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A. Samenvat t ing;

Aantallen incidenten, gerubriceerd naar soort:

Sabotage /vernielingen

-vernieling/beschadiging rail vtgn

-suiker/zand etc, in olie/benzine

-losse wielmoeren

-vernieling/beschadiging ander mat.

-vernieling/beschadiging afrasteringen

-diefstal/vermissing wpns/mun

Demonstratie/Oproep tot - ) uitg. wBVD
) overige

Pamflettenacties ) uitgaande van WBVD
) overige

, Diversen ,

Inlichtingenactiviteiten/Observaties

•>'•; , • . , • ' ' • • ' . ' . ' • - , ' ' ' "'

B, Achtergrondgegevens;
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C.Materieel

1 .jncidente^in onderzoek bij de KMar

Nr. :

151

152

153

Datum;
0111 •

1010

okt.

Onderdeel;
Alexanderkaz.
Gvh

TSOCM

lOITkbat

«̂rjftr:.»,-

^

Korte omschrijving:

tweegemaskerde mannen hebben de wacht ov-ervall
van de Alexanderkaz.Onder bedreiging van een
gasal«rmpistool werden wapens en munitie geëist
Dit verzoek werd diverse malen herhaald, maar
toen geweigerd werd aan hun verzoek te voldoen,
verdwenen de twee personen anel. adere van de
overval waren: A A Barbhoorn (geb.22-7*-1954) er
A. P. J. Beerlek (geb. 29-2-1956).

vermissing 1 oefengeweer Lee Enfield bij het
sportbureau in de Ripperdakaz. te Haarlem. Odz te
nutoe zonder resultaat.

tijdens een huiszoeking bij de dpi huz I J J vr
HAL,rnr 54. 1 1 .±06.075 van Ststvzgesk werden in-
"beslagjpiomen een niet-militair pistool, 1 thun-
derflash,1 rookhandgranaat en 1 staartstuk van
een projectiel nr 120-M-TIM 16 Los Imi-13.
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Nr.* Datum: Onderdeel: Korte omschrijving:

154

155

156

157

158

159
160

161

162.

163

164

165

166

167

1710

0310

2310

1610

3010

0810

1610

2110

1809

, 2410

1811

•251-1

1311

1110

103Verkbat

MM C Lettele

KW I Kaa
DenBosch

41Pain£bat

OCI

11Afdra

12Pagncie

HVbdbat

UPainfbrig

13painfbat

43pabrig

1?Afdva

47$ainfbat

12Painfbat

inbeslagname 3 kanonnabootsers •+• 39 oef.patr.
bij de dpi sld A .B.Castricuïïi,rnr 54.11.06.075

Vernieling geconstateerd aan sleutelkastje,dat
was geplaatst op het bureau van d.e VhOo.Van mis-
drijf is niets gebleken,waarschijnlijk veroor-
zaakt door gebruik van verkeerde sleutels.

waper.diefstal 4 UZI' s (nrs 119459-51379-59751
en 53568) en 2 pistolen Browning (nrs 33597 en
675211) uit de wapenkluis van gebouw G.Dader is
dpi sld '± Briel,rnr 55.10.24.016 van 48painfbat.
Mededader,medeplichtigen en afnemers zijn inmid-
dels ook bekend geworden.Alle wapens zijn terecht

tzv medeplichtigheid aan een groot aantal inbra-
ken werd dd 1610 aangehouden de dpi sld W.de
Groot rnr 55-11.28.156.Bij een van de mededaders
W.Molenaar,geb 7-2-1957,wonende te Waddinxveen
werd tijdens een huiszoeking een luchtbuks aange-
troffen en inbeslaggenomen.

tijdens een oef op de Elspeterheide is een vecht-
mes compleet zoekgeraakt.

vermissing van een kardoes 105mm ÏÏW/PRA

vermissing 20 PAL-patronen ,geconstateerd tijden?
een telling bij de zgn "Augmentation Reserve Forc

vermissing 46 scherpe patronen MAG kal.7.62
na afloop van schietoef.

naar aanleiding van vermissing van exercitiemuni-
tie bij de Ststcie is een odz ingesteld*Gecon-
stateerde tekorten? 60 patr.9mni en 10 ex.patr.
50mm. , ;, \

na afloop van schietoef .in de ISK Harskamp bleker,
twee kisten met munitie,zoek.Beide zijn inmiddels
recht.Eé*n kist was in een vtg van het onderdeel
achtergebleven, de andere kist was per ongeluk
meegezonden met een ander onderdeel.

vermissing bajonet+schede UZI.E.e.a. geschiedde
tijdens een mil oef in W-Dld in de periode
2710-061175. y^ , ..;.•; ' .. •."'

vermitssingïïZI nr 126634 in de Itkol Tonnetkaz te
't ÏÏarde,Vertnissing werd dd eind augustus gecon-
stateerd na afloop van een telling.Wapenadministi
tie bij genoemd odl was niet in orde.Wapenvermis-
sing is opgenomen in het Opsporingsregister.

Tijdens een huiszoeking bij de dpi ald L Rinia,
rnr 54.08.14.415 werden 5 TLV-nabootsres-34 UZI
patr (oef.) en een aantal MAG-oef.patr. aange-
troffen. Betr.had e.e.a. achtergeouden na afloop
van een mil,oef«Tegen betr.werd PV tz opgemaakt.

terzake van onbevoegd wapenbezit is tegen de
dpi sld W G Palstra rnr 55.04.15.389 PV opgemaak"
door de KMar.Betr.bleek in bezit van een lucht-
drukpistool.



Nr.:

150

Da turn :-

0611

On'l e rdool :

108Vbdbat

''•'orte omschr- ' jv.i rg:

v e?.'"", in ?;infr geco r iB ta t r e rd van t w.'
rak-stverper 3 » 5 inch .V r i a i R ^ i n c
lich-t- h i j d e n s over/Tave/overnamc
T1 5'Divvbdbedc ie .

H-J i n s; t" e k lopen
kwam aan het
CST'! functie bij

2«üitsla^en KMar-onderzoeken;

3ns nr.: Korte OÏÏIECI rijving: "esultaat:

76.C.1.85 vermissing 16,705 hulzen tijdens ver-
v er naar v.m.^üil-tcr-Hrrbrlek te
Bergen op Zoom

3.Overige incidenten:

negatief resultaat

Nr. :

1

2.

3.

4.

i

Datum:

2910

0211

2910

0211

Onderdeel :

101Tkbat

43Tkbat

41Tnbat

41Afdva

Korte omschrijving:

tijdens oef Pantserspróng vermist 1 UZ I nr
10^258 door de kpl TS ? V. van AERT rnr 54.10.31.00

tijdens dezelfde oef in W-Dld miste ber sgt de Vos
van genoemd odl zijn U2l nr 63938

vermissing TIZI nr 62540 tijdens oef Pantsersprong
door kpl TS J W Dimmendaal rnr 57.01.23.650

Door de C-4?Lttcie werd in de nacht van 1/2 nov
een it-aanhanger onbeheerd aangetroffen te Cap-
peln (W-Dld). Behoorde toe aan Cbty 41Afdva.Het
vtg was daar tijdens de oef PantsErsprong "achter-
gebleven". Voertuig inmiddels veilig gesteld.

1 Aktiviteitcn van extreme/extremistische organisaties tegen de KL

1 .wBVD-pamflet nr 1 werd dd OJ511 verspreid nabij station NS Breda.

2.Op 16 en 17 nov. werden nabij de Chassé-Kloosterkazerne te Breda wBVD pamflet-
ten verspreid.

3.Verspreiding wBVD Soldatenkrant nr 10 nabij station Breda op 23 nov.

4.Op de LuaSchool in de Johan Willem Frisokasene te tl!de werden dd 2711 pamfletten
verspreid,waarin opgeroepen werd tot deelname aan een landelijke manifestatie
te Amsterdam, georganiseerd door wBVD-IKB-MPC-PPR-PSP-AoVA en PJG.

2 Overige aktiviteiten van belang voor de KL

1.0p 2710 is te Eindhoven een voorlichtingsavond gehouden door de Werkgroep Voor
lichting Dienstplicht te Eindhoven.Medeorganisatoren van genoemde avond waren
VD,wBVD en VVDM afd Oirschot.

2.In de afgelopen verslagperiode zijn "Afdelingsposten" van de VVDM verschenen
dd 3110,0711,1411 en 2111. Aangesneden onderwerpen:
-Taktiese tips voor ledenwervers;
-wBVD betoog over vrijwilligersleger/beroepsleger;
-Informatiebulletin "Wie knapt het vuile werk op?";
-Steun aan het soldatenverzet in Frankrijk.

3.Tijdens de opkomst van liplg 75-6 in de Frederik H^n-driickazerne te venlo wer-
den nabij de manschappeneetzaal VVDM-opkomstkranten uitgereikt.

4.(zie D.1«1 hierboven) Tegelijk met de verspreiding van wBVD pamfletten nr 1
nabij het station te Breda op 3 nov. werden door dezelfde personen VVDM
informatiebulletins over de Chassé*-KloostQrkazerne uitgereikt.

5.VVDM afdelingsbestuurder dpi sld R.N.F.Mattheus rnr 51.07.29-347 van 42 Onkcir
heeft tijdens de oef.Pantsersprong wBVD SoldatenkrarJ en verspreid bij zijn od]
en heeft een handtekeningenactie gevoerd ter verkrijging van meer kompensatie.
Betr.trachtte eveneens een actie op gang te brengen onder zijn mededpln i.v.m.,
de z.i. inferieure kwaliteit van het stroo voor het vullen der slaapzakken.
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6. Op de laatste dag van zijn verblijf op de TTROC dd 0211 h-r>e.ft de dpi sld F. T.
Gerretsen rmr 54.03.29.159 ir. het ^rlnses ïrenekamp het nieuwe VVDM-blad
"Soldatenkrant" 1e jaargang numr'or 1 verspreid.

7. Vermoedelijk op initiatief van de V/ er k g-roep Voorlichting Dienstplicht te Eindho-
ven zijn dd 3 nov. bij de opkomst var, nieuwe dionsplichti gen nabij het station
VVDM-Opkomstkranten en andere pamfletten verspreid»

8. De C-VOC heeft dd 061176 aan een viertal dpi miln, allen bestuursleden en/of
propagandisten van de VVDM opdracht gegeven het kazerneterrein te verlaten i. v. m.
een vroegtijdiger aanvangen met propagandawerkzaamheden dan in de Vaste Orders
staat aangegeven. De vier dpln wiger 'en het bevel op te volgen en werden daarop
door de KMar verwijderd en overgebracht naar de Markaz te Ede.iegen betrokkenen
werd FV terzake opgemaakt.

9. VVDM afdeling Zuidlaren heeft een pamflet opgesteld, getitel "VN-training" en
dd 1111 verspreid. Inhoud betrof een op 12 en 13 nov. te houden VN-oefening door
persdneel van 44 I'ainfbat.

10.Het VVDM af d. best. in de Johan Willen ^risokaz.te Assen heeft begin november
een in het Duits gesteld stencil opgesteld, getiteld "Soldatengewerkschaff'.Deze
pamfletten waren bestemd om verspreid te worden onder Westduitse miln in het
kader van de zgn "Austausch" met 42Afdva.

11. Een vertegenwoordiger van de Arnhemse afdeling van het CRM (=Comite Revolutio-
nair Marxisten) heeft de VVDM in de Oranjekazerne te Schaarsbergen verzocht om
een bijdrage ter ondersteuning van het Portugese blad Republica.

12. Op de Frederik ^endrikkazerne te Vught werden VVDM-stickers aangetroffen,alsmed<:
pamfletten, met daarop de teksten: Vredeling geeft acht voor de wacht- Kompensatit
Niet binnen zonder kloppen.

13. VVDM pamflet "WDM Mini-krant" (ondertitel "Gewoon te geki") betreffende de
eetsituatie in de Ipl Wittenberg werd dd 21 nov. buiten de manschappeneetzaal
van genoemde Ipl verspreid.

14. Op 17 nov, werden door KMar twee VVDM-bestuureleden Verwijderd uit de Saxen-
Weimarkazerne te Arnhem. Zij hadden propaganda gemaakt op een legeringskamer en
wilden zich na herhaalde sommaties riet verwijderen. Tggen beiden werd PV terzake
opgemaakt «Over deze kwestie is in de Arnhemsche Courant dd 181 175 een artikeltje
verschenen.

E. Diversen ;

I.Het Comité van Revolutionaire Marxisten heeft een blad uitgegeven, getiteld
"Socialisties Zelfbeheer", Redactie en administratie is gevestigd te Amsterdam,
Postbus 10707. Daarnaast heeft het CRM een boekwerk uitgegeven "De Rode Oktober",
waarin geschreven wordt over het CPN congres-de toestand in Argentinië en
Portugal-documenten.

2. Dpi dld G J A P Sips rnr 55. 05. 23. 447, opgekomen dd 0311 in de Gen Maj Kromhout-
kazerne te Tilburg weigerde mil kleding en uitrusting in ontvangst te nemen,
Verklaarde niet opgeleid te willen worden om te doden. Was principieel tegen het
dragen van wapens. Betrokkene heeft inmiddels een beroep gedaan op de Wet GMD.

3rVermissing oefen-OVO bij 11 Afdra dd 10 nov.

4. Middels een brief van het "Rode JJBenheidsfront" (ngo) dreigt deze organisatie
met sabotage als men niet stopt met de geluidshinder op de vlb Soesterber&.

F, Inlichtingenactiviteit en/Observaties
1. Tijdens de oefening Pantse?sprong werden dd OJ11 een aantal Westduitse voertuig'
gesignaleerd, waarvan de inzittenden meer dan normale belangstelling aan de dag
legden, o. a. voor de CP


