemonstratie/Oproep tot - ) uitg.wBVL
) overige

Pamflettenacties ) uitgaande van wBVD
) overige

Diversen

Inlichtingenactiviteiten/Observaties

Totaal:

/

Oktober

1

1

1

1

-
25

5
7

3
16

14

7

II

Totaal 1975

10

6
1

U
8

129

6
40

58
144-

76

57

552

B.Achtergrondgegevens i

1.Alhoewel de wBVD haar infiltraties in de VVDM voortzet, zijn haar overige

activiteiten wat afgenomen en min of meer "verbrokkeld". Intern kampt

de organisatie met een zekere tweeslachtigheid van opvatting omtrent de

aanpak op langere termijn. Ook blijkt weer duidelijk dat de organisatorische

opbouw zwak is.

2.Er zijn aanwijzingen dat de S.P. doende is om te komen tot een zekere opbouw

van kracht en mogelijkheden voor een agitatie tegen en in de krijgsmacht.
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C.Materieel

1.Incidenten, in onderzoek bij de KMar

Nr. Baturnt Onderdeel: Korte omschrijving:

121. 2309

122.

123.

1409

1209

124, 1209

125. 0110

126. 1909

127.

128.

129,

130.

131.

132.

0410

0109

0809

0809

13Painfbat

MunCplx Velser-
broekpolder

43Painfbat

43painfbat

okt?5

schietbaan
C*ailo

Johan Willem
Prisokaz-Assen

Sohefferkamp
De Lier

13Painfbrig

42Gncie

43Pabrig

43Pabrig

11Gnbat

FAL geweer nr 78052 verdvwnen uit bivak in de
omgeving van Lochem.
Dader ia J.Hogedoorn,geb.9-2-1949»wonend te
Warnsveld die bekende het wapen te hebben wegge
nomen uit een pubtent. Wapen is inmiddels terech

patrouille van 420Infbevoie heeft op die datum
een der munitieloodsen open aangetroffen. Inhoud
van de loods werd gecontroleerdrgeen vermissin-
gen.

dpi sld M Boonstra, rnr 52.12.12.031 in het bezi
bevonden van gestolen mil uitrustingsstukken, wa
onder 1 patroonhouder UZI en 7 oefenpatr 9mm.
E. e. a. achtergehouden tijdens mil oefening j
Tegen betr werd PV tz opgemaakt l

In verband met het onder pt 123 genoemde is \r KMar eveneens huiszoeking gedaan bij de dr

sld R W Kruyt,rnr 54. 06. 14. 262 te Rijswijk (ZH)
Op zijn huisadres werden gevonden: 2 scherpe
patr.9mm,5 scherpe patr MAG, 13 oefenpatr Joon,
en verschillende lege hulzen. Tegen betr werd
PV tz opgemaakt

inbraak in magazijn in de nacht van 3009/0110.
Mogelijk gezocht naar wpns/mun. Niets vermist,
omdat in de houten loods alleen gereedschappen
lagen opgeslagen. Baders zijn d. m. v. verbreking
(koevoet) binnengekomen.

5 jongelui, allen scholieren, werden op het kaz
terrein aangetroffen. Zij waren hiertoe aangezet
door hun geschiedenisleraar die op deze wijze
het bewakings systeem van de kazerne aan de kaak
te stellen.

anonieme telefonische bommelding binnengekomen
bij de Wachtcommandant van het object ^

tijdeö»
te -"arp in de perio

vermissing twee scherpe patronen
wachtperiode nabij object X
2908-050975.
tijdens afwezigheid van de dpi sld G Klunder
is diens PSTJ kast opengebroken. Vermist 1 bajone
UZI.

vermissing 5 gevechtsmessen bij ststcie.Eea ge-
constateerd na een gehouden controle.

vermissing bajonet+schede door de dpi sld H.
Schonewille,rnr 541028457 in de periode 9-1 3
juni tijdens de oef .Belle-Alliance te W-^ld.

vermissing FAL bajonet+schede in de PMK te Weze
Vermissing werd geconstateerd toen de dpi sld

A G M Heerkens,rnr 540302195, i. v. m. zijn over-
plaatsing het wapen in moest leveren.
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Nr. Baturnt OnderdeelJ Korte omschrijving:

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.
144.

145

0909 11ZVE

0610

1510

45Afdltlua

139Munavplcie

1510 107Kaucie

0710 132Rvbdoie

2508

1501

12painfbat

11ZVE

1710

1310

2508

1809

2310

2710

2eCie RSB

109Afdra

15Afdltlua

105Ptpltbrcie

Konijjg WillemI
kaz en Bosch

obj.Betten

In verband met winkeldiefstallen te Roermond wer-
den 4 Rijksgenoten aangehouden.Bij een huiszoekir
bij een van hen werd een hoeveelheid munitie aai
getroffen.Betrokkene verklaarde deze gehad te hel
ben van dpi huz R F Kluis,rnr 540406285.Deze had
de diverse munitie achtergehouden tijdens oef.

losse wielmoeren geconstateerd bij een aantal vfyj
die gereed stonden voor afmars naar W-Dld i.v.m.
oefening. j

i.v.m. vermoedelijke overtreding van art 3 Vuurw.
wet is bij de dpi sgt H van Hoorn rnr 520518175»
huiszoeking gedaan in zijn ouderlijke woning.Aan-
getroffen werden een aantal wpns+munitie. egen
betr.is PV tz opgemaakt.

dpi sld J A Koershuis rnr 540114277 in bezit be-
vonden van een groot aantal hulzen.Betr verklaar-
de de munitie te hebben weggenomen cq achterge-
houden als "souvenir".Tegen betr werd PV tz opge
maakt.

tijdens een inspectie van een aggrgaat ,type
Bauscher 15Kw, werd binnenin het toestel een ca
10cm lang slagvast PVC-buisje aangetroffen.uenoe
buisje wordt niet als onderdeel van een derge-
lijk aggregaat gebruikt„

vermissing UZI nr 111431 in de Oranjekazerne te
Schaarstergen, geconstateerd na afllop van een
oef. in W-Dld.Wapen was in bruikleen verstrekt
aan de dpi sld R G M Korf,rnr 54.09.24.257

bij een ter reparatie aangeboden AHX tank, kent.
KN 72-60 werd door personeel HTDhrstcie gecon-
stateerd dat een slang van het koelsysteem een
insnijding vertoonde van ongeveer 5cm.Uit odz
is komen vast te staan dat geen vh-incident hee
plaatsgevonden,maar dat de slang vermoedelijk on
der druk gesprongen is,zonder geweld van buitena

vermoedelijke dfst UZI nr 85695 uit manschappen-
kast in gebouw B.kamer 15 in de Cort Heyligerska
te Bgrgen op Zoom.

vermissing 30 scherpe patronen cq hulzen 9mm ba
afloop van schietoef door Ststvzgbty op de garn.
schietbaan te Havelte.

vermissing twee bajonetten+schedes uit rustkamer
geconstateerd tijdens een telling i.v.m. MIO in-
spectie

vermissing patroonmagazijn UZI

diefstal van vuurwapens uit gebouw G in de nacht
van 22/231075.Nummers vermiste UZI'si 119459-
51379-59751 en 53568,nummers vermiste pistolen
KL 33597 en KL 675211.
Wapens zijn inmiddels terecht, dader bekend.

inbraak in gebouw en een radartoren op het in-
schietterrein van de KL te Betten.Een en ander t
schiedt in de periode 23-2710.Vermist werden
enige gereedschappen ter waarde van plm ƒ 200,-
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Nr.

146.

147.

148.

149.

150.

Datum:

1709

okt.

1810

1610

1610

Onderdeel:

cplx Ede -Be a

OCI

48Painfbat

12Pagnoie

llPainfbat

Korte omschrijving:

vermissing startrevolver,kal.7n»n,merk Gerienberger
uit het sportgebouw van cplx Ede-West

vermissing bajonet in de Jan van Nassaukazerne te
Harderwijk

tijdens een oefening in W-Dld in de omgeving van
Brück zijn van twee rail vtgn YP408,kentekens
KN 88-52 en KN 75-95 de hangsloten van de achter-
deuren verbroken.In totaal werden vermist:
2 geweren FAL,nrs 35579 en 28052,1 infrarood zoek-
licht voor mitr.50,diverse PSU goederen en enige
privéeigendommen.

vermissing 20 scherpe patronen 7.62mm,vermoedelijk
tijdens waothtperiode nabij object X te Darp van
3-10 oktober.

tijdens een controletelling werden bij de ^aostcie
van genoemd odl 2 gevechtsmessen vermist uit de
wapenkamer.Een laatste telling ervoor heeft plm 6
weken geleden plaatsgevonden.

2«üitslagen KMar-onderzoeken:

Ons nr.: Korte omschrijving: Resultaat:

74.C.1.51

74.C.1.61

75.C.1.62

75.C.1.64

75.C.1.67

75.C.1.79

76.C.1.82

verm.bajonet+schede 11 Gnbat

verm.1 scherpe patr.9mm AOC 't Harde

inbraken in Kamp Soesterberg

vermissing karabijn nr 204010

vermissing bajonet+schede 15Afdltlua

vernieling ruiten sectorpark HalJJweg

vermissing 4 bajonetten 105Ptplbroie

bij onderzoek bleek betr.
wapen al ingeleverd: niet
afgeboekt.Administratieve j
fout. !

Geen resultaat !

Drie daders zijn aangehoudc
en een gedeelte van de ge-
stolen goederen is achter-
haald.

i

Geen positief resultaat,
onbekende dader(s) j
Wapen was per abuis achter-:
gelaten bij wachtgebouw,na
afloop van een wachtdienst
Geen positief resultaat.

Geen positief resultaat.
Onbekende dader(s)

Geen positief resultaat.
Vermoedelijk veroorzaakt
door onoverzichtelijke
administratie.

3 «Overige incidenten:

n. t. r.
""t-:.- •..V,*»,:*,.^^^, _ ,., ,-4<,
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Ü.1 Aktiviteiten van extreme/extremistische organiaatjes tegen de KL

l.dpl sld GBFM Pouw,rnr 531027388 voldeed niet aan zijn oproep om in werkelijke
dienst te treden en verd dd 040675 aangehouden en dd 050675 overgebracht naar
Nieuwersluis.Ontsnapte daar 1906 en werd na 51 dagen wederom gepakt.Verscheen
dd 081075 voor de ^rR en werd daarna teruggebracht naar het AOC te Breda, waa
voor de kazernepoort een kleine demonstratie werd gehouden,waarbij o.a. aan-
wezig een hoofdbestuurslid van de VVDM en een woordvoerder van VD.PQuw vnd
werd omschreven als een "tweede Vellekoop".Bij terugkomst op het AOC weiger-
de betrokkene PSU-goederen in ontvangst te nemen en verklaarde geen beroep
te zullen doen op de WGMD.

2.Op 0110 werd er in de avonduren bij de Chasse/klooster-kazerne te Breda gecol-
porteerd met Soldatenkrant nr 8,met daarbij gevoegd een wBVD-pamflet,betr.
solidariteit met de staking t.b.v. Spanje.

3.Tijdens de anti-Franco-demonstratie te Breda dd 280975 waren onder de plm.
1000 deelnemers een groot aantal Bredase wBVD-ers.Buiten de wBVD waren boven-
dien goed vertegenwoordigd Rode Hulp-Kommunisteh Kring Breda (KKB)-CPKers.

4.In de binnenstad van Breda werden dd 2310 pamfletten aangeplakt van BKK
(Bredaas Kamer Kollektief =mantelorganisatie van Rode Hulp).

5.In de ochtend van 131075 mengden zich een 6-tal jongelui tussen militairen
van 17Painfbat,die op dat moment fungeerden als "vijand" tijdens een KLu-
oefening "Dubbele-Punf.Een en ander lijkt op een gezamenlijk optreden van
Proloog-IKB-WBVD en Rood Solidariteitsfront te Eindhoven.

6.KazC-Havelte ontving dd 220975 een brief van het "Internationaal Totaal
Dienstweigeringscollectief", bestaande uit Italianen,Fransen,Duitsers,Belgen,
Zwitsers en Nederlanders.Contactadres voor Nederland:Groningen,Koerierster-
weg 24c.

7.Op een op 111075 te houden zgn "open dag" in de Joh.van de Kornputkazerne
zal door een uit PSPers bestaande groep "Waaks" gaan zorgen voor negatieve
informatie over het leger.Een en ander zal buiten de kazerne,elders te
Steenwijk geschieden.

D.2 Overige activiteiten van belang voor de KL

1.De VVDM Afdelingspost dd 031075 was op de voorpagina voorzien van de toevoe-
ging "Recuerdo de Espanet',voorstellende een door de kogel geëxecuteerde perf
soon,vastgebonden aan de executiepaal.

2.In een aantal kazernes zijn op 2 oktober uit solidariteit met de slachtoffer
van het Spaanse fascisme "2 minuten stilte" gehouden.
Te Schaarsbergen werd met toestemming van de KazC een stand ingericht in de
raansahappeneetzaal,alwaar een geldinzameling werd gehouden t.b.Vï Accion
Fuego en een handtekeningenactie plaats vond.
In Oirschot werd eveneens een handtekeningeninzameling gehouden en bij die
gelegenheid werden tevens VVDM-pamfletten verspreid.
In Ede was de twee minten-stilte actie eveneens georganiseerd door het plaat-
selijke VVDM-afdelingsbestuur.

3«V4n 8-10 oktober is te Driebergen in het Coornherthuis een samenkomst georgv
seerd voor VVDMers uit Schaarsbergen en hun zgn "kontaktmaten".

4.In de GMdRvS-kazerne te Oirschot zijn pamfletten verspreid,getiteld "42Schoo
wil 100 dagen".Een en ander behelsde een oproep om 13 okt.tijdens de middag-
pauze te demonstreren ter verkrijging van meer vacantievjerlof in West-^Duits-
land.Een tijdens die gelegenheid door velen onderteken'de petitie zal dd
1310 worden aangeboden aan twee 2e Kamer-leden.

5.In het VVDM afdelingsblad Tegenwicht uit de JWF/M-kazerne te Ede van oktobe
was een artikel opgenomen "Lied voor een kornuit".Een kornet van 25Afdltlua
die zich door dit "lied" beledigd voelde heeft terzake de KMar ingeschakeld.
De verantwoordelijke VVDM-afdelingsbestuurders weigerden over e.e.a. een
verklaring af te leggen.

j CO.NF.i-.', " , y \ 6 -



6. Op 141075 zijn door de VVDM -af d Oirschot bij de mansckappenkeukens "Kini-
Luktors" verspreid.

7.̂ en "ogen:5chi jnli jk" spontane etensweigeringnac tre werd dd 211075 te Ede gehou_
den in de Johan Willem Priso/Mauritskazerne. Meegevoerd werden spandoeken met
daarop de tekt "Soldaten eisen hun recht" en "Weg met IIIV". Slechts 40 van de
in de voeding staande dienstplichtigen hebher die avond gebruik gemaakt van
de maaltijd.

E, Diversen

1.In het Leidsch Dagblad dd 091075 stond een advertentie van de "Werkgroep
Dienstweigeren Leiden". Informatieadres J. W. de Wilde, rnr 42.04.30.430.

2. Een viertal dpi rail artsen hebben dd 241075 niet deelgenomen aan een beëdiging.
C-102 Gnkgp weigerde hen om een aantal redenen niet te beëdigen. DezeMe vier
dpi artsen waren reeds eerder bekend naar aanleiding van zgn "reclameactivitei-j
ten" van een pharmaceutische firma t. o. v. mil artsen in opleiding tijdens een
mil oefening.

Joln de afgelopen verslagperiode zijn diverse bommeldingen binnengekomen, t. w.
0409 Nieuw Milligen, 1309 Elias ^eeckmankazerne te Sde en 1709 Ipl Harskamp.
De -valse- meldingen doen veronderstellen dat de berichtgevers ervan in eigen
kring gezocht dienen te worden.

4»0p 3 okt. geconstateerd dat drie stalen sleutelkastjes met bijbehorende sleutel:
van 572 TDdepcie het het MKC Lettele zodanig zijn beschadigd, dat qppromittatie
van alle reservesleutels mogelijk zou zijn geweest.

F« Observaties/Inlichtingenactiviteiten

1.0p 2109 toonde de inzittende van een lichtgroene MAZDA, kent. 01 -GL-34 opvallend»
ongewenste belangstelling voor het BBScomplex te Nistelrode.

2. Twee inzittenden van een personenauto, kent. 93»97-ME maakten dd 1109 filmopname:
van de Johannes Postkazerne en omgeving. Eigenaar van het voertuig is C. J. M. M.
Geurts,geb. 23-1 2-1 948. leraar aan de Paed.Acad. te Steenwijkerwold.

3. Nabij complex te Bruineveld werd dd 031075 ee*i DAP met kent. 01-GD-22 waargen'
men. D afdeling kentekenbewijzen geeft voor genoemd kenteken echter een grijze
Chrysler t. n. v. S K H Gogör te Den flaag,Carel neinierszkade 291.

4. Gele SIMCA,kent.49-DF-1 3»t.n.v. J.W.Verheyen dd 0809 waargenomen aan de achter-
zijde van het MMC te Lgttele.-^a onderzoek bleek betr. werkzaam bij de IJsselcen-
trale, hij dient"'' voor werkzaamheden wel eens in het MMC aanwezig te zijn.

5. Op 9 okt. toonde de inzittende van een Ford, kent. 55-DG-91 opvallende belangste"
ling voor het MMC te L

6. Uit diverse meldingen is opvallende belangstelling geconstateerd voor de sleutel
van wapenkamers. welke gelegen zijn in de Ipl Harskamp, Nieuw Milligen,
Harskamp en de ethmerskazerne.

7. De inzittende van een AUDI, kent. 51-DR-OO werd dd 0209 gesignaleerd nabij de
startbaan van de vlb Spangdahlen te West-Duitsland. Betrokkene maakte gebruik
van een zgn "lelescoop-camera"8


