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Glass,

De ISAM is een nationaal inlichtingendocument, dat

dienovereenkomstig dient te worden beveiligd.

De inhoud rnag niejt;

a0 ter inzage worden gegeven aan buitenlanders;

b«> met buitenlanders in discussie worden gebracht;

c» worden gecopiëerd,

dan nadat daartoe vooraf toestemming is verleend door

het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst„
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lans Ex.nr,:
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V - MAANDOV3HZICHT AMTI-DEF^TSIB AKTIVITEIT3N

periode: maart 1972

Personeel

1 0 De verkoop van de Soldatenkrant nr„ 1, 2 en 3 van 1972 en van

de "Jonge Tribune" vond plaats bij de LIMOS te Nijmegen.

2. Op 14 maart j.l. werd één exemplaar van de Soldatenkrant nr 2

aangetroffen in het legeringsgebouw op de Helsdingenkazerne te Hilversum.

3. In de 2e week van maart 1972 was bij het opinieblad van ae T „H.

Twenthe, genaamd "Campofocus", als bijlage gevoegd een stencil met als

kop "De Leger Koerier", waarin artikelen waren opgenomen over uitstel en

••' vrijstelling van militaire dienst, over dienstweigeren en protes tdienst.

Verder werd er propaganda in gemaakt voor de marxistisch-leninistische

"Kommunistiese Partij Nederland" (KPN) en de "Marxistisch Leninistische

Studentenbond" (MLS)„ Deze bijlage was tot stand gekomen door samenwer-

king van de redactie van het blad "Campofocus" met de "witte BVD"

afdeling Enschede en de plaatselijke afdeling van de WDM op de vliegbasis

Twenthe.

Beschouwing.

4 o Voor wat betreft de aktiviteiten van de "witte 37JJ" en de

Marxistisch-Leninistische Jeugd (MLJ) in de afgelopen maand, moge worden

verwezen naar de rubriek Personeel,

5. Vanaf januari 1972 werkt de "witte BVD'1 rne t nog zeven andere

groeperingen mee aan het orgaan "Internationale Korrespondentie" (I.K.)„

I„K. is een voortzetting, onder andere naam, van het "Griekenland

Bulletin", dat informatie verstrekte over de achtergronden en ontwikke-

lingen in Griekenland i.v.m. het veraet tegen het kolonels-regime. De

nieuwe naam moest al tot uitdrukking brengen dat ae groepen die in hst

orgaan I.K. samenwerken, hun solidariteit niet beperkt zagen tot alleen

Griekenland. Behalve in het orgaan I.K„ zullen de groepen hun samenwer-

king een praktisch karakter geven cioor eikaars aküiviteiten op behaalde

punten te ondersteunen en door op gezamenlijke congressen politiuke

ervaringen
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ervaringen te systematiseren. In I.K.,dat inmiddels aangeduid wordt als

een Stichting, heeft de "witte BVD" een afgevaardigde,

Verwach t i

60 De verwachting is dat de "witte BVD" zonder zich te binden aan een

bepaalde organisatie, meer zal gaan samenwerken met andere groeperingen.

De "/jitte BVD" gaat er vanuit dat de samenwerking gemotiveerd moet kunnen

worden vanuit het soldatenverze t „

7 o Bij de samenwerking op landelijk niveau zal, naar verwachting,

ook de P. S. P. een rol gaan spelen. Samenwerking met de "witte BVD" vindt

de P. S. P. logisch, omdat beide organisaties tot doel hebben een socialis-

tisch Nederland te verwezenlijken.

80 De "witte BVD" zal naast scholing in de komende periode, ook

weer prioriteit geven aan het stimuleren van onderzoek naar de sociaal-

economische en politiek-ideologische funkties van het militaire apparaat

in de kapitalistische landen alsmede aan het doen houden van strategie-

diskussies binnen de "witte BVD". Het onderzoek, dat in esrste instantie

door witte BVD-soldaten zal moeten gebeuren, zal ondermeer gericht zijn

op het leren onderkennen van de militair-technische en van de politieke

verhoudingen in het leger» Uit de kennis, bij deze onderzoeken opgedaan,

wil men leren hoe men "WDM-Af delingen" of "onderdeelsbladen" (nog beter)

kan gaan benutten in het kader van de "witte-BVD"-aktiviteiten. De opge-

dane kennis en ervaringen zullen tevens bepalend zijn voor samenstelling,

opmaak en verspreiding van (doelgerichte) pamfletten en stencils,
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