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C.Materieel

Incidenten,in onderzoek bij de KMar

Nr, Datum: VOnderdeel: Korte omschrijving:

1

2

5

0112

1812

1212

11 Afa§a

41Painfbat

41Painfbat

5.

3010

0701

vermissing bajonet+schede door dpi kpi
M Dahmen,rnr 540725105

vermissing UZI nr 125651 in bruikleen verstrekt aan
de kpl TS FNJ Linders,rnr 560525500

tijdelijk zoekgeraken van een kist,inhoudende 600
scherpe patr 7.62mra te Apeldoorn.Kist werd gevonden
door twee burgers op een kruispunt te Nw Milligen,
alwaar zij zagen dat de kist van een mil vtg viel.
Odl keerde die dag terug van een oef Harskamp

Schiett.Petten inbraak in een gebouw en een radartoren op het in-
schietterreini der KL te ^e^en.Geen vermissingen
geconstateerd. V •,'.... :/ ;

15Hrstcie
569TDcie

7.

8.

2312

1112

1912

159Munavplciej

Instrcie TLC
vh VOC

118Lkvbdbedci'

9. 1201 41Vkesk

-10 0501 DKMG-Hembrug

11. 5012

12 dec occ

terzake van oVetreding art 5 en 6 van de Vuurwapen-
wet 1919 is door KMar pers.te yelschap in sept'75
PV opgemaakt tegen:
sgt I wpnhrst P Tadio Fadjil rnr 46l102505tsgt I
wpnhrst M A H Eradus rnr 500708120 en sgt I wpnhst
J'A H Paessen,rnr 471209156. , .,

ontvreemding UZI nr 77781.Dader inmiddels; bekend:
dpi sld HJV Goossen,rnr 550215154»betr.had het wa-
pen na afloop van een wachtdienst weggenomen.

vermissing afsluiter karabijn nr 556504 van de dpi :
sld P J A A Jaminon,rnr 540915255

(tijdelijke) vermissing van UZI nr 74427 door de
dpi sld J W P Czyzewski tijdens de oefening Duike-
Lahr te W-Dld.Wapen is inmiddels tereohtlbleek te-
recht te' zijn gekomen in de goederenzak van een
mededpl.

tijdens inreis in Nederland vanuit V-Dld bij dip
Wyler bleek de dpi sld A J Lasing,rnr 540615...
in het bezit van een patroonband met 50 MAG-oef.
patr.,die hij had achtergehouden na een rail oef.
Munitie werd inbeslaggenomen en tegen betr.werd
Pï tz opgemaakt '

een zending van 4 pistolen Browning yanuit Fffrth '
(W-Dld) naar Zaanstad is dd 0501 niet aangekomen.
Na onderzoek bleken de wapens tijdens het overladen
in een verkeerde wagon te zijn terechtgekomen,di-
rect na aantreffen werden de wapens nagestuurd naar
Hembrug.

als gewonden voorwerp bij KMar brig.Arnhem aangeno-
men 1 scherpe patroon 9mm,1 soh.patr.7.62 mm,50
losse patr. 7«62mm en 1 semi-scherpe patr 7,62,De
munitie was op die datum door een wandelaar gedonder
in het Arnhemse park Angerenstein.

nav vermissing pistool 'Browning nr KL 71922 werd eer
odz ingesteld.Wapen bleek te zijn weggenomen door de
dpi huz R Bodie,rnr 560725855,wapen werd teruggevon-
den in zijn weekendtas.B^tr. verklaarde een "geintje
te hebben willen uithalen.

' , . - . . . ' ."-•'.. . • - 3 -
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Nr.:

13

14

15

16

17,
,

18

v

19

-20

21

i

22.

23

24.
>

25.

26

27.

Datum:

1201

1001

2212

1601

nov75
•. •' '

0202 '
, *

2801 • '

1802

1202

'

i F2401
, J

0502 ',
' '

t .

0901

2901

1902
.' - '''' ' '

'-'

2302

Onderdeel: Korte omschrijving:

Ltkol Maaskamp vermissing 995 .5° hulzen en 7 hulzen kal JJOL60 j

41Vbdbat

MunCplx
Staphorst

101Tkbat

l7Painfbat

TrvZoutlandt
kaz-Breda

•
4lPalnfbat

i '

ONK-Aad

i?Painfbat

1

103TDhrstcie

WGF-kaz Hdw
(?)'

i

(

KMS

1 2?ainf bat

13?ainfbrig

41Painfbat

Betreft vermoedelijk een inbraak. Begi n januari werd
een kapot raam geconstateerd, waarvan men aannam dat
het door de storm was gekomen.

(tijdeli jke)vermissing van een UZI nr 127857«wapen
werd daags erna in de omgeving van de WGF-kaz terug-
vonden, naast het lijk van een sgt KW, die met dit
wapen zelfmoord had gepleegd.

vernieling draadaf tastering.Uit odz is het vermoeden
gerezen dat strppers de afrastering hebben doorgeknipt
om aangeschoten wild dat op het cplx verdween d, m. v.
hun hond te kunnen bemachtigen.

constatering van losse widmoeren aan een mil vtg ,
jeep, kent. KX-73-22. Daags tevoren was het vtg tij-
dens een inspectie nog volledig in orde bevonden.

eerst in januari is aangifte gedaan van de vermissing
van een mil zend-/ontvangin3tallatie type RT3600.
Vermoedelijk zoekgeraakt tijdens een schietoef te
ASK-Oidebroek.

vernieling aan toegangsdeur schuilkelder geconsta*
teerd: sporen van braak werden aangetroffen*tJit twee
in de 'schuilkelder aanwezige ruimten (opslag '00-mess)
werd niets vermist.

op huisadres van de dpi sld J F Desein, rnr 540923420
werd een bajonet aangetroffen. wapen werd inbaslaggenc
ipen. • ' ; ' . ' . " ' • • ! ' ; . . • • • • : ' • :' • :

tzv overtreding vuurwapenwet is PV opgemaakt oontra
de dpi sld J, J Witte rnr 520321..'. Y :;; , "

tegen twee dpln van genoemd odl werd PV opgemaakt
tzv overtreding Vuurwapenwet, betrokkaién J M L Gielen
rnr. 540210154 én GJ Koot rnr 530729265. ; i ; :

' • , ' i , " ' , " • • ,

vernieling benzineleiding mil vaü DAF YA 314»kent .
KL-03-76 in de Gen.Spoorkaz.te Ermélo. Y/Y -Y

er is een odz ingesteld naar de herkomst van de tijdf
de Amsterdamse gi jzelingaaffaire inbeslaggenomen ÏÏZI,
Wapen 'moge lij k ontvreemd medio juni '75 uit de WGF-
kaeërne te Earderwijk. Zekerheid over de identiteit
van het wapen kon tot hed?n echter nog niet worden
verkregen. • , ;. : - '' • ; . . ' ' • '!. , ' • :'' ':; Y

vermissing bajonet FAL door sld I KMS P Scharrenberg
rnr 5̂ 0703445 tijdens een mil oef op ̂e Rucphense
Heide.. •. • ' ' . Y . ' '"•••.,. -: .-.'. • .: , ' , • '

vermissing afsluiter FAL nr 52579 tijdens de oef. Pan4
serstorm door d e dpi sld A Herstel, rnr 541120(18,1.

vermissing van bajonetten UZI in de GMdRvS J-kazerne
te Oirschot.In verlamd met slordig administratief
beheer zeer moeilijk c.q. onmogelijk om tijdstip der
vermissingen vast te stellen. , : . - ' . . . " •

diefstal van een bajonet+schede door de dpi kpl J H
Somers rnr 530806460 omstreeks sept. '75.Betr.had
het wapen inmiddels doorverkocht aan een, taxichauf-
feur. PV contra betr.is opgemaakt. •
,-„„.....,, •
CC:»-,:'-,: .n ] ' , "" " '



Nr.:

2 S

29-

30.

31. :_

32

33.

;

34

35
1

t

36 4

37

(

38,
39'

40

41
42

93

Datum:

1501

1402

0202

2901

i

1812
•

1802

2203
t i<

i30'3

i*
' v

{

jt •'. i
1403

mrt ' -
f,

2602
2602

2502

0303
0801

1003

> Cnderdoel:

1eO_p_lcèe C' C J.

41Pa.infbat

107Afdva

__£oa
•.

11painfbat

OCMA

v

•

FortVijfhuize

'

Eindh.
,

, . • .

1 ,
i

'i

C plat, 1800.0
Roeden-^Asd

TSOCM

•

48painfbat ,.

25Afdltlua

119Lkkvbdbedci

moe
25Afdltlua

KMS

'•'orte opschr-i jv.ing:

vermir-rjin^ afulni U >- '\\l, nr 7839/j door de dpi kpl
J Gi-' v ïtiidan rnr 5505^561? t.i jd»ns oen mil oef op de
Ermeloce TTeide, dir^cr' e zoekactie hnd ^eer, resultaat.

Vermissing pistool Browning nr 35828. Wapen was in
bruikleen verstrekt aan r>p dpi sld WJT-T Schouten, rnr
550711450.

Vermissing afsluiter FAL nr 33^29 door de dpi kan
MMMJ Tijssen,rnr 530322504. Af sluiter vermist tijdens
de oef • '~ntre-Noust teruggevonden tijdens een zoekactie
dd 1102.

inbraak H-dief stal uit stalen kast met beugel en S&Gslot
in de nacht van 28/29 januari in het object Sngelense
Gat, Af deling Bruggen en Wegen van het GOC. aders onbe-
kendèVermist werden twee geldkisten. In. de kast bevon-
den zich tevens geclassificeerde documenten.

vermissing radio-zend/ontvangapparaat PRC 3600-MX4307
(drb) tijdens een oef in W-Dld in dec-75.

Poging tot kopen van mil wpns door inzittende 'van een
grijze Mercedes kent. 71-1 9-FIT in een café te Ö'ssen-
drecht bij drie dpln van de Kadercie OCMA. Uit odz is
bekend geworden dat het gebruikte kenteken "vals" is.
Be autO( waarop genoemd kenteken is uitgegeven staat
n.l. al enige maanden zonder motor in een garage te Am-
sterdan. , '-,•"'.
Aan de m1 i In, werd door de inzittende ƒ JOO. -geboden i.
voor 1 U2I. " ; t ';''.^'-

i op genoemd cplx werd aangetroffen een man» die opgaf
te zijn H V Breden.geb 20-1 1-1 952. Verklaarde "uit
nieuwsgierigheid" over het hek te zijn geklommen. :

1 ' : • • H' ' • : ' ''-.' '; • • • • • • • • • ,
Inbraak in perceel azantlaan 27 te Eindhoven in, "d.e
nacht van 12+13 maart. 15e (onbekende) daders hebben ziel
toegang verleend middels het forceren van, een ruité
je waardoor een zijdeur kon worden geopend. Hr wordt, '
niets vermist, maar er zijn kasten met documenten open-
gebprken.Compromittatie van d eze stukken lijkt .onwaar*
schijnlijk,maar niet onmogelijk. Geen bruikbare' i sporen
aangetroffen. - ; .;

Inbraak in genoemd complex geconstateerd. Vermist werde
twee stopwatches.Munitiekisten met -onderdelen waren
wel opengebroken, doch er .werd niets vermist.
res sld TS G A Boom, rnr 560708662 was onbevoegd in' het
bezit van een wapen, dat hij zich voor, zijn indiensttre
ding onrechtmatig had toegeëigend, toen hij op Sohipho
werkzaam was als uitzendkracht .

vermissing drie Lee-Enfield oefengewefen ' '

vermissing UZI bajonet+schede in bruikleen verstrekt a
de dpi kan NJH Stofberg.rnr 541108460

> vermissing 1 scherpe patr 9mm tijdens een bivakoef op
de Erjselose Hgide door sgt KW J de Boer. :

vermissing bajonet FAL tijdens een bivakoef

vermissing bajonet UZI door dpi wmr CG Cox, 530212075

Tijdens een oef op de Fmcphense ^eide miste sld I
MJG Cloosterman van de Ccie KflS zijn bajonet FAL



Nr.:

44

45

46

47.

48.

49:
v,

Datum:

2701

2303

1212

2203

0203

1803
_.. _. ., - -

Onderdeel:

TSOCN

109Afdva

646Wrktrcie

EOD

UPainfbat

Korte omschrijving:

*erroissing bajonet na een Velddienstoef op het mil
oefenterrein te Anloo door de sld TS V Hissink.

Vermissing pistool Browning nr 34957.0p 211075 werden
tij dit odl 30 scherpe patronen vermist.

dpi sld P J Sahertian,rnr 510606462 heeft tijdens
inpakwerkzaamheden een infraroodkijker achtergehou-
den.

Poging tot inbraak bij de EOD te Culembarg tijdens h
weekend 19-21maart.

vermissing veldtelefoontoeatel;vermoedeli jk gestolen
door tot heden onbekende jongelui.

102Bouwmachcie vermissing ÜZI nr 103158 door dpi 's ld' S PM. de Wit,
rnr 550424570 tijdens een oef. op de Wezepse Heide.
Daags erna is het wapen tijdens een zoekactie terug-
gevonden in een greppel. '''••• ,

2.TJitslagenjgff.gir>, onderzoeken
Ons nr: Korte omschrijving: Resultaat:

72/73-C1.38 vermissing pistool Browning nr KL
35977 dd 070475 tijdens oef.Pantser-
storm op de Rucphense

77.C.1.96

77.C.1.97

vermissing bajonet tijdens oef.op
Balloê'rveld.

diefstal radio zend-/ontvangappa-
raat uit covtg 44Afdva in de Itkol
Tonnetkazerne dd 300575

Teruggevonden dd 080176 op d
weg Bergen op Zoom-Roosendaa
Wapen was laatstelijk in bez
van V.v.T.ongeren (12-9-1947)
die het wapen had gekocht va
een als illegaal wapenhande-
laar bekend staand LJG Cleme
uit Bergen op:Zoom.D ze op z
beurt had het pistool gekoch
van 2 onbekende,Roosendaalse
jongelui»die het wapen des-
tijds hadden gevonden.

Geen positief resultaat

apparaat PM 1130 dd 041275
tijdens' een huiszoeking bij
dpi sld JP Leerentveld,rnr
541125205 inbeslaggenomen. |
Tegen betr,werd PV opgemaak

D.1 Aktiviteiten van eactreme/extremistische organisaties tegen de KL

1 .Verspreiding wBVD pamfletten dd 0501 nabij station NS te Breda.

2. Verspreiding wBVD pamflet "Rekrutenkrant nr 2" op zondagavond 1101 nabij de
Chassé*/Kloosterkazerne te Breda, idem dd 1201.

3. Verspreiding "Rekrutenkrant nr3", uitgave van de wBVD afd. Breda dd 2601 nabij
de Chassé*/Kloosterkazerne te Breda.

4. V rspreiding van de "Portugalkrant",een eatra uitgave van de wBVD Soldaten-
krant, vond in januari o. a. plaats te Eindhoven.

5. Op een legeringskamer van AJZVS te 't Harde werd dd 2301 een wBVD-pamflet
"Lamaarlullen" aangetroffen. Bezitter van het pamflet was de dpi huz C. P. A.
Molenaar, rnr 531129331.

- 6 -
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6.AWM van Wezel, rnr 510509570, actief werkzaam in de Werkgroep Voorlichting
Dienstplicht te Eindhoven en in decenher '75 burgercoördinator VVDM zal dd
050276 óp komen in mil dienst te Amersf oort.3etr.was oorspronkelijk uitstel-
ler ivm studie, maar heeft omlnags verzocht om zo snel mogelijk in de rail dnst
te mogen.
Betrokkene nam dd 1901 met twee andere personen deel aan een VVDM-ledenwerf-
actie in het Prinses Irenelamp (PIROC) te Veldhoven.

7. Op de pilaren nabij de ingang van het Tndel ingsraadgebouw te Breda, Gasthuis-
velden, werden dd 1801 een-aantal pamfletten van de Vereniging van Dienstweige-
raars (VD) aangetroffen. In de vlugschriften werd mededeling gedaan omtrent het
verkrijgen van vrijstelliRg van de mil dpi, alsmede van gronden om dienst te
weigeren.

8.dd 2201 werd te Den Haag nabij het HMG-gebouw een VI>-demonstratie gehouden
in verband met _de zaak contra dienstweigeraar Ger Pouw.

9. De bekende toneelgroep "Proloog" uit Eindhoven neemt in de maand januari deel
aan 'een festival te Parijs en verzorgt aldaar een voorstelling van het stuk
"Maak van je hand een vuist" over de functie van het leger en de soldatenvak-
bond daarbinnen.

10. Min of 'meer als voortzetting van het "Comité* Stop Militarisering Limburg" is
begin januari te Heerlen opgericht het "Limburgs Volksappèl". Een van hun eisen
is o. a. de terugdringing van het militair apparaat (Afcent) in Zuid-Limburg.

— »—•• — •••»—• — .—•—«. "»•'•• •"• — . — •*.— •—•'-•—•—•—•—•-••— • *• • — »"••— . a • — •••• — *"•••"• — •*•••"• — • — * — m"»"

11 .Da wBVD heeft haar standpunten t. a. v. een vrijwilligersleger uitgegeven in
een map getiteld "Geen stap in de richting van een vrijwilligersleger".

12. dpi sld C P Buis, rnr 550416032 van 42Schoolcie te Oirschot had op zijn legering
kamer diverse pamfletten aan de muur gehangen van o. a. Angola comité' -
Chili comité' - Amnesty I ternational - wBVD en Lenin. Beschikte over een door
hemzelf aangelegde informatiemap pver wBVD - NAT - ZuidAfrikaeBetr.sta.at bij
od,lr bekend als, zijnde "zeer links".

13»0p 0502 werd de EMG-zaak contra dienstweigeraar Ger Pouw voortgezet;. Onder de
VD-belangstellenden o. a. de §& èerïl'aër'gèTî JEe affaire bekend geworden
Kees V

14. Werkgroep Voorlichting Dienstplicht te Eindhoven hield dd 2302 eeri voorlichr
tingsavond op het adres Raiffeisenêtraat 1. '., ^ » v.\

15.wBVD' pamflet nr 1,uitgave van wBVD af d «Breda, en een VD-pamflet wedden ''4d 010J
verspreid nabij station NS te Breda. S : ' ' . ' - . :,, ; ; • ,'

16.Verkoop W.BVD Soldatenkrant dd 2103 op het station NS te Amersfoórt.T^vens werd
op het plein Voor de hoofdingang van het station door enkele lieden gecolpor-
teerd mot het blad : "Triburte ".:: '\ . / • , : • , • : • ' ; ' • ' • - • , ' . . v

17.wBVD pamfletten "Stomp niet af^stomp terug" ;en "Lamaarlullen" werden aangetrof-
fen op een legeringskamer van de GénMaj Krdmhoutkaz te Tilburg. , ; ,

, • • ' ' • ' , ' * •• j>{ ' :; •• ' •
18. Verspreiding VD-stenoils dd OJOJ nabij het gebouw Ministerie van pefensie tegen

de aan dienstweigeraar Ger Pouw opgelegde straf^Idem dd 0403 en 0503* ,

19. Op 2303 Verd te Den Haag een VD-demonstratie gehouden. 0. a. aanbieding van een
petitie aan de '., 2e kamer-voorzitter door Kees Vellekoop, welke pleitte voor vrij-j
lating van Ger Pouw. De demonstratie die liep vanaf het CS naar het gebouw van
de 2e kamer, werd daarna verplaatst naar het Jeugdhuis van Bewaring "De Sprang"
Tijdens de demonstratie werden aan belangstellenden pamfletten uitgereikt.
H$t aantal deelnemers bedroeg plm.85«

20. De werkgroep "WAAKS" te Steenwijk, die bekend krijgt door haar activièeiten tege
het mil object te Steenwijk, heeft eind februari pamfletten opgesteld, die dd
26 en 2702 werden verspreid.̂ ,.., ..... ̂  .,.,,.„.„,,, ........ ;.,5

. . • ' - ' . l cô r̂-' l-"jr<-?"^ ^ - 7 -
A>i-*X*-..-J-(. ' '--'>••'•-•• ' ' ' '"''•'• • • ' • • ' * " '



D.2 Overige activiteiten van belang voor de KL

1.0p een van de legeringskamero van 1ü6Vbdbat te S^e werden dd 1301 enige
VVDM-pamfletten aangetroffen,die handelden over de op 181275 gehoxiden VVDI"!-
demonstratie te Ede.

2.Op 0501 is de dpi sld WSG Jansen,,rnr 400629237 van 45Afdltlua te Nieuwer-
sluis aangekomen ivm een hem op 30D75 door de ArrKrE te Arnhem opgelegde
strafft.z.v. opzettelijke ongehoorzaamhed mmg en het beledigen van een
meerdere door woord en geschrift.
Betrokkene's detentie kan mogelijk voor de VVDM aanleiding zijn om demonstra-
tief adhesie te betuigen.

3.Pamflet "Mini-Dolfje" betr. de kompensatie werd dd 2312 verspreid bij 44
Painfbat te Zuidlaren.De samenstelling en de verspreiding van het blad ge-
schiedde met toestemming van de BC.

4»0p 0701 werd nabij het station te Arnhem de "WDM-Opkomstkrant" verspreid
onder de,op die datum opkomende rekruten van 12 Painfbat.

5.Pamflettenactie in de Frederik ̂ endrikkazerne te Vught. In het gebouw van
SIOG werden pamfletten aangetroffen.Onderwerpen betroffen lokale (mis)(toe)
standen en bovendien de P100 dagen".Gevoerde slogan "De beuk d'r in" wijst
mogelijk op op handen zijnde hardere actie.

6.Verspreiding van WDM pamfletten betreffende de kompensatiestrijd dd 2001
in de Oranjekazerne te Schaarsbergen.In het pamflet werd geopperd tot actie
over te gaan.

7.Op, 'één publioatiebord van de'Stafoie Ipl Wittenberg werden dd 2701 twee
VVUMtf^ffiches aangetroffen béreffende hun kompensatie-eisen.

8.Op £201 werden te Zuidlaren VVDM afdelingsbladen "Kompensatie) Dolf Je"
verspreid» < > . • . ; . . • ' • ;. • ; • ' v ,̂. • • ' • . : • • . ' . . . • • • , . '/• , '• ' i

tot insluiping in -.'.liet "bureau van de AfdC 45Afdl;tlua te Harskamp••dd 16
door de dpl! kans T van Wijnen (540429568) en CMJ Jansen (54Ó2Ö1234).

, Betrokkenen 'Verklaarden op het bureau van de AfdC een brief tö hebbeln gillen
deponeren met het verzoek om terugplaatsing'Van de dpi kan G.Verwey naar
hun ódl» de Cbt 45Afdltlua. i

lO.'Be&andélingBprocedure inzake een PV gemaakt n.a.v. een ledenwerfactie van de
'/tVBH *fd.vz J„T.H.Duyifhuizen,rnr 500223095 dd 250975*(P̂  tav lokfealvrede- -
bre.ukjiétye zaak werd door de KrR terugverwezen en krijgstuohtelijk afgedaan

,' .met'5 d'gn'li arrest.Daarop is betrokkene in beklag gegaan,dit werd echter,
ongegrond verklaard.
,tfit e.e.a* blijkt dat betr. kennelijk een uitspraak tracht te verkrijgen van
de M4.1i'taire Rechtspraak inzake het ledenwerven. ' L» ," '

"t1»0p 5001 verzocht het WDM-afd best van dé GMdfivS-kazerne te Oirsohot toester
ming vó,or. het houden van een manifestatie in de kaj5e_rj3e_dd. ̂2-i02.Aan deze. man:
.festatie aouden gaan deelnemen: een' toneelgroep (vermoedelijk rroloog-GLT2,
of delen, ervan), een popgroep (BOTS: treedt op bij" veelr"maatsohappi4-kriti-

' ^sche manifestaties) en twee sprekers (ngo),Bijgevoegd werd een concept-
programma.Het verzoek werd afgewezen.
Op 1702 werd een hernieuwd verzoek ingediend.Bit tweede verzoek wijst erop dr
de V*VDM af d Oirschot erop uit is zwart op wit een weigering te hebten.liefst
met motivering om dan mogelijk e.e.a. in een later stadium aan te vechten
c.q* er een testcase van te maken.Ook dit ̂ ierhg.ald,e_jterzoëk werd afgewezen,
tenslotte hebben de verzoekers definitief afgezien van het opyoe'r,en van pol.
tieke schetsen e.d. in de filmzaal dd 2302. , •

.--,».,». ..„ • • o : '

'n̂ v7r.n : . " • ' ' "



- 8 - ;

12.Op 2801 heeft in de Frederik Hendr.lkkazerne te Venlo een bespreking plaatsgevon-
den tussen de KazC en het afd.best.VVDM en de VoedingscomraisGie nav een op 2701
verspreid stencil "Eten of Vreten".Over eer. in het pamflet geplaatste opmer-
king "Kut-korporaals" heeft de LKV zich "beklaagd en er is door de C-ROC een
onderzoek Keiast,

13. Op 1302 werden in de Oranjekazerne te Harderwijk VVBM-pamfletten aangetroffen
met als onderwerp "Ontevredenheid over de kompensatieregelin£".In het pamflet
werd een vergadering aangekondigd,alsmede een handtekeningenactie + demonstratie
Aanwijzingen daarover zouden volgen in een nieuw pamflet.

14.VVDM afd Oirsohot onderhoudt nauwe contacten met de wBVD en de VD te Eindhoven.
Op 20 en 27 januari zijn vertegenwoordigers van genoemde organisaties op bezoek
geweest in de GmdRvS -kazerne.

15«VVDM Informatie-bulletins betr. de kompensatie werden dd OJ02 verspreid in de
Adolf van Nassaukazerne te Zuidlaren.

16.VVDM kompensatiepamf letten werden dd 2801 verspreid in de Johan Willem Frisoka.
zerne te Assen. Idem dd 5 en 6 februari.

17. Protestactie/collectieve dienstweigering door miln van 44 Painfbat in de Adolf
': , Van. Nassaukazerne te Zuidlaren, dd 0502. Aanvankelijk weigerden 60 dpln om

's morgens op; appèl te verschijnen, onder het schreeuwen van kreten zoals
"Kompensatie" en "Koude fcoeten" verzamelden zij zich om 07.50 uur op het
exBrcitieterrein. Twintig van hen voldeden daarop wel aan de hen gegeven bevelen,
doch 40 volhardden in hun weigeringé^ggen de verantwoordelijke figuren is ,opge-

, treden, dit .betrof vier dpln, waaronder twee afdelingsbestuursleden.

18. Het VVDM. af d«;besttaur heeft dd 0502 toestemming verkregen om tijdens de cantine-
pauze, een handtekeningaotie te voeren. De actie werd gehouden ivm kompensatie
voorde komeiide oef ,Boeh-Merang,Tevenö werd een pamflet verspreid getiteld:
"Vorst fataal voor Ïoeh-Merang?",

19.1» de .VVDM'-Afaelingspost dd 1J0276 werden "Prakti'ese tips voor de ledonwerving"

20.Afd(.WDM te Ëyidelo heeft een extra afdelingsblad ALARM uitgegeven betreffende
de

21, Op 1302 Werden in de Frederik Hendrikkazerne te Vught' informatiebulletins'
verspreid 'betreffende kompensatie-huisVesting en voeding, - ,

22. Onder het toon) :van Humani s Itische vorming en bezinning werden in de periode 9-
11 februari, ;in het, Coornherthuis te Driebergen ;VTDM bijeenkomsten gehouden,

23,0p 1602 we.rden BRDi-voorlichtingen gegeven aan personeel 42 Schooloie in de GMdR
vS-kazerne t© Oirschot door twee dienstplicht igfen uit 'Hohne/Seedqrf.

24»Tweë dienstplichtigen van 25Afdltlua in de Elias Beeokmankazerne te JÖde hebben
ziohdd 1302 bij hun KazC beklaagd over een door de laatste uitgegeven kazerne-

."'••• order, die individueel ledenwerven en: het houden van vergaderingen van belangen-
verenigingen niet toestaat voor 21,00 uur in de opkomstweek van de rekruten.
Beide dpln achtten e,e, a, in istrijd met de zgn faciliteitenregeling.

25. WDM pamfletten "Reactie op de Etensactie" ' , (zie pt 12) werden dd 1902 aangetrof-
fen in; de Prederik Hendrikkazerne te

de lunchpauze dd 0403 werd door plm 150 dpln gedemonstreerd in de Oran;
kazerne te Schaarsbergen,De demonstratie was middels pamfletten aangekondigd,
Pamfletten betr. de korapensatie werden uitgereikt en spandoeken met hetzelfde
onderwerp werden meegevoerd.

_ 9 _
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27» WDM afdelingsbestuurders van de Jan van Nassaukazerne te Karaerwi jk hebben
op 2002 een lijst met 114 handtekeningen aangeboden aan . e plv KazC.De hand-
tekeningen waren gezet onder de volgende tekct: "Ondergetekenden verklaren
zich benadeeld door: 1 .het niet mee mogen opnemen van minder dan twee uur
kompensatieverlof op vrijdagmiddag; 2. een voorgeschreven kaïaerinrichting;
3«het terugbrengen van de nachtpermissie tot max. 2at per week; 4«het weer
invoeren van een cies-appèT~öp "vrl^prrïïiiddag 16.50uur".
Benoemde klachten zijr, door de KazC ongegrond verklaard.

28. Op 0203 zijn VVDII-opkomstkranten verspreid nabij station Wó te Venlo.

29. Op 0403 is in de V/illem George Frederikkazerne te Harderwijk een handteke-
ningenactie gevoerd ten behoeve var, dpi sldn L Philipsen en F Hartingsveld.
Teksten boven de op de publicators bevestigde lijsten: "Frits en Laurens
uit de bak -Weg met de tegenwerking-Weg met militair straf en tuchtrecht".

30.Nabij station NS te Bardervijk werden dd 0303 WDK opkomstkranten Verspreid.

31 .^Clandestien" ledenwerven dd 0203 in de Frederik Hendrikkazerne te Venlo.
vier betrokkenen, allen lid DB-VVDM, is door de KKar opgetreden.

32. Nieuw TVDM afdelingsblad van de Westenbergkazerne te Schalkhaar: SIRENE.
Voor het eerst uitgekomen in februari '76. Sirene komt in de plaats van
het eerder verschenen INFRAROOD.

33» WDM korapensatie-stickers dd 0403 aangetroffen op publicatiebord van
115 Divvbdbedcie.

34«Twee dpln en twee burgers brachten dd 0803 een bezoek aan het -Prinses Irene-
kamp te Veldhoven teneinde VVDM-leden te werven. De twee burgers werden niet
toegelaten^ omdat zij zich onvoldoende konden legitimeren en omdat zij ook
niemand uit de PIROC met name wensten te spreken,

35 .Een dpi uit Ermelo heeft zich middels een rekest aan de Minister beklaagd
over de slechte legeringssituatie in de kazerne. Een eventuele afwijzing
(eerder was een soortgelijk rekest van een andere dpi afgewezen) kan moge-
lijk een strijdpunt worden van de WDM.

36. Ongeoorloofde ledenwerving in de Elias Beeckraankazerne te Ede dd O503. êgen
twee ledenwervende WDM-ÏÏBers is PV opgemaakt. ' • :

37»0p 1803 zijn VVDM-pamfletten verspreid op d e Gen-Spoorkazerne handelend over
• een nieuw uitgegeven regeling werk- en rusttijden. ,

38. Verspreiding WDM opkomstkrant dd 0303 nabij station NS te Ermelo. ;

39» Clandestiene ledenwerfactie door twee leden HB-VVDM dd 2503 in de Jan van
Schaffelaerkazerne te Harderwi jk.Toen betrokkenen weigerden zich te verwij-
deren werd de KMar ingeschakeld en P""" te]s?en hen ophemaakt. '

E .Diversen ' ,

1. Op 0501 moest de dpi kan' P H Cornelisse rnr 511011076 van 25Afdltlua zich
voor de ArrKrR te Arnhem verantwoorden voor zijn dienstweigering dd 171075
om deel te nemen, aan de SAS-site bewaking te 't H&rde.Betrokkenen had inmid-
dels zijn beweegredenen genoteerd in een artikel in het WDM afdelingsblad
"Soldaten Kazerne Krant". Was na een beroep op de Wet GMD dd 171275 huis-
waarts gezonden in afwachting van de beslissing.

2. Dpi kan W Petersen,rnr 530212393 van 45Afdltlua verzocht zijn AfdC om vrij-
stelling van deelnarae aan een beëdigingsceremonie dd 1 21 275. Betrokkene vindt
dat dienstweigeren hem onmondig maak t, maar door dienst te nemen afbreuk aan
het leger kan doen.

3. Voor dezelfde gelegenheid schreef ook de dpi kan Scholten-Droger rnr 540312
101 ' van 25Afdltlua een verzoek. Is anti-geweld en tegen dergelijke ceremoni
Wilde nu geen dienstweigeraar zijn, omdat hij wil trachten anderen voor zijn
overtuiging te interesseren.

— . — . — .—. — . — #—•• — . — • — • — . — . — • — .̂, *—* — • — • — • — » — • — • — . — • — • — . — . — . — . — ."".'"• • • • • • •
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4. Dirk de Vroome, bij genaamd "de rooie Reus" te Nederweert (L) heeft zich dd 0402
telefonisch beklaagd dat mil vtgn tijdens een mil oef op particuliere eigen-
dommen hadden gereden. Betrokkene sprak zeer provocerend en dreigde met "vragen
in de tweede kamer". . • : .

5. Op 2202 werd door de KHar te Asd aangehouden de nalatige ter keuring Richard
SCHOEN, rnr 551004466. Betr. is dd 2302 onder de kr ij gs tucht gesteld in de
Kloosterkazerne te Breda. Weigerde zich te laten keuren en weigerde te eten. Zegt ••'
dat dienstweigeren in zijn familie een traditie is. Betr. ' a vadert en broer hebben
dit in het verleden ook gedaan. BQtr. wenst geen beroep te doen op de WGMD, omdat
zijn weigering op andere gronden berust. ZQgt Totaal-Dienstweigeraar te zijn.

6.Dpl huz K L J&ns rnr 510^28233 van 103Verkbat te Seedorf ontving óp zijn mil
; adres een ansichtkaart uit Polen, voorstellende een Poolse militair, die Vanuit
; een pantservoertuig -ver voorover buigend- een pop aanreikt aan een klein meisje.
^Vandaar op.de achtereinde de tekst"As you see we are not dangerous , but very kind-
ly to all! people_.Be care. of the offiQer (intelligence service) who will read

' "̂ ' "
®.A*,J, van Engeland» tot vóór kort lid van de VIKING-jeugd te D.n Helder, wordt
opgeroepen- voor mil dnst dd 0103. Heeft -middels een brief- miV'SpOI?^ gebroken

de groepering. De Viking- jeugd is geassocieerd met de NYïï (ultra-rechts).

.. , • • . • . • . • ,•. ...
':UVyersipedelijke vermissing van twee geheim geclassificeerde documenten bij 13Pa-

infbrig, geooiietateerd dd 24Ó2«Huishoudeli,:jk .ènderzoek is ingesteld en een rap-
>••• ' port opgemaakt» '-,''••-{. , ' i , ; ; : ' t ' ' ' . '

" ' , ' - '!': ' - . :• ' ' ' f ' ' '

,«,9« ̂ élefonlsche bommelding bij telefooncentrale van Ale1kemadjBjpj)l3CL_dd 2602.WoordelijV
tekst:i"Dit is een bommelding. Vanmiddag' gaan jullie d,e lucht ijft'^feeti en ander
werd uitgesproken door een vrouw met een zachte stem,T;fj$i;BC&~"aecent, die lang-

;, ,> zaam , sprak, ,..•,./.'•-,' [ . . , : ' . • ' < >

10. Vermissing hooggeclassifioeerde bescheiden bij UPainfbrig van ~$k jaargangen
'68 en '69«Een onderzoek wordt ingesteld, i

,rn';' • v • ' . • • • - . - , i ' ,

F.inliohtingenactiviteiten/Observaties ' • ; ,'

t-, Op 0601 hebben twee inzittenden van een VW,kent,LEV-LZ 15, foto's gemaakt van
HQ Afcent. Beiden waren gekleed in uniform.

• ' t

2f Opvallende belangstelling voorde Trip van Zoutlandtkazerne te Breda door de
inzittende van een PQugeot, kent. 49-76-GH. Staat ten name van A.B. D. de Queljoe,
geb, 29-9-1 948. Betrokkene is crim. bekend. Onderhoudt contacten met Zuidmolukkers,

3. Ongewenste belangstelling voor de mil oef "Rood-Koord" van 103Gnkbat op de Gal-
èersche Rgide door inzittenden van auto, kent, 06-HD-1 3 t. n. v. P Benard te Breda.
E. e, a. geschiedde in de periode 15-17 dec75-

4. P J van der Hoeven, geb. 8-1 -1932 te Den Haag woonachtig, heef t gepoogd inlichtinger
in te winnen bij de Elt Keizer van ithet HCT.Vragen^zQuden betrekkirig hebben op de
taken van 104Verkcie KCT, ."""̂

5. Overtreding fotografeerverbod nabij ISF Harskamp door inzittende van groene
Alfa Romeo, kent. 41-EG-42 dd 1301, Bij nadering van een wrar van 45Afdltlua verdweer
betrokken persoon schielijk. Staat ten naam van A W Orizande te ^ennekom, van
beroep fotojournalist.
"™'*-"*""*'-*«""»l™*»"~«^#'~»-"»g™'*^*""«™*»*™»^«^»™**l™«'~¥"^»"™*™'«^»™"»™"«^»^»^4*w»1"*»^«^#^4t^4K*"4**4"**0^»"" !

6. Op 2301 toonde de inzittende van een witte SIMCA,kent.69-EM-42 (t. w. HJ Welling,
geb 12-3-1952) opvallende "belangstelling voorde Trip van Zoutlandtkaz te Breda.

7«Vrachtwagen LI' 14-11 van JCraf tverkehr Weimar (DDR) en LH 13-05 van Kraftverkehr
Gotha (DDF.) reden dd 1702 te plm 09.30 uur op de route Arnhem-Apeldoorn-Zwolle. i

8. Opvallende belangstelling voor de mil oeg Plots-Klaps op de Lg-nsderheide dd 2801
door een persoon z.n. F. van ^anten uit Utrecht. Betrokkene heeft foto's gemaakt
van het oefende odl: 122 Wayonvbdcie van 106Vbdbat.
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9.Ongewenste belangstelling "bij oef SNEEUW-ÏÏAAS in het bivak van IJORvdoie bij
PMT O^debroek dd 2502 door bestuurder van reugeot 504,kent. 41-PJ-é6.Naar
betr. (i.e. I.Z.Elders,geb.24-8-1942) wordt een odz ingesteld,

10.0p 2803 toonden inzittenden van een Vauxhall,kent.Oé-75 GL,belangstelling voor
het MobCplx Zeeland.Bekend is dat genoemd autonummer wordt gezocht door de
GemeentePolitie te Rotterdam.

11.Op 120J zijn vanuit een Volvo,kent.44-FP-16 foto's gemaakt in de richting'fran
de Chassé'/Kloosterkazerne.Het kenteken staat voor ee,n SAAB t.n.v. R Willink,
wnd te Nieuwerïkerk aan de IJssel.

12.Roodbruine Volvo personenauto van recent bouwjaar,kenteken WZ-36-01,met':6p de
achterzijde drie aanduidingen met een witte ondergrond en zwarte letters,resp.
OD,PL en NL werd dd 2602 gesignaleerd én de omgeving HarskampéInzittenden
zijn op bezoek geweest ten huize van een familiei te Harskampi


