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111 C I Detachement.

Begakteur van het WDU-aaandblad "Twintig", is
•vernuioa ntim e»s*»l»a»jaaMHppp eveneens te Aasterdaa. Op mijn
oude adres is komon wonen, ÜMHMHM0 voormalig Hoofdbestuur»»
lid van de WDU, thana aangesteld als adviseur van de VY2UU (A1)

Baar is veraoaen, sou ÜHelMHMi lid mijn van de P»S.P. en de
BODB-JEÜGD. (D3)

Bij de VYDU ia er geen ballotageooooissie aangesteld* Tel »OT»
toelating tot het hoofdbestuur of coördinator worden bepaald dooi

Uit Distrikt V, is dpl.3old.eJg£M|e*IM»Lpl Crailo, Stoie -
SAPEHVffilGERAARo te Qilversua, voorgedragen tot plv Bedakteur van
het maandblad "Iwintig". (BJ)

Dpl.Sold. Kontaktnan van de WDM in Distrikt Xi beho-
rende tot 42 Ava te Assem, is gesignaleerd-militair Gat .C. (41)

Dpl.Sold. «SgMBfc afkomstig uit Distrikt TUI is thans Hoofd-
bestuurslid en belast aot de Communicatie, Ledemrerving «n
Nieuwsbulletins. Ten overstaan van een WDU-lid verklaarde
gestemd te hebben op resp. VYD, PSP en Df66, (B3)

De DistriktacoUrdinator van Distrikt ZIZ, de dpl.sold.
MMHHMMm, afkoastiG van de Stoie - 103 Tbdbat te fittea»
berg, is niot cokozan tot Hoofdbestuurslid, doch blijft geh&ad»
haofd in aijn funictio. Betrokkene sou tegen een medelid, geztjd
hebben te strijden, tecen het bestaan van het leger en PS?-lid,4.

De VTOU-leden»

hebben voorhcon op do COAK te Middelburg, een petitie in£*di«a£
tê en een aldaar te houden parade* Betrokkenen souden tot deze
aktie overcocaan zijn uit prinoipiSle overwegingen, de besteding!
beperking betreffende.

Ce Diatrik-tscoürdinator van Oistrikt VI, de dpl.aold.ejjüefc»,
Tekenair toev SJ - 11 Painfbat te Arnhea, had op sijn in te die-
nen SA-fonaulier de naam v&n een ooa XBX ku ingevuld. Padtr-
hand vroeg hij om een nieuw formulier oadat hij er vanaf sag, de
aaaa van die oom te noemen, oadat dexe volgens haa, lid was vea
de PSP* _

Datun
Paraaf

,/Q
" «9

vervoig



J

T,a.v. de in te stellen Coapagaiesradea. ligt bij het VTBU-Boof*»
bestuur een briof gereed oa óSer de Afdelingsbesturen te worden
verspreidiDe brief is een leidraad voor akties • soal» infiltratie
ia en toeaioht op de sg raden* (A2)

Ba *8X Land- en luchtmaohtorder LUO 68552 Coienr 55*3/113» welke
het overleg aot do VYDtt revolt, beeft het volgende ween
Bet overleg wordt ncunena do minister gevoerd door de voorsitter
"van de perooneoloraad of door een door deze aaa te wijssa ander*
funktionaris. In het ovorlog. konen aangelegenheden aan de orde
waarover do ainiotor het gevoelen van de WDU wenst te kennen*
, Bovendien zijn de vertegenwoordigers vaa de TTOU bevoegd bepaalde
wensen en meningen ter konnis te brengen, ook al kan daarover naar
het oordeel van de minister geen overleg worden gevoerd*

In het dagblad "5ZR01JY;1* van 4 deo. 1969 stond het volgendel
• DEHSTPLICflTIGKlï GAAN MES? D2U TOOH PBATEN.
D2N HAAG-De vereniging van dienstpliohtige militairen wordt betrok

. • ken in het overleg, dat de minister van defensie geregeld heeft
aet de feaiangsnxran militaire belangenorganisatie**
Voor de WDM betekend deze "beschikking van minister Den Sooa de er
kenning van haar nu enkole jaren oude aktiviteitea* In sija be-
schikking kondigt ministor Den Toom aan net de vereniging overleg
te zullen plegen over anngolecanheden van algemeen belang voor de
dienstplichtigen. "Bovendien", zo etelt de berindBaan*, is de
WKI bevoegd euccosties en meningen ongevraagd a-in sijn vertegea» '
vroordiger, de voorzitter van de personeelaraad» ter kennis te
brengen, ook al3 do ministor zelf vindt dat het saken sijn dia
niet voor hot o verlos in aanaorking komen. Bij de beschikking
de vereniging van dienstplichtige militairen als belangenorganisat
: tie te erkennen, hooft do oinister overwogen dat het gewenst la
kennis te nemen van de inzichten en verlangens van dienstplicht!*
gen over diverse defensie-onderwerpen* Ce bewindsman aoht het ge»
wenst dat- de aktiviteiten zoveel mogelijk geooOrdineerd worden»
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BOND YOOtt DIEHSWb'IGERAAflS (B.V.D.) ': '

1 . Oprichting, voorgeschiedenis, achtergronden '•

De Bond voor Dienstweigeraars is op 26 juli 196? opgericht door
dienstweigeraars in het tewerkstellingskamp De Vledder in Drente.
Ter plaatse was voordien reeds een comité werkzaam, dat ten doel had
de grieven van gewetensbezwaarden tegen het verblijf in dit h.i, onge-
scnikte kamp kenbaar te maken en te streven naar verbetering van de
rechtspositie van de erkende gewetensbezwaarde. Contacten met dienst-
weigeraars in andere tewerkstellingen, waar ook dergelijke comité's
bestonden, leidde tenslotte tot bundeling van krachten en de oprich-
ting van een bond. De afkorting B.V.D. is door de oprichters met
opzet gekozen. ;.
Trad de B.V.D. tot dusverre voornamelijk op als vakbond, uit het
nieuwe blad van de B.V.D. blykt, dat men ook wil gaan fungeren als
politiek-revolutionaire jongerenbeweging. De inhoud van dit nieuwe
blad heeft dan ook veel weg van andere provo-achtige jeugdbladen.

2. Doelstellingen, beginselverklaring ..'

Enkele punten uit het actieprogramma van de B.V.D. zijn i

- verbetering van de rechtspositie van dienstweigeraars ; i;j'
- tewerkstelling van de gewetensbezwaarde aangepast aan zijn
capaciteiten ; ( i

- opheffing van de tewerkstelling Vledder en het kamp aldaar '
wegens het zinloze werk, dat daar verricht wordt ; v

- verbetering van het imago van de dienstweigeraar ; 'ï
- verkorting van de "burgerdienst" tot 16 maanden ; .*.
- intensivering van de voorlichting over de mogelijkheden en V
consequenties van dienstweigering, o.a. op scholen ; ;;;•

- een vrye keuze voor dienstplichtigen tussen normale militaire
dienst en vervangende burgerdienst i z.g. alternatieve dienstplicht;

- erkenning van de politieke bezwaren van dienstweigeraars. ';'

De B.V.D. wil voorts steun verlenen aan anti-militaristische ;̂.j;
activiteiten van andere organisaties.

5. Organisatie, structuur

a. adressen i centraal adres i ^ostbus 35, Oegstgeest
nevenadres i(Den Dolder) Postbus J} te BiltHpven,

b. juridische vorm i vereniging

c. structuur en omvang > *

De Bond heeft afdelingen in "tewerkstellingen" Den Dolde
Oegstgeest, Eindhoven en Den Haag. Kort na de oprichting
circa 100 gewetensbezwaarden (- i van het totaal) by de B.tf.'D.
aangesloten. Men kent verder nog sympathisanten. Er is een:1
regelmatige doorstroming van (bestuurs)leden. Niemand kan langer
dan 2 jaar aan de activiteiten deelnemen. •'
Vanwege de grote afstanden tussen de kampen is de communicatie
tussen afdelingen en bestuursleden gebrekkig. Gestreefd wordt
naar decentralisatie. '•'"'.

w

d. bestuur i

Kr was tot voor kort een volledig bestuur, dat echter door
interne moeilijkheden niet meer functioneert. Stuwende kracht
en voorzitter was ttBHHHHIHHB <*ie onlangs is afgetreden;
hu blijft echter actief medewerker van de B.V.D.
Er schijnt thans (jan.1969) een informeel landelijk noodbestuur
te zijn gevormd in Oegstgeest ^jjjfffff^, ofschoon juist ge-
streefd wordt naar decentralisatie.
Ala secretaris-penningmeester fungeert
oorspronkelijke bestuur zijn alleen flHHmi^B en'
B̂IBhog actief werkzaam. Een gepubliceerde lijst van medewerkers
vermeldt verder nog de volgende namen

4. Publicaties en publiciteitsorganen

a. periodieken i

Tot voor kort was er een contactblad voor dienstweigeraars,
getiteld "WAAROM", dat sinds 1966 verscheen en b\ de oprichting
van de B.V.D. ala bondsorgaan werd geadopteerd. In de ogen van
de huidige leiding was dit blad echter te beschouwend en te ge-
zapig. Daarom is dit blad sinda jan. 1969 vervangen door een
nieuw gestencild orgaan, genaamd "PaSSie//ist". De twee S'en
zijn in deze naam geschreven als SS-syrabool, de P'en z\jn door
guldentekens weergegeven, dit om de strijd tegen ontmenselijking
en tegen het kapitalisme te symboliseren. Het aantal nummers
per jaar hangt af van de beschikbare kopü} gestreefd wordt echter
naar 12 nummers per
Hedaktieleden zijn i

Hedaktie-adresi

b. overige uitgaven i
De B.V.D. heeft reeds diverse pamfletten uitgegeven, die by ver-
schillende acties werden verspreid.

5. Verhouding tot het communisme

Geen contacten of vormen van samenwerking bekend.

6. Nationale contacten

Er bestaan contacten met organisaties, die zich bezig houden met
voorlichting en bijstand aan dienstweigeraars. Persoonlyke banden
bestaan er met de Katholieke Vredesbeweging Pax Christi. De oud-
voorzitter ̂ fÊ^fttt^zit in de Commissie Persoonlijke Bijstand
van Pax Chr^tiTDeTTv.D. heeft voorti geregeld contact met de
Socialistische Jeugd vanwege raakpunten in hun "raaatschappü-kritisch

politiek engagement".
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Het de Vereniging voor Dienstplichtige Militairen ( V . V . D . K . ) heeft
overleg plaats gevonden over een weddeverhoging voor dienstplichtige
mili tairen, inclusief gewetensbezwaarden j dit schijnt echter weinig
vruchtbaar te zyn geweest . Volgens een B .V .D . - e r zijn verdere contacten
met de T .V.D.K. nutteloos, vanwege de geheel andere opvatting van de
V . V . D . M . over militaire dienst en maatschappij. De B . V . D . voelt zich
wel solidair met de Studenten Vakbeweging, maar tot directe contacten
daarmee is het nog niet gekomen.
Incidenteel - bijvoorbeeld by acties - vindt contact en samenwerking
plaats met andere organisaties.

7. Internationale contacten

Geen rechtstreekse contacten bekend. Wel incidentele persoonlijke
contacten by deelname aan acties in het buitenland (zie punt 8)

8. Activiteiten

Tijdens de jaarlijkse voet tocht van de Fax Christi beweging in 196?
werden pamf le t t en van de B . V . D . , getiteld "Oy zult n ie t doden" ,
verspreid. Hierin werd propaganda gemaakt voor dienstweiger ing.
Kind sept. 1^68 hield de Bond een landelijke kalk- en plakactie onder
de titel"Vitte Hunebeddenplan". De naam verwees naar de provincie
Drente, waar het gewraakte kaap Vledder is gelegen. De actie had ten
doel meer bekendheid te ceven aan het werk van de Bond en aan het
verschijnsel "dienstweigering", te zien als onderdeel van maatschappe-
lijke bewustwording van de jeugd t .a .v. de rol van het mil i ta i r geweld
in de samenleving. Volgens de huidige 3, V . D .-leiding raoet deze actie
echter als mislukt worden beschouwd. Ce ini tiatief nemer
zou :o;m. daarom als voorzitter. :Zvjn afgetreden.
De afdeling Den Haa? voerde in aug. 1968 o .m. door verspreiding varn
pamflet ten actie tegen de vertoning in Den Haag van de oorlogsfilm
"De Groene Baretten", handelend over de stry'd in Vietnam.
Bij de opening van het "dienstweigeringsseizoen '6ó- '69" hield het
bestuur van de B .V .B . een persconferent ie , welke o.in. ten doel had
bekendheid, te f.-even aan de uitslag van een enquête ondergewetensbe-
z-waarden,"jreT.ancëerd door" dè™:toënmJaligè;Vyaorzitt6ïj:^BBBBBBB|^fc|^*J^?
De B . V . D . neemt ook regelmatig deel aan acties en byeenkomsten^an
vredesorganisaties en voert dan propaganda v; or dienstweiger ing. Ook

aan teach-in's en voeren openbare debatten met tegenstanders.
In het eerste nummer van "Pa3Siej/ist" van j a n . 1 9 & 9 stond eer. oproep
voor deelname aan de vredesdemonstraties van buitenlandse socialisti-
sche jeugdorganisaties, te houden in Brussel gedurende het weekend
8/9 maart. Deze activiteiten staan in het teken van de strijd tegen de
NAVO. Gegadigden konden zich opgeven bij de Socialistische Jeugd.
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Op 13 april 1969 ia door rapporteur. toa&aoa aot C«80 MA
«prok cevoord not <!• oeorotario TCUB d» TTDM, d* Dpl.SoW.

i» do oojOTin^ van d« Lpl.

B.8.T.
idxoudi
afspraken aoudea «ij n gowuüct op

&4blod, t.a.v. do WDM, iuBson Sa 2 oa
. plaateoa «IWüUBKRO oa STKEHVZJKKKIQLD.

bt ar aoa coknooid aija wot do pott raa d* WOU ia do
pla*t8ca, ipcaioooi oador pt 2a.

, ia d»

! 4»

Dool nu» hot <f»8pr»k
a» Vaststellen van do Jalath«id dor
t» Tastctalloa, «alke peroonon daarbij botrokkoa •Ijfil
o* Hot tovoillffon rao bet AilltAir^povtrotfeooar tofra dor-

knoeiorijea.

net d
hot bovtuur bokcad wu« oot afsprakn toooorn

*at
8 es 6XA*o

T.a.T.
a. Oo

TTua-poot, l» hot aa1

do WBU-poot wordo
la: ió%r®üiwi

_
kosdaa

to

oenkosatca*
b» Ocaoccic cnn

gwB»»U*S« va _^ —• — —.-.' • • • - r-T'-JSaiaSfel^E.'""-3^-1 lK^jB.~V~-^êsï:;' rr^'-
do T?ö3~BaorotftrJ.o OTlfftf tijd t "iî -r'-'̂ ^w~':v':;~?i: w^^&gy"»^- : * ; : ^

o. ToaalrJio bot osdoraook to kaaaoa Toortcottoa «u*
gotteld oa orar o«a aaaad wodoroa koatakt op tt
.de V7J£l-ooorotaaia.

6. Va«ot hot csdcrzcois vord »ot do TTCiHooorovaria* ia
sla eoeprokca over- de vvca. Hioruit i» hot ,Vol««ado
a. Dat do ¥VPl5-6dvic3w 'agMBSSSB* fMioa li^a

mlct coor ro pooiti^f otaat togonoTor do ailiteir»Kliofijrt«
b. ford bovootlsli ^* «HHSSHHSP"1****̂ **» v*» aot

P5f idoCa had.
o» Gobrnlt ^oaoaJct werd raa do fHTH/ASTA-rom roof hot

blad "20", ?aavo£«t fiaasoiSlo troerdaloa*

(Boot rapporteur» Oa do finaociBle aaatroUc«lijkh«U oa «Tl
roordalca to Iraaaon oatdokkoa >oa a. i. roo4« vaa to TM"ea
rolatica bc^bca bootaaa tnooon 8n^aSTA»poro oa io TT3U
Do Tolcocio poraoaoa aoalca a. i. éo rolatioo
oot

vervolg!
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]i.8.d. aani
E-U1-G23

ingevolge verkregen opdracht de indruk-
ken te rapporteren welke werden opgedaan tijdens een
gesprek met de landelijk voorzitter van de VVuu.,
•̂••••Ben cie lanoelijk secretaris van die verenig!^
•̂•̂ •••k moge het volgende dienen.

net gesprek was niet tevoren beraamd, Goch
kwam spontaan tijueas een toevallige ontmoeting tot
stand, ïijdens net gespreic we ra door iMMÉÉHMi en
•••••M mueroere malen gescnermd met relaties in de
?e Kamer, net opperoii'icieren eai persvertegenvrocrcigers.

Beiden aeüen voorkomen zeer progressief te
zijn in nun opvattingen.

£,en uitspraak was:*Voor een<^óicTTeg«x^i.e op de
begroting een oearag nodig dat niinimaiJ. het~>iuooele van
net huiui^e bearag moet zijn. In^fienditniet Logel: k ia
aan maar helemaal gi-t'n legerïK tiMHMHHb brsrcut tot
uiting dat deze stelling uil^raaru nieJL geile ex opgaat
gezien de situatie dat je noe~3ë~~Eët ookxoekvkt een
leger toch nodig hebt. /

nierdoor Kwum net gesprek op eeii inliciitingen-
ofl'icier die Legeivover hen "bekend»1 zou hebben dat <ie
situatie in net leger minoer goed zou zijn, ^discipline,
oei'engelegenueid,etc. jen nogal kritiek nau uitgeoefend.

Verder haa een sa i van de imicutingeuoienst aan
hen verteld dat men ocjig is voor linkse invloeden in
ae VVD,.i. neiae gevallen had JBBMHBHi doorgegeven aan
•'meneer JfBtmtf- die nu ü-? is' .

In het gesprek was hij over oe opmerking van de
smi nog verontwub.ro igu. ^^

Ook kwcjn het onüer^llfp sttikei. nac.r voren.
40HBMBH0tverteiue dut tuj, samen laet iflMBMk juist TOJ>
komen haa a at een oiil(ie,^eel in de oo.i.x'ostktz. tot
staken over zou g. :. nl'^^

hij stulue fl'St*!l6Tt geen incid%nteel geval was.
het betreft nicer oe ouaere Oi'.DAS-onderdelen. Volgens
•̂••••k is ae stemming daar vrij expioeiei'. uoor :.et

ONDAS-systeem kennen ae api.militairen eik; ar beter cm
in net voor^i: i i,-.:c i LU.er-systeem. t,\i weten nu oeter Trat
zij aan elx ar neoueu. riieraoor zijn acties als ste_;ir.gfs
gemaKkeii,jKer te realiseren,vooral inaien de ster_-ir^
door allerlei kleine oorzaken toegespitst v/ora^.

ook v/era ^esproxen over .»et ko:iserv&-„is^e er.
feodalisme in uet ie;;er aat voor een groot deel voor
renening komt van oe ouuere leiüinggevenae figuren in
net leger die niet open staan voor vernieuwingen.

Dtram :

Panaf CIA



'i'ijaens een later gesprek met een ccc.tc.ct
dat nsuar aanleiding vanuet voorg.ande plaats

had verklaarde aeze aat fHHMBHfe aoor tussenkomst van
ae zoon van minister oen 'i.'ooin,aie als apl.knt. in ae
oon.rostkaz. aient, geinakKeiijk toegang heeft tot voor-
noeraae minister.

In de Twc-f de Ksmer wordt volgens contact aandecb-
tig geluisterd naar hetgeen de WDM(MMËMB) naar
voren orengt. Hij onderhouat contacten met diverse kamer-
leden, ook met leden van ae coramissie voor defensie in
de Tweede Kamer.

Contact bevestigde dat het bestuur vrij nr.uwe re-
laties onderaoudt met diverse opperofficieren.

In het algemeen ka. gezegd worden dat eet het-
geen .de VVDM naar voren brengt serieus rekening wordt
gehouden.

Zwolle 30 mei 1969,
de C.J.A. v

00.
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P1BS1ÜTFIBT»

l
In 1;)65 varaohljnt .** Opetandi.se

door ••••••••̂  hij l* »«rk«*8« in h«t
H.V.O. "
do nana «ordt veranderd In Oio vnn N WAAROU " Alt blad
tijdelijk g«Bt«noild bij de SJ t« nott*rdao»

D« Bond tna Di«notonoigftraarB wordt 26 Juli 1967 OPC*xlaht

11 l C I Deuchcmenl
dd.//;/-^

N

15B-IV-IUB 410672
•"-̂ :.l* .-l?- ._ - _, -r-_ -

( •tainistr* )

( bij d* oprichvir;.? kw«<n^m^pp ton'J o la persoonlijk d* priSMur
hal«a voor zijn "Friese Uo«ricrw )

•» worAm\n o/Ge^iolit to t
LOÜlliiJ
j:«

CtGÜTCEEST

T>LU BA,\

Het londali,1Vb«>?tugJr bestaat dnn uiti

O . 4MHHBBI0P* S ponrdn£jm«!«»Bt«r
d. «^^BBBfe iid.

OKTOBBR 1967

D« *n h«V worden "BKYRX Jl>IKC "

-let oorroftpoitdciiti^-nóren io in 190^ poutbus 35 t*

hr-t V^-l.» zi^a «

In Juli lyói» Hordt er bij faot KoT>gf«to fir.houdc
uuv« vooraitver .\cl-oson
ook ïiü,;^

Utrecht

In -Tanuarl né? Vörnchijnt hot eerote
h«t rordt «rdrukt bij de N,S.H. to
Er aijn oo^Vncten #»lc<j4 taolt

Ten politiek örjaau

: vienolt sn«l on
II Konmu-.vDvatio monill.l^eócn lvr« pMMf OA:

afe tanden tutj.iou >lu t.cnfirknt
III yijdpa\)tvXt (ovorrtfyr hnró vorfcan )
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Apeldoorn, 16 Octoter

Verslag onderhoud oecretarir, WPM - Kapt m 5oi

Op 15 April 1069 vond met de secretaris var. de WDK e»n gesprek
plaats in Hotel "Zondiig" te Curderen. fi

De a.nleiHing v;it. 'ut gesprek TIUS XErxKfc* de gruchten te ontwarree
over knoeier! jer, net de post v*m Ie VYDM.

De secretaris vun de WDM - dplsld^BBB - dt.lde ze Ie, lat taunx
enkele WDM-beatuurslt den in t-en trein had-len opgevangen,dat er zet
de post vn-, de WDK zou zi.in ge .moei i.

Op de vra £ op w^lke nanifcr dit dan v:el WHS sccoastatecrd, deelde
hij mede, dat in de tr.velo^en inhoudende l.ldr.n.ttechap«ka.rten,
folders xijbi/£fect< pt met ern ze- r ri-chtse strekking. Hij »as nie*. in
s t a.t on iets te be«ijzen, <ic- r h i j d^st. folders niet had jezien.

Hij vroeg een ma .nd Je ti.;d oo on e de bewi izen te ku.u-.es bezorgen.
Er werd afj;en]>riken d.ft de tweede ontmoeting in Kei 196? zou

pla;it3 vinden*
Het gesprek met de secr. WDU vas zeer geanioeerd ei^MHft% bleaic

een vlot spreker.
Tijdens dit onderhoud i B niet gesproker, ovtr enige ccntrole die

de cid zou uitoefenen o;- •!'- jubl icat ies van cie WDM.
WMk> he^ft •••§ «ei iots &>z*£Ï over ac^clijke verkesrd-? ele-

nenten die in het bestuur var. ie WT>'.t zituing zouden kunnen r.eaen»
3i.i aantref ren v ir een der{j<ili.Vic verke-rd element vroeg V^m^n hea
dar. de na«\ a .n hora der..- te (jeven. <••>wilde hierover eerst spreken
aet de b stu.rders va-i

Medio Mei l'.)69 hebnc^MMl telefonisch verz/fcht voor het t»e«-de

ïT-aat
hoofdbestuur va n de WDK had Tbfgjtóten g%
aid en cid. ;:W

Op mijn vraag hoe hè t Aan
post,van d<



ad 1. ï>e i'.l.D. is rechtotreeks aan de Minister van Defensie verantwoordelijk

ton a.nzian van Ie veili *hoi;i in -ie Koninklijke Landmacht.

-iertoo v.int dene ;U-3i.st onJor rv:<;r inlichtingen in omtrent alle personen,

iie tinnen de land-aacht werkzaam zijn.

"«noemde inliclrtin^er.'iK'orkz-^.n.hsid heeft ten doel geconstateerde friten,welke

s.- .n l r; i ;in;-on rouden kunden 0-even tot verstor: n -er v.tn -,1e orde en veiligheid

!••- I; .-üiis ia te brf?n ^n v.m de i.j-.ister,

Leden van de Y.V.Li.l.,2i jnie dienstplichti^-e militairen, vellen derhalve ondor

loze al.jeraene bepalingen.

Aan bestuursladen VE.:I de V.V.U.V.. werd er 'vordt geen bijzonders aandacht
besteed. £•*•'* &y/AJtJtj

Lr h v a f t op 15 april 1^69 sen gesprek plaats Avonden tussen de Hr •••»,
y*».*— • «• ̂ *-*/**-*̂ *-* *•*<—«.

secretaris V.V.-J^:. er, f.7ee v«/te c^nwoo jjj(rajo van de L.I.D.

' hffpfl; .jlnat.fi ;;evnnflBn na>r Aaaleidinj vac een klacht vaa hst

cl— 4

"ocf.lbentuur V.V.D.i:. (de Jienstplichtice soldaten VMIVen JMMHAa) i»ge-

lionc bij de il.l.lj. ,dat er knoeierijen hadden plaats Bevonden rret post van

ie V. V. Ü.T..} onder ar.dere zouden in enveloppen met lidmaatachapskaarten fol-

rechtse strekking zijn bij^evoejd^grt graraTBof ocnplatèn) ML t '<•••! f L! u

( .1. K.B. na ad 8 ) T /v^_^ ,

gPnf ^^tri vn rrtondtilijlc:.et gesprek Betoe secretaris van de V.V.D.i:. '«n?

-

nnn

niet i* -̂o n ;j r oké n over eni^e controle dio de K.I.Ü. zou uit-

cefenen op V.V.DJi.-publicaties.
., / ü Jii~,<:'l~*^+*^' «»*«-
.-el hoef*, de il.,..;j. /DPÏogaaigpogdigajro tegen

»%e« ; hïerövefë l i i

dat Vöi-koer:le elementen zouden trachten Isïflï;

en ander tor controle Jocr te

horfdbestuur.üedio mei 15?69 heeft •••fc telefonisch uedepedeeld dat hij na
ïlaJ

ovs l?j vp.nA%H0MB n»ot hoofd ü.i.D. en hoofdbestuur V.V.D^:. had besloten
• - « - i . v ^ p - 1 1 • - .

op insti.~ttie v~n nocf : I.I.D. geon verdere a-ijgaa te 4edR'nèt pliZatselilke
/^t^i-.f^.'ni^-' 14 -̂w, "

ya rte ijanvf oordi .- ̂ g'S van de V.l.Ii.

Pp .!e vrïi'.j van de Li.I.'J. hoe het za^^set de bewi jsstuti-.en dat er »et V.V.])j:.

pontötuk:<rn vv.-ig -> 'nor i .l, a»: f.voorn Ie 'IBBBH f 1 1 « rl i jlcj'^/c- cel -.lat ock rïa.-ir"

(bijlag 2).

ad 3. Met an'/vocrd or -ïeze vraa.j luidt t "neen".

In de a- invang v.:n het bestaan van de y.V.DJU. hebben openli/ke -esprekken plaat»
^***vC T*-̂ 7'***^W^

jovonden tus.~er. s on toe.nnalije voorzitter van de V.V.D.r. m e-n '*ftrtft jonvocr
tiigai- van de ;:..{, L'.

'Je voorr.it'. ar van Je 7.7. DJ.:.)AMUHMM*>b.ee:f+. toen r.elftf ie vrees -euit

•i^t -Jo rrcjslijkheia ^ou kunne r. ontstaan dat verkeerde eleasnten in d<i V.V.l/^,.
"ou 0:7 n kur:r.c-; ". inuen^rin ;on, en he»ïft het plan .::oop;'rrJ. on^eiir^.!.. I.D-.

'



- 2 -

... . al3 advi8eur van de V.V.lUf.aan te trekken.

*« . ,7TC*" d' "•1-D-op *•' vao * -«•—«*• p-»*.«-'i- »*..!..u. moet ir.neaen.

Ir,:̂;;;;; -̂  - -7 - - — - —;
~- -* «~rr̂ r̂*-r̂ cLrrr-!::™':zr-e-der̂ ook - -—~- •* ̂ i-1

.Z - w A «*"~*~^
rad 5. Indien deze vraag doelt op de instelling vaa coouaandanteaj dan h«»£t d«i«

tfy S-t* <i«~. •/<*-•/•""i^Til flinj anrïfnvi TTPgfin flan -vs1^ de M.I.D./OB klacht ennon der de aandacht van
. ,.. . LzcJie», **tt4 t^rt+~de minister te brengen. / ̂

"

. .
/ ̂ ^j ^"^: ^f^^*~-~

3en rapportage met betrekking tot conraandaaten ten "hnhoovo yaa de V«V.DJfef.
v^T da Il.I.D. heeft nooit plaats

ta» *̂ 4 ^n> r gevonen<*A-w>*w'''-*>ƒ e.ta» *̂ 4 ^n> ^̂ , _/r/i».v, «̂4 i'jt**-*. . '

aci 6. Het antv,-oord op deze vraag is reeds onder ad 1, gegeven.

:td 7. Aangetekend zij dat do v v ̂  u
indien «t wel het -,ll "°* "̂  "̂ "̂  b8l-̂ -,,nigiae la,

:r.rr -;1::: ̂ '^rr.-rr^r.r:rdr:::,rr:::I3"nd z™ oFst-ne" - *«— - -
* bestaande erkende belaagenvereni^^ hebbeB

,nende houd :̂aan'|S^éai::|̂ h-f |̂̂ ŝ̂ %*tó̂

dit zeker onderzoeken. - - - - - 1|S|""

ffi. de
_,,,...;,,;,_-7..;̂ ,,,.,̂ #.,/r,-SK,ï̂ ^^p.-^«*^ ""•• y?-'

'ke l^zindheidjwelke'v/ijst op noreels- of geveohtswaarde ondenaijneade activi—!

tsiten behoort de k.1.3. die activiteit van de V.V.DJd. te onderzoeken, ;
Cverisons heeft het Hoofd van de K.I.D. op 30 juni 1969 bepaald dat geen

rechtstreekse contacten tussen verte^enwocrdi^ers van .lijn dienst en de
V.V.3.I.'. mogen plaatsvinden (bijlage 3).

r.B. De hoofdbestuursleden in ad 2 genoemd zijn t

" * ~ " ^ v o o r z i t t e r ; registratienr.
^secretaris f registratienr.



Tijdens «en routine bezoek aan het depot K C werd aij
ioor de CVhoo het volgende verteld»

Op 1P-11-Ó9 ?-erd o? d* publikator van de VYDM in
Ka»p Crailo aanfetrof?en «en plakker *V«f net de NATO" en een

.•ïMriet set d? ^rr°cp tot bijwoning van het aati-nato fotifres «n

de de»0rt*tratie d«araanvolj«ad op- 22/23-'1-1969 te Ansterdaa.

De tijd. CSÏ, de ••••••fK1, van de St en Verz cie
h*eft c.e.a. -/erwi.l.ierd en een der, .zoals in het bij het pamflet

opjelef^s r*7jx>rt »*sut, kopstuk!-a-. --r. do -''•'.slin- Kar:? Crailo
van d« V.V.D.V. /.i^r.d
dpi »ld

ij zich geroepen er, hen daarover onderhouden. Hij heeft het o.a.
laf jeno-iid dat dit acM

•Jro1»ï§|

ui «n

OP . - ,T. - .--. . .- .- "- -"• • — ' h e i l . ... ^„„ .̂„^„j,... ,..-*- Jix>j:.i*k*f

hij 3e voljende aorpen op het appe*l een soldaat zou zien staan
set een blauw oog, hij ook zo» weten wie de dader was(

In een hierna volgend onderhoud van rapporteur eet
e plv C-r'.arr Crailo d? Lt i'ol. «MM 4MPW, w»«ri- o..t. door

p'-crteur r?vr»uci ^er'i ••ïah.ivi.a het yebeurde niet was gemeld

" J.1.3. - l^f '~', -•3„-':t'ï je ov~~"te op dat hij zich eiyenli^k

i'.it »»r^it". L^«er--l 'nad, dat ?r eventuesl eer. veiligheidsaspect aan
: : i * t««n on-i* t .!•*

•rebr«.v;-.t dat er eer. paaflet ninj, bij hem he-ft

ÜASL:'.»". --'rslAari* baarbi j , iat hij ?r i:l»t bl* hs



Kr. 613g-69

Onderwerp:
Verslag Anti-Nato
congres.

/ /
er 1969 '

Op vrijdag %Uaoaaab 22 novenber 1959
is in het RAI congrescentrum te An&Lerddu» lfy / iüöi-r.ato Congres
gehouden, georganiseerd door het Aati-̂ ato-cor.itl, gevorrd dcor
ie K»S'R». de Bond voor Menstiveirreraars, de S. J. en de ?,J.G«
afdeling AmstelxLani.

Blijkens vooraf gedane mededelingen van hè4 _
serend Comité zou het congres plaats vinden or> vrij-dag 21 ncve-—
oer 1969 van 19.5Q uur tot 2$.30'...uur en op zaterdag 22 novenber
1969 van 10.- uur tóTÊ J§T̂ i:*wgA(-iDirect na* af loop van het congres
zou eon grote anti-r7̂ £S.Sd̂ *ô t?â ï§fĉ mB4aït-Kehóuden door het
centrum van Amsterds
Verslap; Ie

De orfc^isatoren.h/aooen de be/schikkir.g over het
gehele congres-gebcmwl Zaal en'Valcb'ft bieden plaats aan 155? ~er>
sonen. Tijdens beide dagen werd alleen gebruik ge-aakt van ds
zit-plaatsen in deî a.l. In de znal, ingericht net ongeveer 1.1 CO
zit-plaatsen, waren'öp de Ie congres-dag ongeveer &53 p-^rgcr.en

- aanr/ezig, waarvan aTïftG*f&&x^J2p':/o beneden de /leeftijd van ;0 jaar.
Naar schatting""wa~ren—«ader jde deelnemers enkele

tientallen vreemdelingen, terwijl geconj?stateerd vrerd dat uit
verschillende delen van het land kleire groepen aan^ezir ~aren.

Tot het tijdstip van opening van het congres hiel-
den de deelnemers zich op in de hal van het genouvr. D°ze hal TTSS
ingericht net diverse stands, waaronder één •
van de S.J.

f letten en affiches ter inzag
O.a. konden de

gresr.ap é raison van f.
als

en ~raet het blad "Recht' voor All en" . "Voor dë° ingang van het ge-
bouw 7/erden toegangsTcaarten verkocht tegen de prijs vp.n f. 2.-.

Op het geplande tijdstip van aanvang van het ccn-
gres waren ongeveer ?50' nors on en in de hal van het reVoxr.v aazre-
zig. De zaal v/as prnctisch leeg. Hot podium in de zaal vïs ir:re—
richt met tafels en stoelen. Aan de tafels v;as een spandoek be-
vestigd, v/aarop de v/oorden: "NATO^ IS OKDpHlTKIIlG" . Vanuit de" " "
zaal gezien, stond rechts op nee podium, een katheder opgesteld.

Voorts stonden in de gangpaden van de saai r:icro-
foqns-opgesteld. Rechtsvoor in de zaal v/as een rij stoelen gere-
serveerd voor de pers.

lïadat tusson <?Oi.i_5ĵ Hir fin ?0.40 /uur de deelne^ors
'via de geluidsinstallatie herhaalaor~aalen \varen verzocht in de
zaal plaats te nenen, opende de voorzitter:

geb. te (bekend)
plaatstgeno emd tijdstip het e-oagres. Hij heette de

BTjzonder de buitenlanders, van harte v/slkon en vestigde

•..-, •̂



Jaren
«*•!. avond

î f̂ ela zou zijn. Oo dat „-.-t

'

«• sprekers Consresâ  »*«» door 'de ̂ olges-

werd vervolgens het vroord gegev—

Keling van de NATO o« *« * Eaf hij een overzicht va- OP r,-

Joeld. Aan de ̂ ^'J^^^^^m^^^^-^^M^^^iMlÊ^

bedriiif
ag®en; og,

?&W^sB
ÖQ'C

ÏJE5.
?£•»«!{'* vfes

.„,.,_-. -»*v«̂ effSST-â tïê̂ Ê ^̂ lën'Wé̂ ^̂ Ŝ̂ ^̂ î̂ Ĥfc
^haalde ook hierbi.i' de kwestie Tsjecho-Slov/akije aan. Hier -.ras

op:< duidelijk gebleken dat het Y.'arschau-pact en de IIATO hun celarg-
rijkste doel hadden in het handhaven van de interne status cuo.

De NATO, aldus spreker, g'«at neer en neer haar nacht ge-
bruiken oei het verzet van de jonge generatie in het '.Vesten in te
darrnsn. Dit v/as ook gebleken op een onlangs gehouden zitting van
het KATO-parlenent waar gesproken zou zijn over het opne~en van
kontakt met schrijvers van geschiedenis boeken en ;va-r het rapport
B̂HMP°P tafel kwam waarin wordt gesuggereerd oa de studentenbe-
weging in te danmen zoals dat vroeger ook net de arbeidersberrecing
is gedaan. fBUBBB^beëindigde zijn betoog net de K-oorden: "'.Vij reg;-
gen nee tegen de KATO en nee tegen het kapitalisme, vernietig de1,'ATO" .

Door voorzitter '•••î p̂wer̂ als tv/eede spreker aange-
kondigd de Aaerikaanse <ieserteur̂ 55(5JBH6> Door een zijdeur in. de
zaal werd fjjfjl birmengeloodst en met zijn overjas aan hield hi-~ devolgende toespraak:

"De Amerikaanse buitenlandse politiek is zuiver ir.perin-
listisch. De zwakke schakel hierin is de"Amerikaanse militair, de-
sertie is ongehoorzaamheid. De Amerikaanse soldaat staat hierin
alleen. Hij moet kiezen tussen gevangenis en isolatie als hij wei-
gert in militaire dienst te gaan of desertie nadat hij in dienst is



gegaan. Sinds 196? nee.-at het p.ar.ta.l Amerikaanse deserteurs sterk

c h es

tegen de overheid sterk toe. ~£r v:ordt lectuur verspreid c i n:
het leger en voorlichting gegeven door het vertonen van fiT

Hiervoor is veel steun nodig van mensen buiten h
r-ilitaire apparaat. Aangezien veel militairen in 7."est-Europ
legerd zijn doe ik een beroep op de linkse oppositie in dit
relddeel. Het is belangrijk cat'ook in andere landen aan hè
wordt gegaan om deze oppositie te steunen."

Direct na afloop van het betoog van
hij door een zijdeur de zaal.

s.
et '.
a ge-
ve-

t rerk

aan
Hierna werd door voorzitter

vertegenwoordiger van het ?an African Congress

^iverklaarde blij te zijn dit congres te kunnen .
bijwonen ondat dit het voBe licht v/erpt op het Amerikaanse -.vereld-
inperialisne. In de strijd voor vrijheid van de Afrikaanse vclker.
vinden deze volken de K/.TO op hun v:eg. De NATO steuntde heersende
klasse in Zuid-Afrika. Zogenaamd heeft Engeland eer. rrsper.-e-'rarjTo
ingesteld voor verschillende Afrikaanse landen. Znrelse zakenlie-
den echter hebben in Italië firaa's opgericht van vraar uit thans
de wapenleveranties plaats vinden. De Zuid-Afrikaanse politie
draagt Amerikaanse wapens. Aanvallen op burgerbevolking van
Afrikaanse landen vinden plp.ats met Mirages. In Angola vrorden na—
palnbonrsen gebruikt. Uit alles blijkt dat KATO v.-apens overal in
Afrika worden gebruikt ter onderdrukking van de bevolking en en
de daar door verschillende landen gedane investeringen te behoe-
den, iïet is thans zaak om een permanent comité tegen de l'^O cp
te richten, aldus MMR. Hij vroeg grote

Voorzitter
vertegenwoordiger van
gramna staande film _over,

______ ,̂ wr.-._.
over de inhoud VarT'de film, die 'een overzicn3ï?iaga?!̂ van de" op
van l.'oord-Vi et-Kam onder do terreur van de Aaeriksar.se bor.-
pers. Hij stelde dat hot do bedoeling \vas doze filr.s voor
kaanse militairen te vertonen en hen op deze nar.ier dirgen
ten zien waar de legerleiding liever niet over praat. Voer
naken van deze en andere propaganda onder militairen vras ec
veel geld nodig. Hij vroeg dan ook de organisatie die dit Tr
doet, de Social Democratie Society, te steunen.

r.cri-
te la-
het

Te 21.4-5
aan,

kondigde voorzitter i een

On 22.30 uur -verd de vergadering voortgezet. Vccrcitte
gaf een korte samenvatting van het gesprokene en de-?lie

cede dat op 29 november 1969 een anti NATO manifestatie zzl ~:yrc.sr^
gehouden in "De Burcht" te Brunssum. Als sprekers zeiler. cs-".r c?-

streerd worden.



Fd 517?'..<;v£?11aan de verte£ei:roordire^

. -ialiane kan alleen fc«Ui-e'»
produceren. Sr tnoet dan een afzet-e-

vas ge-

—— *- V*A v*w j- JL. .J *W—̂ „.iBi-j.j*. voor cte kapitalisten". Daaron heeft Portugal
- ..3ilig verbond gesloten roet" het v/ereldicperialisne. Te Acsco-

lezen vechten niet met Russische of Chinese wapens. ".Tij sullen
Portugal net haar eigen KATO wapens verslaan. Yiet-iran toont aas.
dat de vrijheidsstrijd daar niet door Anerika verhinderdkea. vorder

Ook in Angola zal dit niet gebeuren, aldus JHHBWH»

Kadat uit de zaal verschillende malec het verzoek ..n» ge-
daan vertalingen van het gesprokene in het Nederlands te geven,
ging de congres-leiding vervolgens hiertoe over en vrerd het tot nu
toe in de Engelse taal gebrachte, gecomprimeerd in het Nederlandsv/eergegeven.

Door voorzitter j^Stfm v/erd vervolgens een niet eet
naae gcnoendê JQpBmHHHlî B s^^G^kondigd die reeds vier jaar
in Nederland verbleef en zionrede in het Nederlands zou uitsrreken<

Ik ben gevlucht uit Portugal toen ik v/erd opgeroepen
voor de militaire dienst, zo begon deze deserteur, "î n cening is
dat Afrikanen recht op vrijheid hebben en ik wil het fascistisch
Portugal niet steunen. Het doel van de strijd van de P
in Afrika 13 om daar de wins-hon vo« >i« »—--^-i • •

v*e^^^ h"lft.ya.n..
"*£f "ff>f "*« .?• i.-''" • -'i - •"'"*«"-* ~-^ " -*' ï"* •Jj;" **"-11'3

|tr dT^^T^t1^* "°E ni'!««»- *êISlL t̂h:svsgl
jsjgj.-***!^^-.?-':-'-.-. Portugal moetÎ Jp -̂̂ ^ t̂Kytfgyiiiga f̂cft̂ t̂e^ l̂l̂

in de Engelle taal vSSgüiüf!

€̂|ngsl̂ É
Pörtus£Öi&kim: e

, gesprokene werd hierra

het ynigrai^^^^^^^gg^ygglsen^an^een spreker

ter wortenlffiHBfldtdanev?»MJ1^htelinEen uit *:"?° lander slec'--
een felle aanval Io^o?eï^?i£iiSn "n" andere lMder- -^ïeëi
landse organisatie'vbor hul? ifïÏ^S?^3?? VOOI>zi-ter van de "-ier-
hem van collaboratie met faLïï?^iï eU°Sen' Ki^ oeschuldicde«^ïS'js-i».?»^?S LvJI? --?-!;e\??v=s:-
o, ac.terstenin, van " ï̂ï̂ .̂.̂ ^^"?:'̂ ^

^^e^:Ei^=rrP;?g0r-\vn ̂ , M;a".
in Angola.'ïlairS^gfVnêb d?^ °?e«'" te !•-«">"« 3P«ït
bombardenenten op dorpen én streLn ? S* c?dl?Sererkt aaa ca^alr:-
te teveel en ik deserteerde StrMen ln AnS°la- Hat «rd Kij tenslot-



Na deze spreker kondigde voorzitter fcODBR 9̂1811 da* ""̂ ^
een discussie zou volgen over de KA.TO tenopzicflTe van de Derde .V/ereld.

Bij deze discussie v/erden verschillende vragen gesteld o.a.
waaroa niet gesprokken werd over 3iafra.THBBB|bear:tr.7ooraie de
vragenstellers door op te merken dat het te delicaat ras on te
praten over deze broederstrijd. Snkelen wilden aktie voeren c.a.
tegen Philips. Het geheel verzandde echter en vrel zodarig dat zo-
wel uit de zaal als vanaf het podium herhaaldelijk werd geroepenniet te ouwehoeren.

•

Om 2J.40 uur werd de eerste dag van het congres besloten.
2r volgde nog een aantal mededelingen o.a. voor rat betreft de
slaapplaatsen voor de congressisten. Een oproep oa toch vooral
nee te doen aan de demonstratie van zaterdag en een opvrekkitg ca
deel te nemen aan de op zaterdag-avond en zondagniddag en avondte houden discussies in Akhnaton.

*Bij de uitgang werd een collecte gshouden vraarvan de op-
brengst zou v/orden verdeeld over de verschillende orgsnisaties.

Door rechercheurs van de Vreemdelingendienst te Ar.sterdaa
zijn de paspoorten van de in dit verslag genoende SBSSS en
UBB*gecontroleerd. Hun juiste personalia luidt:

geboren te

v.?? wv* """>Beraam v
nadden en waarbij h«t
vreemdelingen die als

î?,iy.2iyMQy
^SS '̂ "VKi.:«-SiïM

= = = = =
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19.12.69

15 PeJjtferigmte
Legerplaat* Oirsehot
Onafhankelijk Afd«llag»elad van de TTMi «LBO*»»

j»/necn

Bijgaand noge ik ü aaaeiatea er 2 en 5 van het «oef*
haakelijke Afdelingrtlad TTMi ia te ten.Haj.de Ruijter vaa Steve-
ninokkacerae te Oiraohot.

De leidere van dit alad aijn te
1.dpl.Sld.

Het verschijnen van dit alad heeft.spaeiaal elj het

•eroepBkader, nog al «at reactie*o teweeg getracht. Boe*al awn

ia prinoipe aohter te doelatellingen van te TTM staaft»al« ee»
langen vereniging ,tar verbetering vaa de rechtspositie van te

adlitairea»vlad aan de inhoad van*Luotor*,ale spreekvnis vaa 4*
TTI)li« ael aohel i Jk en gesagsonderaijnend.
Hen vind dat "laotor* te ver gaat door*
a. aioh te eenoeien aet interne Moeilijkheden eij een

«elke taak apeoiaal voor de contaotoonsfl aeie ia
e. Ia atrijd net het «eaen vaa de krijgaamoht.opaalijk oritiek

levert ep enderdeelaooaaaadanten. (Taak
c« net eedekt aitdragen

politiek.
d. Op deae «ijae af reageren van

paoifirtisohe jevoele&a.
In hoeverre dit alad in «erkeli^klieid
inwerkt op de dienstplichtig* ia nog ilijk te peilen*

aantC«111 Ci««t
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Diverse eoan&edanten »everen(voor sover hun aekend.«dAt "laotor"

eij hun OBéergesdsQcban» aesliat fjaen propaganda naakt voor de
TTffll*(gsaies ook de geringe opkonat eij vergaderingen 15 e> 20 «aa]
Teel soldaten vinden dat het *-e negatief geateld ie. Be

reageert er aanvelijke eptal vind hij het natsorlijk praeatiar
aoieta te leaen.

Oe aaide eindredaetearaa «taan eij het Oftderteel

«,'.• een paar iatelligente raddraaiers,die aeer anti
paeifiatieoa aija iageetald. tij «ijm bet die ann

anti •Hitarietiaone gevoelen» afre*gawea Dacwi .^J^si.«tA

ia het alad«Laotor*. Panaf C4b
-• -.« ^̂̂

wvole Z.O.Z.
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