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Op toensdag 23-12-1971 trerd orator voorzitterschap van voornoecde &MMHW
in de Gsi.lAj.Bei-gJmijskazerne door het afdelingsbestuur TTOU eea Oedssrersaderia^
^corg&niseerd. Voor het verslas v&n doza vergadering SOS8 Borden veraezen caar j;
dzi. intsaondea aelding dd. 28-12-1971 ocder nr. 10943^*
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incident»
Bron
Bvaluatle

t- P 19 Jan '7? von' vr.n 09.00 U.-10.30 u. bij het
Ariihora eon asociale editie van de solt'atenkrant
i'ot hotrftf ii j ei* oen s.^r, rokrutcakrant mot een
var. t!o ii'iT) f:fi}. Aral.oa (aio bijlagen).
wart' vornorwid dor.r trsc 3on,~ai:s vnn + ?3 jaar.
verd dit rtod^nn in cio stationahal«K«aE.za rer<iea
dorr er-n ?o luitonant van 12 paoi'bat.die
\v.-tp o;n do uiouwc r<ï!a*uten op to vangen.
:
i)o tvoo vor::pri'ii%-.rn fijijon dnama bij da driatonnera '
otnr;n,dio OP hot ntr.tiiiir.eplein-Trest ccreed aton.dea oa de
rokrutcn nr.'T t'o Or:ir,iJfc:iserne te vervoeren.
:
On +. 10.30 u, rordou do t^co nonsen door do ganpol ooa«vwrc1 raoc:.:;onoGc:a,de ander eist te or-tkoien. ,
ann/;ehf>if.?_gj(i por.'toori. v;ard P.V. op^ea&nkt.üet blaak
~_
ri(3ndo te
^epcr.o,(Uo «intvlHeïit xvns, schijnt
vnró'or r:o;r niets bekend
^^^^^^^^
r.oj o.-mv.-ezigl^BBIM|BR én
si j nar.en gaer. deel aan de verspreiding.
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Concept nx roor diBtrlTnitiei
CEUZRALE STAF
SECTIE VEILIGHEID
Ir. CI/67850/7/GEHEIM

HAUfDHAPPORT OI-KOD NETHERUNDS/JAKTJARI 1972

BBB. ALGEMEENt
WITTE BVD PROBEERT,TOT NTJ TOE MET WEINIG SUCCES,
• DIENSTPLICHTIGEN TE BEWEGEN BIJ BEPAALDS CÜDSRDBLEN IN GROTE A/W TALLEN VERZOEKEN BIJ BTÏÏ CCJÏMANDANTEN IN TE DIENEN, BI J VOORBEELD CM KIET TS
BEHOEVEN DEELNEMEN AAN EEN PARADE OP DERGELIJKE.
ÓÓK WANNEER COMMANDANTEN EEN AANTAL DIENSTPLICHTIGEN MOESTD/BESTRAFFEN PROBEERT KEN HEN ALLEN
TEGEN DE STRAF TJ3 DOEN PROTESTEREN DOOR ESN BIJ
. EEN HOGERE COI1>Ï\NDANT TE DOEN VERZOEKEN DB OPGELEGDE STRAF ONGEDAAN TE WILLEN MAKEN.DOOR AL KT
VERZOEKEN HOOPT DE WITT3 BVD HET COmANDANTSH ZO
MOEILIJK MOGELIJK TE MAKEN.
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xftg vM>vd contlnusd lts propaganda aetiv&ties f o F» sxasiois
»y dists»lbuting a special edltloT» of t f» s <iMöte soidiers pa*s«r unqu
amoYig -üie nswiy enilsted coriscripts

b» gs^rali

tht v^bvci h as bseri trylnq so f ar 'not vsrry succssf u-l-tv *o
coTisspipts of eertain «viits to submit a gr*at jaany r©quö«
to
coRiraandiïïg offleera in which"thay ssk for dx^mpia to &8 e
rrom taklng par-t in a parade O-P-. sifflilar sxerelïj©
al so whiBTi g eossnayidlïig cfficer- h'as had to puaish a wsabar of
Cö-nscrlpts attsmps are wad® to briïig thsra alt to protest aga
tha pimls'n8!ö?5t by making t h ©m au bral t s rsqtrsst to' ths suj)©

commander to quash ths per»al,ti«is .iroposed

in sp doing ths w*bvd hopes ;to .gét 'ths comjnasiöing of ficers

rioot vos saklsss P?sferer@?> -refi-'cf onderwerp
aktlsj 018/4hmarid
types jab ölst» kim tvo** 03/185Az
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^ls bi.jl-"i.£e bij dit rapport moge worden «»_.0-—-^—
het voor -cie c c re te nrial uitgegeven V"ÏILI Afdelingsblad van.
' ' "' .lin:; l-.arderv.-ijk.
j<-noc.-rid •/'/!>.« «.fdolingsbestuur en de redaitie vaa hst
.ir.^sblad "Plaats rust," bestaat uit de volgende ai-
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OWeet

Artikel ia

?BSB£: Plg C.:
Kv C- •
C-;

loaandbladl *sfi¥iatig**

Vb, fesidessê .- js/ecen

I «v,m* het aantreffen van een exemplaar vaa het
isaaadblad "ïwizitig»1 ar 1972-2 in ïiet gebouw vaa de 113
alg uitrustigs sv cie (Lpl Harsk^ag), ia door d* 0«van genoemd o dl., de elnt ••••Mp»«« te opdracht van
briggen ^H^0t} aangifte gedaan »id de Kïfer Harskaiap
i.v.m. he
erde artikel
van de sid
Be tekst van Beüöeia artikel, op %la 24 v^i genoemê
maandblad «n getiteld "Se C<-I(aspefctie)%we;rd door genoemde C.* in strijd geacht met art 147 WlïSr. Boor de
KMar is procea«veroaal opgöaaakt.
Zijttelings werd vernomen dat vervolgiag op grond van
bovengenoemd art.WMSr niet "haalbaair" geacht werd*
Daar slecht één exexoplaar van genoemd blad gev«Mea
was, ia het niet mogelijk het als M.jlage bij dea« rapportage te voegen.
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Hw Millingen

1. M 060272 ontvingert de 2 hieronder genoeode afdeling
bastaareledan van de 7VDH in het laap mr
ieder een "Kemtiad" nr 2 (febr 72) afgemoaden door
het Hoofdbestuur van de VTDM,
2, Genoemde afdeling teBtuargledan

3* De inhoud van "Kerablad" nr 2 bestond on oiti
interview riet de vooroalige vooraltter van de
ra ( «HBftriVMP^ «aarin deze stelde dat in Ae
WDU 10 W-BVD«*TS zitten»
Letterlijk citaat «Zolang ae aleb aan oace lijn
houden hebben we daar geen beewaar tegeniale n aich
daar niet aan honden «oliën «e M in ieder geval ala
afd beettinrslid aoeten sehersen*
Een van de oeneen in Sieu*erelttie«MMw> ie ook W-BTO-er
•aar wij etaan aefhtêr hen oadat hij gepakt ia op het
pont "Vrijheid van Heningmiting'* . einde citaat.
dientft
Staat.

werd dat Ü^dè *
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Plaats
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l Vb. Incident

L Form 15346

10-frtraftii 1972.
ia4*line«ma.A.
ftro&inc*:&.

Bron
Evaluatie

Oy 8 frtwuri 1972
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Van de Vh< Off. van het TOC ta B4« «ard bericht ontvangen
dat op maandagavond tn hat VOC (Eliae BoecknankaiKene) door onr
bokend gebleven militairen panfletten van da ttBTB djn verspreid.
De pamfletten riepen op tot bijwoning v«n een flloavond «et
disouflaie. Deze filmavond son op dinsdagavond 15 ïabr. «orden
gehouden tn hat Vormingscentrum voor «erkende jongens, gelegen
aan de Stationslaan 10} ta Ede.
Door Dij werd contact opgenomen nat de voorzitter van hat
Etiohtingsbeetttnr, de heer^^. Da H »4B^ ma niat op de hoogte
van bedoelde filmavond. Hij vond de saak belangrijk genoeg ott
r
ot het dagelijks beBtnnr In vergadering bijeen te roepen,
. i j k a beatuur traa unaniem van maning dat daae fllmsvond
nle^door nooht gaan en «el om de volgende radenen* Ie i de
;en hadden varanimd om aan het böetuur toeatenalng te vragen .
voor deza filmavond, 2e: bet bestuur vond het niet Juist dat net
'
VojwIngBoentran gebruikt zou «orden voor politieke of «aal» po.
itieke groeperingen.
Blom» «erd de hoofddooent van het Vornlageaentrno, de hr.
••Mft door het baatunr ter verantwoording geroapan. IDese verklaarde hat volgende inSnkale «eken geleden kreeg ik beaoak van
een student alt Wageningen die siah voorstelda ala 4HHI
•••• vertelde dat hij naar een ruimte woht on net enkele
]
jongelui ta praten over Vietnam en daar ook aan filmpje over ta
.
draaien. H Ij veraooht mij of ik hem die ruiate tex besohitcving
'
wilde stellen. Ik heb toen zonder het bestuur in deue zaak ta
kennen i toeeteiming gegeven. Van «at ik nu in dit pamflet laas
«as oij niata bekend. Ik «ija dit dan ook volkomen af."
Hierna wari door het besttou* aan 4i^HtHkopdraeht gegeven •
on aan ^BHBfe ttee *9 aalan dat de filmavond in het VormingBoentrua niat door kon gaan. ^HHIBreageerde hierop net da
opmerking i" oadankt voor de mededeling, dan zal ik proberen om
inffageningeneen eaaltje te krijgen".
Door mij zijn ingelicht, de Gamlzoanscdt. te Ede, de Brigadeodt. van da K. Har. en da Oem. Pol,
Bijlagen i Drie pamfletten

fc- madeverkopöT Boldatenkrsnt
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Als bi.jl.iffe bij dit rapport moge worden aangeïodea
Genocad VVJjJ Afdelingsbestuur en de redaktie vaa het
£2i:LI1GSDlad Plaats ^st," bestaat uit de volgende £±!
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the efforts of the w-övd to arrive at a bstter controv. proc^o'urs
and iraprovad eorafflunleations culminatsd on the sstting up of a
so~cstied pollticat commlttes the w-bvcl thinke that this eoftitte*
wiLL bs bettgr abLe to analyse thelr actlvlties poUticeity and
ths?*sby to arrive at a broader approsch to anö a store thorough
preparatlon of future actlvities
ITI view of what experience has taught es p-sgards th« average
conscript i t is a^sumsd that thls poti'èical approach as
by ths w-bvd will receive littt© raspons^
c conclusion
In tli© perjod under review the opsratlonai rsatiiïisss of
a^mad „fercss was not aff@ctecJ by ths abovamentionsd
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t b@ b©tter able to analyse thslr aciivlties poll-ticaily and
thsreöy to srriv@ at a broacler approaeh to anc» a mor©
preparatioTi of futur© activiti©s
iri view of what expsrlencs has taught as ragards tfce
co«script 11 Is a^swmed that this political approach &s
by ths w«bvd wilt receive little
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i.^ «Ji«irAot»fc*»*««* VVMI
Vb. jnculcni
Bron
Evaluatie

;j/nm

rdolirrabootuuralld dor VVP^«Aw»^|«dtsl^ia,

aldaar t«c«a *• kapitaia
C***t»t
l»ca op woen.-i'ï=ü 25-2-72 in Utrooht op *«m
vca (?« WEU, altl:«ar eiser hst £fd»H«jBti»»taur
t* koor B^ar a-nloidi::^- voji b«t urtik*! or*r 4* WHÏ i« 4*
Logvrkoorior* XI: hol) het iele» dat E*r*lt« b«t boofdWctoors*

l

'_ f

'T'

ï-• •*•

Ia bat bestuur dor W£U ta &a.v*lt* h*li%«n »**» sittiaj- **a
Rornot -ca 2 dpi oadoroffioi«r*a van ••« Tuarr*fi*liJ^f*»a»tra»
afd«li«ic*
1
Ent hoofdbestuur iicr TY2U itil d* fcfd*liajr*b**tur*a «rat «fra»- i
«•a ea dacfc volcass ui j diaast al* b«£f*r tu***a h»t Miai*t*ri«1
van D« fa n al* ea do WDU ufdalin^ta»
Op 3Joiui«rdac<iVoad 24-2*7t» *aa «r **a
triota^aatuur dor WEt uit Asa«a &» St«aa«ijlc«r»oll
Havelta valt) ia da Artiaat«nbar Vaa 4*
2a Sramraart.
Kr saron 10 fcrsoA^n &&nvtzi£ plu*
VYUJ,
D« aino«n uit Hjvaltö willan a*«r aotia, ik
H*v«lte zaor railikatil» 7>c bosohoutr Havclta al*
Zij «ijs aondor sc-or do ..
_
,.
aiddelca"on sullen cat all« h«n t»u di»n*t»
«iad*- -l
l«a bijvoorbciald proooron «r ««a atnkiaff door i*
«s
Ook la Kftvolbo «-r vo-rn&idar van oa b «t ovarl*torfaaa s**lie» i
itlnc.'ï'bovoc^Jhoid ta jcvcc»
Eav«lt« hcdCt Aiïea r. i et warm voor d*z« i*d««ïa Iraaaaa II
\r d, vitt* EVD t* sij»
es

\ta

zija

iij er 'u,-i.-j voor dat or ook S7D«r« auv«si£ cullaa

i 11 C l
/-J,/»
Jf -

Datum

:
CIA:

4*>*)$72

to-t

Onderwerp
Vh. incident
Bron
Evaluatie
K£* t 1 fotooopi* pusfl*t.

Van 4« Officier

TUI d» 42» H«r»t«l d* v*rd k«t

uur word !• d*
3 n«-«rt 197Z tua««« 1?,00 ••
«r.2
van hut ?I^-3t»tinn -t*
va» 1972 vsrkooht.
Bij ierfsrs solrtntitnVrnirt ras «*n
*olds.iM*
on op Soansda- S a^ort 1972 t* 20.00 BttT •••
bij 1 1 «ron»a In *•••••, l» h*t
e«bouw S«a«nBuX( Brink

door 2 jnitKen», ««mr»»»
roljrt in*
lö-TC 1.75/1 -00 B{ noraaal postuur (•
l.'in.T blond haar; brildr.i^cadt artt*
In^o jus (b-ïitc b»rtjaa).
l:r'- 1.65 a • aornjnl postuur] Imaf kload baar;

Door ü« officier to*,T9voe£d Tan 4? Horst*! d» ir«rd
tc.c^rU dat ztüra do niouwr aold«tenkraat oitg«fcox«* w«o, £•»•
t« iicati ircrdt rortcoht op da •(•r«t3«»ropToJrend« vrijdvc*
ij
vftnner d* di«nstpliofct '.co silitairen «at w«ek*ad rvrlof rus* |
Er aoud«n ÊsaidJeld 00 kruit*!* narden T*rka*.ht«
\a pa.-»fl*tt«t la d* JC7 kaz*r»* si
lij d« A-Ci«. 43 falxAvt* Bij UTTS^ «I»
dar.r w*i8 d'ior t

O* Bag«lijkb*lj i*
ook zullen »orrt»n y«rspr*id op d* Alc«*««* l«d«>T*rcail*rijiC
d«r 7VBS( t* Aia«a, n«lk* &«hvud*a wordt •§ € BMrt 1972*

C5'.
N..!J M C j

dj .
Datum

:

«-5-72

CI-UET \CHtM! NT
Daium
Ob|*ci

trui. P>|C 2
PUC-'

070572
• Eottp

Onderwerp WDU brochure
Bron

Evtluute

: ••

1* Dd O30372 cntvinc°a do drie hlerondor Gonoead*
toeetuuralcdun van de W 121 in het Kamp Rv.Uilligen ieder
een "Xornblod nr.J Wonrt *72" hen. toofiaaoodca door bat
Hoofdboetuur van do W uil.
2« Oonooatdo Afdollnco-bootuurolodon

3« Da inhoud vrji <;cnocöcl Kornblad nr« 3 bestond O»D« uit t

* oon r.rtU'.cl Trarrln rord firoteld dat «••••••m Croon)
gooohrokkcn w&o ven de wil;.e waarop in de legerkoorier een
iatoxviorr mot hoo vord, vem-gi-anven.HU vond het Libelle*
etyi van oon dnrsoawoekblai.
• In oon periodiek n^nrxruad * 'v ohtor de Rojol' etond o.a»t
de DVD

een dlocua.nio in orn politiuk
Op Aa.o dra koot ookf>Be>k ynn do vukboivten lAncs ca wfev
OOÜQ over OP>-*O vfirlc ^o^Doio^.^jfco yiotxix*jK?iQb.cvl' vO pr&tcn* ^
r.c-ololon vordt ca Vopr.rido p»cjcotcn op to Botton over"lr»Y«
vorninr:»v^iidottucht:-ocht en ca to kij!;on of er dmarna «ca
nauvroro vona vnn ncuionv.ot.'Mng aocolgk E al cSjn»
» ccn olinoQ botr» Wiu en Vakbond 8 fobr, Ple&te RojoDcu*
oriVntorcnd r^ op rok not do iMMtt (Seor»V«a het HV7)
on
. *"""'''-*'">*Ti<?,."'.t*-!"Vr-. ,.
,
„ ,
,t u v u^luu£ V v
;t^die vt'-n de 7ekBestuur TVIHi

l U C i Dctachvmiii
. /- -/;/*

ltóiC-111 Ci^ot 2 x
D«nm
07037.8
Paraaf CIA:

15&-IV-I-.-B /J 0672

ftmt: Pit C?
Plv CC-

Dilum

10 «aart 1972

Object
Plaati
Omlcrweip

Jtaom»
__
BVD v*rffad«riiw óp 8 «aart 1572

Vh. Incident
Bron
Evaluatie

^^___

Bijlagen* 3, t.». Sold. kr»«r*2/72t
"
8 naart 1972 ward «r *•» BT» •Dldataxraro**»
as gahoudan ia hat Jo**-«r«maa«tr«» BAKSng, Irlak 41 t*
"•*•
20*00 uur
• 21.30 uur

D* (f»rlnc« opkoast
r«y»«mord-Honfioa «n
TV wordtn uiteczondf)»»

l»lk» op 41*

Tclgcna tipgevar is dit
Zuldlar»»» _
••er«t»ri« dar TTOM t*
irard or«r A* hutrnat J«»
«an »«ti* oatk«t*M«» ia 4*
Jcon»t«
op «I»
^BM^ di« tipg»T»r trachtte uit t» hor«a gaf
t»«t«dr«i l •••••••••••••••••HB
Sr «»rd »on tipc«T«r nrrr»»cd of bij i»t« To*ld« voor de
of hij lid wild» word* n, tips«Y«r a*i *r ov«r t* xnllca
k*a. San lidaaataohap «ard tips»v«r v «rt «ld koatt* h«« f«12,50
p«r half Jaar, indian hij dit ai«t ko» b«tal««( ka> hmt eek «l»
d«r lij», aaar dan diand* hij •»» ••hrift«lijk« Tvrklarixc »«t
rcdea t«rzsk« in t* di»noa»
^^^^^
_
Er v«rd h«o »«rt*ld dat ^f «a flHIBN, t«id«» lid d«r ZTD,
d* «ontaotaansoa woron Toor d« 42« Afdaliac T*ld Artill«ri*B
Er w«rd hea yort«ld dat hij daar ai*t oxr «otót prat»*» 80 aal
hij ook do Tolfcad* BVD vargadarixt YvrnaKtB ra» h«»«

|i U C t

Aaa tipgoY*r xrard d« bijgovo«ad» •ol<at««kraxt «r.2/1972 «a
h«t e«it«noild« Uaadja ALARM. Sr w»rd ha» aaa{«rad»m dit xi«t
t* varapraidon daar hij da» •o»ilijkh«d« 10» krtje«B*
Ook war* tipcavar aaa ffaataaaild 6oak»arkja gatooad »a «arA ••
Datum

t
OA:

10-3-72

verteld, dat hij dit «lleea kree« maneer kij IK WA* vw 4e BTO«
Dit werd daa aaandelijka hu toeffeooadea» Eet boekwerkje handelt crer
diverse onderwerpen, zo «toni er o«a. «M artikel over ItaliJf i»»
Door tipc«v«r «*rd op««M«rïrt dat brtrokk**** »lk*ar bij d*
thuis •» zou *i«b op 8/J-72 bij h*t oad«rd««l
••ld*»*
Hl J v«ral»M op 9/3-72 o« + 10*00 unr op d« C-batt*rij •• too»«»
aldaar *«n spoorkaartj» afeï»t«ap«ld op 9/3*72* bij b*w*«ri» op
9*3*72 oa 07.40 aar uit Rotten!** t« aija v«rtrokk«a aa*r A»**a.
E.c.a. zal cadar wordim ond«rao*ht» aoevlijk soa daa tiye«r»r d«
T«rk««rd« voorb«bb*»( h«tc»«a daas wordt t«tnijf>lda
D» battarijooBaiandant v«rtald« ds vader vaa^B^ thuis t» hibb«a
e«b*ldt vaarbij rader n«ded«tlde dat ^^tboii wae «-evocatf e«h»
ter w«rd er niet bij geaegd wanneer bij tbuie vertrokke* va i.
pl^HIBheeft e«a request ingediead om i»T*a* aijn etudi* de
«Unit eerder te aogea Terlatea»

CIA

10 waart 1972

Datum
Object
Plaats
Onderwerp
Vh. incident
Bron
Evaluatie
BijlaC«« i

Kw,

Paraaf; Pl« C-:
Plv C-:
C-:

Aenea»

ladenvoreftdariwff WW

Op

'i

1972 om IJ.JO uw
,7» f j
• rj nabij b«t Kwartiar Zi«ka»
il» Jl.'i* k«c^-, *. -.
1 ïloo«b»stm oud VViat uit 8oj«lkaa«ra« t* ötr««kti
6 bpBtuuralr<.^rt vaa b«t afd» b»»tu«r

f

10 WIJIÏ le<)~n.
Z Kitto BVp.ru»

D» 2 tfiUi- BVDfrji v'iv O ftr<?«» *iob on + IJ.JC bij d*
rn rroo/ron uJUaer tp*nteaBinj~ii» Wldt
zoc^en» Üi.1 deeldun »«<3« t*
b«»tuur« )>>or do Off in* er vax Kwx*ra« Pik«t i* to*n «ca «fi*«
llnnebchtuurBlidKefirdi» nacht Qntfrod+a. Dit blaak t« aija é»
VBI^v*rkltLur4« ttat d« btid* huren door h»» (bij
h*t VYDi:
niu

iiiot, bïkaud).

toos-t«nnio^ b«id* huren »«d« t» »**•», nadat
(bijf«vo<»cd) door da »aohtoo»3Aad**t
Off» v. K*s. Pik«t wv«a baid»

Bi .'j

ndrns Ris
austor finnonond), i
en 1 b<4rt»d_gn d<t
v"^ ^•••••f -l» Happort Veldinc dd 4-2-72
artikolin Drontao a« Asa«r Couraat oy»r d» BVB ABM»«
wpl/y.drea
Die-.atpllcbt verbouding»
•fziort

111 G i Deta-heineot

h

vaa
Witt. BVD

6«>«kLkt» IxC*

al» m«dcw«rkor Si^aa»!
t« Oroninsa», zalfda adres al»
Paraaf CIA:

A v
€eh«i« tijd tot + 23.30 uur .rt
d» bar van do ^neohapp.naautino «D. Brrort%
i
afdalinrabaatuur t.,

roure..t.U

a. aemt 1 wan p-r

n- r-

5. Baisaal.

m.'s:maiiias^ü&,^:^ïm
jda offioi«r«*
. aan TV, Ra:lio ea Par»«
a, zal door het s f d» bastuur Haar Tor«» word»» £0bri*2rt«
iike IK» r- d <?aa stctia sn^saoa*»» (Had iaataiaiv^ TAJI h«t
H»* plan .tT «?rt fflaflti:':-* +,c Utr-jcht t» houd «n, alwiar door
«
afdalinj va.i <3d VVDlf j?*:j 4 punten word«n opr«jr«vci t. a. T. prlo
rit»it, zodat men Jancitflijk Jcan N»zi«n w«lk« punt»» «r «*r*t
aaa d> orde ^«atwld di*i«n t* worden»
;
At; 3 na s tri d* S?T. \KTMft-~R5C W op de rargadvrinf
_^„^_____
Hot hnorMb^ntnurslid irctfi dit af< iyt bl<?ek dat j|flHHH^
roer otnido" r»as on f>«n .rtakinj t» yortfare»» Hij sTïld» foor
OH t»» trachten 2/3 .tarl^alto d»r oanaahapp»)» «oht*r *ich t»
«ïn da» tn »th.k#»» on hat 3takint«r»*bt «rdoor t»
Uit had ullnun nanhv.^ van d« 2 3VD«ra« D« «.a
all
• «de de ovariff* *fdanr]»rh».stuursltd«Ji «n b»t o o t s t m i r i *
lid aohtan dit ni«t Hitvo«rba»r •« h»t TOOT stal w*ri rtrwor»
pa*. Kan der BVDora antwoordda op da b»eli«»in*t "Da* vaat ik
£*ao»ff"»

;

*®2- .V: &"*£':•-• •• •.
ffi&^#SÉ&sSb&is£/

1&j$^?&Ml?tï&?&-^

CIA

15348

RAPPORT-MELDING

Ci-DETACHEMENT
D.tum

ïfo»

: 14 IJi-jt 1972

Flut*

Onderwerp : verschijning Le^crkoerier

Pumt. Ptj C-:

Vb. Incident :

«T C:

Btoo

C-:

Etttailia

: *'l~ï

Ua-r a:.-.*ileidinc vrui het verschijnen van een 23 "üteraatieve Lsjjerhocrior" o;i cl c T.IT to Knschede noge ik TI rap;ort°reiï dst |
het nunr-ier ia E.-uicnr'.'Stold door»

• - 2e

Zoalc in genoemde Le^erkoerier staat venaald is het nuamer samengestt-ld door de Afd.Snachede van de "witte BTO" in snaes,-

Conmaiidont 449 CIDet,

440
1 6 KAB >
f ** 'i> ct

C ^T ^S

ï-ict^T-i

:

S /<:' v «= f •

y>

/<i .-<
L.

FtmiCIA.I

.MELDING

CIA HO
Paruf

Plg C si

Plv C:'
C-:

Datum
Object
Plant
Onderwerp
Vb. (ncirfout
Bron

t farm

14 «aart 1972
Dethaerskaseme
Betts

witte BVD activiteiten
jt/neen

Ev«lu»lie

Op 14 maart 1972 te omstreeks 08*50 uur werd ondergetekende
talefonlaoh.door de coapagniesoonuBandant va» 428 ele Van Hettta
gewaarschOTd dat van enige witte BTD a»tivlt«it in eija
eoupagnie spra* •» was.
Bij era door ona rgetekende ingesteld onderaoek bleek, dat
waarschijnlijk gt 'urende da nacht enige pamfletten, waarvan
bijgevoegd exemplaar er één is» in het coapagnleabureaa waren
aangeplakt*
De compagniescommandant, noch sijn C3M had enig idee wie dit
gedaan zou kunnen hebben*
Ha ruggespraak met de gemeente politie Zatphen bleek» d«t de
tekst van het pamflet nagenoeg destelfde was als die van een
ingeaonden stuk in de Zutphenae krant van vaterdag 11 naart
Genoemd ingezonden stok gaat bij deze aelding*
Het de politie Zatphen werd afgesproken dat door ondergetekende
naar de ondertekenaar van dit stuk een enderaoek sal worden
ingesteld*
Bet resultaat van dit onderzoek aal 20 spoedig mogelijk worden
meegedeeld,

M.0.6* aantsie Vfc
«onder bijlagen

vef.tfa bericht ód 14-5-72, alsmede net U reeds
datian toegezonden

Datum
: glé ma&Tt
Paraaf CIA: i|
vervolg
1D . IV - 92496 - 924410' - 300

T/" ? - -F/ ff t»

i
- f ' ' ~ -lï-'ï'ï-ïü^Éa-fSg?!^ ^J^P».v" -**-ï" V^S^^^^^r'''-. '
-.: . . v>/-' f '-•- j^jr?c?^f:ja ^•^*^='.--^-._-.e.^?^^^^^^7i^T:..: •_

«.fel

W
^? ':^

r

t^St.'jV ;•

i

^•:,<. ./•:
3ji"-.-c>
•

SeiiiLiJiiiikS'm»;

.

vv
^

Vi

|3k, Ck^ACHgMEN!F
ö*wm

: 23 naart 1972
: Dethmerakaaerne reefde.
: HIefde
1 P^flff^n. yerapre^dine (witte JTflï)Vb.tod*»t : uS***- ^-^ >• - ^1'.«t
Bron

*»*m^^«iN^
i^feö-ftd||^|^^

ïfaar aanleiding van het rapport dd
BVD activiteiten (pamfl
te Befde) rapyrrteer ik het
^•:.4 ••;'.'•.",-'-<^-!: i^ -EAiK':^';
Zaterdag 11 ma. t 1972 heeftstuk in het Zutp ^ns Dagblad .
llchtingsavond vai. de witte
"Dee Dekens Hues",Kerkhof B in
Yera lap b 1.1 eenkotaa.t,
Omstreeks 20.00 uur zou men daar
atip waren ongeveer Q man
Te omstreeks 21..oö uur, er
een jonge man een inleiding* -ïfa de;
gesteld worden üaKXX&axfït&ifxxiix en de ie
nan beantwoord.
Er waren drie man bij dia later met de i'
moesten. Het waren vermoedelijk;,
Rijn gelegerd.
' ' /.'
Er was ook lectuur voor de verkoop
Door de inleider werd het doel van '
S^n van de aanwezigen, een jonge mei}
vroeg inlichtingen over
Hem werd uiteengaat dat de; bóad
weigeraars en dat daar geen; hulp aan

" •'^^^— -^

Deze verkoper werd door de inleider nejb"de"'"naak:
sproken. ÏÏr is ^een datun bekend gemaakt voor een Vol0ëiiiïe
bijeenkomst,
j
Dezerzijds wordt opgemerkt dat genoemdfe Pre-d vermoedelijk &&
zelfde persoon is, die het in^ezon^en ötuk in de krant heeft.
gezet.
!
Personalia.

*^~—" -

y ''f

f

-

dienstplichtig (BDjVolgejis A-kaart broederdieïiBtjp
Ouders betrokkene;
"

11414Q

Vb Uicldom
Bton

)•/,„»„
:

Uit het huwel. "- van betrokkene is
een dochter £eu- "ea.

o

Adnlnistratieve ccntr^o.

Datum : ?J naart 1972 '
Paraaf CIA:
flB
10 . IV . 9248» . «4430- - 200

L Fomi 15348

449
Cl-DETACHEMENT
CIA. Ji

Duum
:
Object
Pkutf
:
Onderwerp :
Vh.incident:
Bron
:
Evaluatie :

Ede
Vervaaörir;: w BV D te

OPS

In het blad van de Landbouw Hogeschool te Wapeningen,
"Belhamel" van 22 Maart 1572 kwam het volgende artikel voor.
3,y.D, -avond in Troost.
'Als vervolg- op de 3.G.-cycluB over het MIK organiseert d* B.V.B. een
avor.d. Deze wordt op woensdag 20 aaart op Troost gehouden en begint
oa 6.0C uur. Eeri lid var de burgerafdeling houdt een inleiding over
de B.V.D., e«r. soldaat zal over h«t wark op de kaaarne spreken. Aangeraden wordt vr'or deze avo;.d de USU-apeoial over de B»V.D. door te
nemen. Na de inleidingen zal er gelegenheid tot discussie over het
B.V.D.-werk zijr. ".
Op 27 Kaart 1(:72 werd geconstateerd dat in Ede op vele plaatsen
Posters waren opgeplakt die oprieper totbijwoningvan bovengenoemd*
vergadering.Volgens deze Poster zal Wtffffjj^^^-s
lid van de
burgerafdalinp vai^ <le wBVD een inleiuing houden.
Op 28 Maart 1^72 werd bericht ontvangen van de Vh.Off.van het VOC
dat aldaar pamfletten zijn aangetroffen die oproepen tot de bijwoning vun bovengenoemde vergadering.
De Pol. flagerdngen ia terzake
tUi.d* aant <de
NOOTt Ingevolge tfn afspraak met de AOOdHlM'van Uw sektie,
Moge Ut U verzoeken mi Ja reeds eerder in dez« aangelegenheid
uitgebrachte melding dd. 4-4-1972 ao.25000/2O7 als NIET
VERBONDEN te «Uien besohouwen*
kvermald
( in melding dd«4-4-72

I

Datum
Paraaf CIA,
vervolg z.o.i.
1D IV B3310 "»3007S-i

451

IIAPPORT-MULDINCJ

CI-DETACHEMENT

Damm
:
50 naart 1972
Object
:
Garnizoen Breda
Plaats
:
B R 2 LA
Onderwerp:
Personeeloveiligheid
Vb.iacideui: »/«ea
Bron
:
Eviluati* :

CIA:

' B 3

Pmaf: Plg C-:
PlvC-:
C-t

Melding

Op wocnsdaèavond, 22 maart 1972 werd aan
de kazernepoort van de Chasae/Kloofiterka2ern«
te Breda ^ekolpcfteerd met de Soldatenkrarrt
nujnmer 5 van 1972.
\7ciron een kolpoeteur
oekend; en een kolportrice ivormoeae

es.: Vp^BBBBBBBBHHV1 Bi jzonderbedeni
I970s Aeualcticsecrotares3e van 3iêt niet meer verschijnende cestencylöe blaadje 'Polenitick' tevens lid van
Politiële Jono'oron Contact BredaCPJCB).
PJCB bestaat inmiddels oolc niet moer.)
'./aarjcno;:ien werd dat onatreckc 2530 uur
oivGvenr zeven vilt de stad teny^cea-ende nilitairen een Soldatenkrant kochten. In het alteneen kan de belangstelling carinj worden £;enosnd.

.
r
Aam C.G.3,-tav.Hfd Sie

ilighaid.

Datum
Ptr»»f CIA; 50- 3-72

451

RAPPOIIT-MELDING

(^DETACHEMENT

OA: B

Dal um
:
Object
:
Piaars
:
Onderwerp:
Vh.tocidcm: j*/n«n
Bron
:
Evaluatie :

3

Pnuf. Plg O
Plv C-:
O.

• Oonderdi^wond, 23 a-Art 1972( werd in
hot J i. C ( hot Jongerenadviescentrum
in de Cuth.jrinacU-^t i,e Broda, waar alle jonjere.l die in coestolijkc-, lichamelijke- of
iele nood verkeren ar.onicn hulp kunnen krijeen 'hijcenkonst vnn de wliVD gehouden. I>e bijee.-tcnct duurde van 195^ tot 2130 uur.
Er v/ a*en ono'cvc ,-r 10 personen aanweaig. Daaronder waren vier Kilicrdron. 1,'ar.elijl: tv/ce in uniform en twee
in bur^GvIcl odint; (porsc-nalia onbolcond).
Van de w^

^

Dcae bijoenJ:or.st uac aanjekondicd in do wHVD utpnd
op de düv.trclo ^curc to "iroda. Dg Culturele Beurs
te 2rod". ^r^^Giitoerde vooi'lich'fcini; op K"erkelijkIta/i-üaciiappclijk- recreatie- en politiek gebied.
De Jieura vtarC, {;chouii^n in het Bredase Congres- en
tentoonstellinjr.centrum 't I"urfschip', op 17t 13
en 19 naart
^Standa .v/iren injcricïit door de WD, PvdA, 1IW, IITSII
*ien ook door de .?J, de CPN en de w3VD.
do w^YD s"iand avonden een aantal jongelieden waaronder
ite die door anderen zou zijn herkend ala MIMR (zie
eveneenr; !. i erboven voor personalia). Aangeboden werden do 3old-..ie:n!-raut, liet Rode Boel:je( de Extra reanti tfietnan lectuur a.d.

av. Hfd Sie Inl.en Veiligheid.
Duum
50Piritf CIA:
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Tarkoop

IP>

0> Dojidarda* 50 Maart 1972 voa4 vaa 12*1? tot 15*30 nar
op tiet 1« parro» «a in <« at*ti«wra««ktkaK*r vaa a>
Spoom«ff«» t* Aaoan e«a aoldbtankrutaavarkoop
Hat betrof auoar 3 van vaart 1972*
P» wfcoop «re«> varriaht 4oor i» %aié> Witt« BH>*»>

«art dat «r rakar 70 ool<Ut*jikrm»taa *ard«a vw*
koekt ma 4a aat Pa«avarlofrartraklcand*ailitaina.
Ra afloop ka^avaa •«!«• witt« kVBara «i«k »>«r kat
trua HXk-EHASK, Brink 41 *• iaaaa.
N.B» T. a. v* <".» inffndiendm Rapport aalélac M< 6-J-1972 taraak*
aoldata&krurtenvapKoop t* Aasan» k«A want«n «wd.* dat d* daax*
ta varnoléa aienftl«Baptaafcoaatiroordaa*aa dl* va» k«ida kavaa*
•taaada portonen.
•

tl»

UI Cl Oetaekentai

E.?/.

Op 29-3-72 werd de aangekondigde demonstratie
door de V.V.D.M.voor het H.M.ffageobserveerd door tvvee
C.I.A, "e van 450 C.Ï.Det.-KLg.ZH,
"De observatie vin1: aan te ± 09.30 uur.
Vanaf dit tijdstip tot 10.00 uur bevonden zich slechts
twee
H*
al» (J.Jongemannen in de onmiddeuijke nabijheid van het
On 10.00 uur arriveerden nog enkele jongelui, waaronder
twee meisjes en vormden voor de ingang van het H.M.G.eai
groepje vnn negen personen.
Op dat moment was de getalsterkte van de persfotografen
bijna even -jroot.
'Te * 10.30 uur arriveerden per stadsbjuj^^ftiL^iffe^^^^lfe'i;:*,
}
^l^^^.^^Miiii^^^^^^^j^^^jt^^^^^^^.
den.•'•"?''":• •'.'^:'-:' •'''^^'^i^CrV'* ''^P*^^^'''-;::;'^S3SS^-:—-

^^.
[Even later verschenen vier jongelui, -waarvan: t'wëe meisjes
de spandoeken
een
i in een Renault 4-bestel en stelden bij
"
pop op, handend a - n een houten opstand, kennelijk bedoeld
als nabootsing van de vroeger gebruikte poppen bij de lessen bajonet vechten. Tevens hadden zij namaakgeweren bij
zich» raet dolkaessen als bajonet. Het groepje bleek een
vertegenwoordiging te rijn vai. de Amsterdamse toneelgroep
"Sater", die het plan hnd een "stu!cje"ot> te voeren, hetgeen bij gebrek aan belangstelling echter niet door ,71 ng.
Het kenteken van de Henault 4 bleeJc te zijn afgegeven aan;
T**

J—
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l^fe^t activo
b>

in «etting up

t
»
*
«
' a d ® cr ® asi »9 ^^ber o f activists stilt
to cor»tinye ths .propaganda activltles, without tyina Itsslf
- t h « - w . b v d - t r i « to ïr?iv« et
othofanti-demecratic and ariti-mi
^.'J'S^p*'1»^*»* tha ^ '«cl.
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AAN; HOOFD Siö Veiligheid-

s
JDatumi 6 april 1972

Ko. 89,569, a 2

Datum bericht i JO maart 1972
Bron

i

••r--'i

**k

i.
"

.-"-K*«»^J' '

i Deso4atr«bi* tij H.U.C-,
te

i^atuurolid VAJI da V.V.B, II, £ol«£«xM la
da KaoopkazeiMia, Crosatilai-oi te Utrecht, bij de Geaeöiitepoliliia
to »s-Cjxvc;»J:uiiQ cx»«iali^; «cavsrscak iacodiend tot het houd**
v*ui eoa deüoaolratio.
Da desoar.tritio sou word«A solioudea, tijd«a» «A aa do
aittins Viu» üüt ii.u.ei. oj> 29 ««uvrt 1972.
Eet vo?£O<& non! op 22 »*art 1972» euastig gaadviseard,
door d» Cc=tCtiAt'.^v}litlo door£02öndi»A «aar do ïurc«a<s»flt&r vaa d*
Do elf re-^otcurea vaa do V.V.D.il. dia tar«oht aoudaa
volcoao da io^üvcjia voorkoaoüdo op da rol Va* k«t H.U.G.,

'l

-2
2.

43

e.

10.

11*
ü« sittlaj to„ou. vijf eenstaööocad»* zou t* 11*00 uur
bciia;;oa sioh,!" djorUut üa voorM.fiiUnjJö sake* w*t uitliopwia,
«erat ou 0-^.T/oor 11. JO uur aai^crviLa^oa» Alvoraw aij d» li
wordoj, bi-i lo^iro-ipt;.^ worü óua bujvar door hét ovooaucs
ïnocda i'JuioriiU JQ C..;.T ^orrj^UT, t40*20*1 op h»t fait dat
iiet £,aliQol i Ji orde noa*

a vijf

t««uo

MfeL
.Voo? d«

a«a' trad cdfl v«rdodi£«r op

da taa l<u«.tatianoeaid«a &ou ia 12*00 uur
liodoa da baida sivtin£04 £rwc0£d«
Voor do aanvat v a. a da aittiac v*a het E.U.O* w&raa op
da Buréieaoeatar van. Karnabefatlfea» voor hot H.Ji.G» ia ofdraabt V*a
Oy Uct tijdstip da> do zittinj ««a aaEZVani; jgaa «u vorder
tijdens de £oh<*lo duur vo.n do zitting bovoad aioh aiea*»l «oht^r
deze drau^,hcfJ;o7ï. Op het trottoir voor bot H.ü.G. bwöjadeji sioh
oaa vi Jftieutui Lclai^ctollo-ndeat, EOA onbekend goblcvea
k oo^ beatuuralid vaa de V.V.D.14. verklaarde,
do oorzciv<k V8v*i hot kXoii^ts A&^ï^AXnd6Sdnst^&iKtioi^v» d&t hJL^
berioht var. do dcooiv>ttati« te la&t had oaftvaa^oö, waardoor
niot Koer 0.0 lioCiiö totio htxd kumtQA. onloracaoa»
Voor het ii.i!,G. word oou panflet voraproid» «aar/aa. «SA
ia.y al» bijj;ai,e wordt biJ£-OVoe>£d«
Aa4. de £r<dA£h&k/.da. ¥<aroA vijr spantlookaa, 'V«t raspco»
tiovolijkt—'46
®ffl^^=-—
"WfflT

JIÏi:K>. VüOil

To

11.50 uur eerd door d» &o£«aaoado *» loidor

vaa 000 croop rcui O poraoiaa ia eoa kaaertj» saoat d* Kscht**aal
a cut iosiij, dia wwar»ohijÈliik. behoorde tot hst aotio. IJL j vtirtcldo uut hij «<?t hot e^vodc^a vaa hot " S2UX
koa wftohtca op do afloop Vaa do sitti/y;, daar hat tö laat
77ord. Noc tijdcivs do raohtscsiik word door da groop^ lator blook
dit do AH3tord;;aao tOJieolcroey SAXKR £«nroo*t t» aija, bo^ünoa
aet da Oyvoori-c Va.: hoi otuk t iraarbij aot aaaaak£eHor«a achijaoaiorsJLlaA wordo^ uit^c/7t»urd op pisoarcolo auto 'a aa oader "ooaatusio*
VSLSI do "Icida^' door J uuisjoa oa 1 Jo^ea word £o«xsrcavrd.
^a £.1-002 vertrek iator not drio perioaaoauto1» r«3p9Otiereli jk vooriian vuu do ^^tokoua JE^BBBA bij iafoisatio

............ ii 1 1'

-4-

13.15 uur ward'JW do 0«a«eafc«politi« »e-0ra*
do dra^jhohke» no^éh^Ld, oaajcdoor cok
da
dook«» sw>eatoa wonie-* vorwrijderd.
Omstr«,i:ö 13.30 uur elndlido d» «itU«S
elwle
t. rto dcnon»
ïocoji do 11 rrüoüto-jrea
eoldboctdB £em»t van
/ 100,« tot / 25Ö,« . Co uitcpraftk aal jOaata tladoa pj> 12
1972.

PROCES-VERBAAI VA» HUISHOUDELIJK: OBDËBZOEK

Op eenendertig augustus ncgentienhonderdeeaenzeventlg hebban wij,ondergetekenden, >||HHBPMHHBHHHHHH|MIB|lHHBHHMHIIIIIIMHHHlH^
ingedeeld bij de P-Compagnie Qplaidinflaoeptnm ailitair geneeskundige dienst
te Amersfoort en •
•
•
§
•
•
•
•
•
•
•
•
_
.
eveneens ingedoeldbï^oomalTopleidingaoentmn, ona ingevolge de floor de
Comandarend officier., de Lui tenant-kolonel <•••••>. verstrekte laat
in coooissle verenigd teneinde een onderzoek In te stallen naar bet veruoedslijk aanzetten tot demonstratie door de dlenst&Uc&tige soldaten

en ueooeo wij op zea sepTemoer negen
voor ona doen verschijnen de verdachte
Op de laatste ledenvergadering van do Vereniging van dienstplichtige nilitairen Afdeling Amersfoort, op drie en twintig augustus negentienhonderdeenenzenventig in Caf<C"Oranjebocn" aan de teusderweg te ^oersfjooptls onder
ande^e_het_nieuve afdelingabeatuxir gekozen. Candidaton varen ^BHMBfc
Op de agenda atond verder t
t°n eergta t de kvestie Eriaelo (paraatheidaregeling) , toegelicht door
Vereniging van dienstplichtige militairen bestuurders uit Ernelo die door
het oude Vereniging van diens tpliohtige nili talren testuur Afdeling Aaera»
foort waren uitgenodigd.
ten_tveade s de interraensali jke verhoudingen; waar/docr de Vereniging van
•Jlenstpliohtige militairen meer aandacht aan moest worden geschonken.
Toorts een uit de zaal ( door wie weet ik niet) gestelde vraag on Iets aan
ds uniformfcweatie te doen. Dus afschaffen ynn hpt.drftpen hiervan na 2e diotst
in 4e eerste tvee,naactten.
Het afdelingsbestuur stond hier achter. £>e soldaat VHHMM van de
£-Conpa(jnie en oog iemand dlo ik niet ken, zouden een petitie op stellen.
Afgesproken werd dat deze potitis op eenendertig augustus negentienhonderdeenenzeventig te 17.15 uur zou worden aangeboden aan de Officier vao kaaernepiket Juliana van Stolbergkazerne door het nieuwe a^delings'bestwxr.
Alle in da kazerne gelegerde dienstplichtigen zouden daar', bij aanwezig sijn
in eersta grijs.
Cp donderdag zea en twintig augustus negentienhonderdeenenaeventig verd er
door het nieuwe afdelingsbestuur onder de bomen voor de Willenlcazerae een
bijeenkoast belegd. Bij dage samenkomst werd de tekst van de petitie ,door
MMMfc opgesteld, besproken. Het afdelingsbestuur vas het hiernee eena,
;raar nijn nening zouden de twee opstellers van de petitie deae, ook laten
vsraenigvuldlgen.
"
:'
.•-•;•'•':" •. '
Op deze bijeenkoast waren ook vertegenwoordigers van de kaoers aaovezig,
~nder andere soldaten VHW en^HI^V* ^e overige namen ken ik niet.
de kanjervertegenwooïdigera werd door miji.cosrefiaTj»-gezegd,dat
achter nat nassaal
afdelingsbestuur achter daze petitie stond,
aanbieden door alle in de Juliana van Stolbe gkazerne gelegerde dienst»
plichtigen.
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D»

Pwen 1572, werden «oor d»
•* 43 £Kbat,.«tën a ntal poata-tukkaa
aasiohtka&rten en eon toriof »S.».a*W3rd
te Aaawtf oort
iclitktarten uaran snoaysi,de brief
afiooatlg van de dpi fcusaa*
bij hot

In fie fcjfjcf word openlijk,in do bijachiiftea o$ de
vijse osfrtiöfc geuit op ean aantal

., tms v&n do d pi
,
tehorende tot het porfioiuacl van
Bij em tvoetol kaartea ir&3 hek. hdadsöbrift doof
SosohrevoDjdo "bi^schrlTton doo? oen «nder»
Bij vers^Lt3lcin£r van d«
iJemtéT?IJi^ fonnnliöTöii
geen overeenfeoast va

V«a «vlla
homden

::l
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Ro. 69.985, l ?•••»

.

DATüHi 11 «pril 1972.

Haftrtai Ons nr.i 60.303. z 1 da. 3 februari 1972
Datum bericht i 7 april 1972
Bron

i]

Onderwerp t Verkopen van d e "Soldatenkrant"
bij hot station der K3 te Alkmaar.
Op dinsdag 4 april 1972, omstreeks 09*50 uur sag
een patrouille van do brijado Konlnlclijke Marechaussee
Alkmaar, dat tv/ee hun onbekende mannent de soldaten^
i
krant aimaer 5 van fflaftrt 1972, nabij de Ingang van het
.!
station der Nederlandse üpoorv/c£en te Alkmaar trachtten
te verhopen.
4ij za^en, dat vier persenen in burger gekleed doch
kennel!;}k wilitairan en écn uoldaat gekleed in uniform,
de betrai'iojado coüatenlcrunl; kuchten*
Omatrocks ZO.CO uur verliet de patrouille het station
Inverband met ec;i andere opdracht* Op dat tijdstip stonden
de twee bedoelde peracnen noj ote&dfi voor de ingang van
het Btatlon.
Vol£en#,.de patrouille vmren het twee mannen von onoud en hadden zij lange haren en een grote
Op de betreffende üoltlatenkranten sond met een '
stempel het voicende teJmlct : "flond voor Dienstplichtigen, llonjhoarcrflaan no* 72 Alkuaar".
it adi-cs wonen de bekende*
arover rooda eerder io gerapporteerd.
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K15J4'

15 april 1972
83 atatioa ta Aaaam
?«aflattan witta

Op TrijAmc 14 aprU 1972
BS •tktioa t« Avsra
»pr«£4*
D* var8pr>i*JBe

TM 17.10 tot 17*20 uur 09 k«t
Aoori

Bovenjr«noaid« 3 p*r*oaw» tahorea tot éa Kamcroay <ar vltt*
vn te Ass»n»
R»ftr schatting «crdan ar aan 100 «tuka «itffaralkt»
Dn p«a|lattan werdaa door d« dlanatfiiaktica •illtalram wal
aaaganoiaa, doab vaalal ««t l«tar at galaza» ta kaMaa «aar
Hat Vatvaft d» kweatla baarnat jaa 4rafra* a» aaa oproap om
dit ta fcakijkan op Dondar^daecvoad 20 «pril oa 20*00 moe ia
kat Jbngaraaaantnut BAÜBtUSK **a Aa BrUk 41 ta
•••••••

• V::'
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Ede
Vergadering wBVD
ja/ncen

Op dinsdagavond 16 Döi J>1> werd ten huize van ^^Hfe
de gebruikelijke vergadering van de w&VD genouden. ie
vergadering werd besocht door vijf pereonen. 2tó der bezoekers
arrivnerae per fiets en was vermoedelijk afkomstig uit ïogeningen.
Da overige vier knanen per voet. Om 2330 traa da vergadating afgelopen. waarbij werd vastgesteld dat vier van de bezoekers de
Slias Beeokmanhazema binnen gingen. Vaotgeoteld kon worden
het de hier volgende militairen betrof:

Z.O.I.

. 1 8 MEl'««
-£Z-'t

Datum
:
PaoufCtA:
vervolg to.t
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18 nei 1972
•M» «I

Weaep
Opmaken prooes-verbaai tegen redaktauran
ja/n<*n
lingsblad "Stomp" "te Weaep*

Blijkens bekomen informatie van personeel Brigade
Koninklijke Marechaussee te Wezep, 20! door personeel van
deze Brigade prooe a-verbaal worden opgemaakt tegen de
hieronder vermelde dienstplichtige militairen, behorende
tot 15 Afdeling Lidrte Lua, terzake vermoedelijke overtreding van artikel 147 van het letboek van Militair
Strafrecht , naar aanleiding van de inhoud van het op
12 mei 1972 in de ffilleai de Zwijgerkazerae t« Wezep uitgegeven VVDM-Af delingsblad "Stoop", eerste jaargang nr. 1,
Genoemde militairen zijn de redaktieledea van het blac
i..-» waarvan ongeveer 150 exemplaren in de Willen do
zerne verdan verspreid.
Van genoemd blad - waarvan geen exemplaar meer voorbanden was * is door Commandant 15 Afdeling Zdehte loia
één exemplaar aangeboden aan 330 te Deventer»
Da volledige personalia van bedoelde redaJctieleden
luidt als volgtt

msd aan:
CGS Sie 'ei

(N KAAR! GEBRACHT
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Datum
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vervolg z.o.1.

AAK: KOOFD Sie VEILIGHEID-CSx^"/'

-o. Sr1.<36l Conf.

DATUM s 30 mei

1972

xva:.-. oericht s 25 mei 197?

i Af.r,troffon van eon extra rokrutenkrant uitgogovsn door de Bond Voor Diana t- |
?lichti£en, te Harskamp.

dioastplichtig oolda.at, ingedeeld bij de A-oompagnie van het
Oploidin^scontruni Genio, aelefferd i n de Lun,attQka.zerne te Yu.vht.
Setrokkofte ia op 21 aei 1972 mot zijn eigen auto op do har,kamporyös to Xootwijkorbroek (gen. 2arneveld.) to^er. eeo booü. ,;ubotst, waarbij h u t bovenstaande ia geconst'ateerd.
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H ij dcclc'c hot volccndc codo ï "De laatste tijd vrordt in pa:
van do KlF.rD otccdn do I5.2r.diocio ccaoo^d» ïn onso Cio. no-.-tcn
dus poldatcn aittca dio do vorcadcrir.cen bij
Ik boa daoron vanavond ia aijn auto bij hot buia van.
Gaan otasa oa aolT te fcunnaa vastctsllcn rolko noldcton clio vzvcaderinc b02Oot:on« He hob vastgesteld dat do volgcndg^ soldaten
0cbcld bij f^HMHb i'' rord ojxn^odnr^i door ^•k» Ilij vrooj rij
wat ik kran doon« .T-: heb toen aijn nar^a ca rcuio ccnocsd ca co.-c.jd
dat i!ï bolar^ptollinc had voor do vcx^ryiorir.c. ^^•fchad hicrtcjoj
bcsTTnar en riep zijn nood er. "ovr»4MHÉÉHt vorzocht cl j hierop
do coains to vorlatca» dit heb ik toon ^odaan. "a afloop van do
vorcadorin^; hob il: Gedacht tot do dooi' dj ccnccndo coldatoa T;c-or
in do .Iiösomo ^arcn. E: boa toen narr hun *;aacro cPZ&m- ca heb
tovert hen c-ozccrd dat sij er rol aoer van soudon horon"«
Op r. cdaj.-^rjo.i 7 Jiuii 1972 vorvocgdo clch bij do isricadc
to ',;Jo.
dor K.
v:aoxvicuoau C.C. v 0.1 do
U. Kadiocio. H ij vcrtuldo erin. do r^igadccdt. dot hij kenrd.n hr.d
van hot vorhaal vai; do rili ^••••^^•••ft. I/a had
••o indrul: dat do soldaten ^HMHPcn. MBIA ocrx a:ntol
i, >.c;i in lion 5^ir,t hatldor. en vrücj uu odviao ou do kaauoa tcs
opcaioa on do pa:^loi\,ou ca» uit te halen. Iliorop hooft do .a-i^adeodt. c°"^Cd dat hot opnon. v;ui I^iston vorbodea x^ia on. hen ^cadviccerd voor verdere bahandclinj van doao zaait contact op to
neaon not hot Cl-por^onool.
Het bovcnctaando is diroot daarna, tar könrd.a öcbracjit -.aaa <io
?lv. Cdt. van hot VOC.
., ^ ' '• ^
t

De CIA

Q Juni 1972
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b.ji*j«n:1(éenj onderwerp: Interview in "ALOHA"
uw lunnxrk

uw brief v»n

om nummer

•121559/conf< Breda, 9 juni 1972
Aan

! CCS (tav Hfd Sie Inl- en Veiligheid)

l

i l ' •
''l •' i j* -•]
•*••*•*

»'

B i j a a n d mo*e ücJ
interviw,
zoals dat gepubliceerd S^TTRnTODfflP^nJ 3/1972.
Oe^ondertekenaar-interviewar is seer waarschijnV/

imwow* «ui.ni .n i,«nmw n* 4mim OnK

«/

• Cl-DETACHEMENT
CIA
Puttt

ai.

D*tum
Object
Plttt*

Pl| C-:

L Farm 15343

RAPPORT-MELDING
20.6-1972

Onder«eip
Vh. incident

PlvC:

Bron

C-:

Evdutie

l/

— -^MHHV »..- het volgende berioht ontvangen t " Op din*» j
dagavond 20 Juni-1972 werd geoonatateord dat eg, een zandpad aohter i
de woning van de ^••HHHHMI|Bj$!LJ*I't°/ atond geparkeerd, i
De auto, een rode Alfa HoaïBparoeff n*t volgende kenteken i^HM|
In de auto lag een vel papier waarop een aantal aantekeningen
> «tonden* De tekat waa aleohta gedeeltelijk leeabaar en volgt
bieronder» •'' 1
V,f.D.M,
TB1ARON
•aataohap [
kritlte

ondergronda V
beweging -

2 52

Touhene
agenda.

W

:

\t bovenriaande werd waargenooen o»Btre<?ks 20,00 uur*

Bij navraag ia gablaken d&t het bovengenoemde kenteken ia afgegeven aan i

Bad aan:

CCS Sie Tel (2x)

H.3.

Op 20-6-72 ia ia TfllaNOH in utrecht
een landelijke rtrgadering geweest
van de TITDM. Hat ia zeer vel
dat betrokkene aldaar ia aanwezig gejweesl.
in zijn fianJcti» AH aldaar verkregen •
o.ft. bestaande contacten naar JSde :
heaft varroera.
f •'•'•&*
V-.,-

"C"
Datum
: 22-6-72
Pm*fCIA:(

10 • IV - 914*6 . «24420* . 200

Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht
L Form 1534S

CI-DETACHEMENT

RAPPORT-MELDING
Duum

CIA

Object

Pluis
P«Mf: PIg C-..

:

Il

\

Onderwerp
Vh. incident
Bron

Jaasea uit Ridderkerk

Evaluatie

Vaa eoataot werd hst volgende bericht ontvaagea i " Op diaidagavoad 20 Jut^oj^jwe^apoatitateerd d<rt op,een zandpad aafater
Be aatOf een^H^HHiH^I^^KeTvoigBnde kaal

l/

la d» auto lag^ren vel papier waarop *ea aantel ——__..
) stonden. De teket wa» sleoht* gedeeltelijk laeabaar ea volgt
hieronder: -' l
V.V.D.J/.
THIAHON
•aatnhap |
kritiae
\0 v
beweging 252
Touhene
agenda*
Het fcovenataande werd waargeaooea on»tre-?k» 20,00 uur"
navraag i» gebleken dat het boveageaoamde kenteken ia af-

W V:

Opm

nad aan:
COS Sie Vei (2x)

K.3.
Op 20-6-72 ia in ÏHlAlSOH in utrecht
een landelijke vergadering geweest
van de VVDM. Hst ia zeer wel mogelijfe..—™

dat betrokken» aldaar is aaiiwaaig gejweeoi
in aijn funktie en aldéar vejplceegen
0*9. bestaande contacten
heei't vörvoenl.

22-6-72
PsnaJCIA:

1D - IV - «3486 - «24420* - 200

Cl-DElAutËMBNT
CIA:B 4

Of run

22-6-*72

Object
Plu»
Vilburg
Onderwerp w i t t e BVD
Vh.incidcut ja/neen
Bron
Evtluatie

Tijdens een gezamenlijke ««Dlt
aantal studenten in een stu4«nte»£lair"we'r<ï een van de
aanwezigerjkan de telefoon geroepen omdat een zekere
hem wilde spreken.^r werd daarna een
opmerking gemaakt "Dat zal wel over de BVD (wit te) gaan.
Nadat de on^ero^penc van het telefoongesprek terug
kwam zei hij dat MHHIII^HP hem had gevraagd of hij
voor do BVD wilde werken,dit na-ar arjaleiding van een
"bepaalde uitlating die opgeroepene had geda/jJi tijdens
een tsach in van de KSB OP 26 april *72.
Personalia:

In het Tilburga Hogeschoolblad HH 17 van 5-5-'72
op blz.2 sta^.t een artikel over een teachin dd 26 april
van de KSB(Kommunistische Studenten Bond),waaraan ook
4pmP heeft deelgenomen(foto "blz.5 rechts is JBBBBI)
De persoon achter rechtse microfoon is ^••••^•••M
Kaar deze v/erd een onderzoek ingesteld ivm aanwijzing
tot studie begeleider aan de KMA.

Aan« CCS-tav Efd Si* Inl.en Veilighaid»
PEKSONALIA ——

CU:

Datum
:
Objen
-.
PU«*
:
Qnderweip:
V h.iaodeut;
Bron
:
Evaluatie :

B 7

o.

23 - 6 - 1972
..
ULLL(NB)
di 3ou8sieavond
jftfatto

In opdracht van C-plg NB werd door mij een disousaie-avond bijgewoond op vrijdag 23 juni die gehouden werd in een jongerensoofi genaamdMInsula" gevestigd te MILL, stationstraat 11.
Het discussieonderwerp was "De zin van het Nederlandse leger ia
zijn huidig vorm",
Van de zijde van "defenoie" waa aanwezig een majoor van de TD die
zich bekend naakte als ^B^t deze is vermoedelijk identiek met
Van de zijde van de 7T-BVD was afwezig JMMMK9É (bekend) •
Voorts waa aangekondigd een vertegenwoordiger van de WDU die
echter niet kwart opdagen •
„
Sr waren naar schatting 25 belangstellenden in leeftijd variërend
vsa 15 tot 22 ja'ir n» een enkele oudere daartussen,

;
i
|
i
j

De bijeenkonaj werd te 20.00 geopend waarna beide sprehsrs een in- j

leiding hielden.

Voor wat betreft WHMt behelsde deze inloiding KKK het voorlezen
van een stuk uit de "EXTRA R/ERUTI^noUH?" n ten einde de positie j
en doelstellingen van de 7-BVD duidelijk te naken* Voorts bereed i
hij uitputtend hot stokpaardje van de vere^niginc van de arbeiders-'.
klasse met de onderdrukte on domgohouden soldaten. Hij wilde eon
|
leger"voor het volk en door het volk" • Zijns inziens was 80$ van l
het Nederlandse volk het niet eens met de huidige vorm van and legei
De discussie hield steeds o-en erg"vriendelijk" karakter.
;
l
Opvallend «as het gedrag van een der aanwezigen die zei d$l sgt
te sija en op het punt te staan gedegradeerd te worden vanwege zijn
"progressieve benadering van de ooidaten. Uit zijn karige uitlatingen w«rd dzz de indruk gewonnen dat betr deeluit maakt van
een paraat bataljon grenadiers gelegerd te Ermelo. Vermoedelijk
woont betr. in UILL.
Da bijeenkomst werd kort voor 23.00 uur gesloten en kon voor de
liefhebbers in de ^ar worden voortgezet. Kiervan werd dza geen

r r"
Aan» CGS-tnv Hfd Sie Inl.en
Veiligheid,
»rkin«;j pttrpcat wordt on d»
identiteit vsr. de ir. voc
genoecuift elinea dpl.sjt. te
nchternr-len.
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subversion, pacifist and anti-military actions contlmiad wjh
>at@ment and have now eucceeded to obtain trom the bö awtnorit^as
te ruling that in future troops bsarlng arras will noj enter
Higious preniises during patriotic csramonis8 (intsum c 003)°
moyement groupe detuties sur ie rol© ÖQ
:"" ""te èran-t "ï -*h e **s*abli ^f smfeLtfe
Isported in april 72, appsars to ïRSkè sofne pp^M^|4
1
certain units stationed in h® frg 0 it is to eaphaai
>liaboration of the vereniguns van dicuetplicntigd w.
inl) and the evrenigung vsn Vlaams dicustplichtige
bei to oroanzie International cooperation« the
»a dutch movanant. ^hose policiaa are ore and wore
5y an extreraely active subversiv© ralnorlty cannot fait to have
dangerous influence on the belgian movemyrit.
.. „. ._
,. asssBsment. it ia necessary to poitit out the particuljp
Banger in tha internationalization of oonacrlpt movemantaand the
Jlopfflsnt already set in motioTU
|ns) luxembourg,
;ns) general ass
•"e hss boen no TV—.
--..T
*.',;
*u^
ipt for the attempta to internationatize the
movewents in the nethriands and betglua. tha combat
of the armed forces in central region app^ars not to
adversety
TX?ot v o t gectas referersn
aktiei OlsAhffi
infos 01é/hops
tvoi 20/17332

20133^2 Jul 72
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Cc-subversionj a meeting took place at hevories on 29-30 apr 72
of rgpresQntstivGs of the dutch '^vereniging var) dienstplichtige
militairen* and tha balgian -^vereniging van vLaaws® dienstplichtige mititairsn^o the foltering rssolutions wsr© passed?
(1) ths"principte was agrsed of InternationaL coopsration bstwe
conacripta as3ociations f th^ firsl; phasa of which is .alrsady
evident in the major financiaL a'id given by ths 'dutch aceociation
to ita b©lg.ian countsrpartg snabting the Latter to rssumo
pubLicatioïi of lts perlodicat, which had ceaseti for five
(2) that an international congress be held in 1973=
(3) -that thsre RhouLd be a changs irt r,r$thods of actiën ( q

y,'ith sooial evolution.
3« (ns) the nsthsrlands:
'U 7S30- 17-705-2097-240.000-10-122.1.008.8437.0- 10S101F

FORMULIER VBD 1
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ij vtU(t|

Object
Pluis
Ouderwei f
Vb. incident

Vergadering wBVD
jt/nten

Bron
Enlu*ü«

ïïit observatie op dinsdagavond 4 Juli 197? is het volgende gebleken i
a.f Voor de woning van Galesloot (bekend) stonden twee aur,o' g«parkeerd. Na afloop van de vergadering , plro» ??00 uur, kw^mer
er ?es ionp-pl.ui uit flo woning die met deze auto' vertrokken,

afgegeven aan^HBMBHHPHHHmHHHIlHi
(Nadere perponalia
zullen zodra deae bekend zijn verten
b« Na afloop van de vergadering verlieten ook drie personen te
voet de woning van WHIIBHfe Twe waren gekleed in bu-r^rer,
in uniform. Van de twee iHxlrarjcHrkiiïiÉiJü? personen in
gekleed kon de idnntiteit worden vaftg^stpld n.l...
X
X

«uilen nog worden prerapnorteerd).
Van dp in uniform geklede mil. kon de identiteit nog niet
worden vastgesteld.
p. Ook werd de >> vergade ring bezocht door drie personen die na
afloop per fiets vertrokken in de richting Wageningen.
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Op 110775, t Ij don» h«t at»T>M van OB.OO uur.zft? <)•
CSr< t d« ooi •MBÉMÜV van bovcn^ï-noömd odl,d»t «r voor hot
r&ca van kaiiar 35,S*ib,I een pamf lot/of f icno *«a op,T«baivïe»«
Soa. ooiiatatqarda bij vanaf d« "Rt> ^InlaatB*1.
Op d» l«g»ria<ïskam»r g*kom«o,ooa0t»taAFd* hij dai h*t hi.r
on ••& »ffioh« van d* Vitt* SVü(jUc*èsb 141 aw)» /^^
d«z« «ffioh» ia opg«bang«a kan nint itut a*k«rb«id »ord«a
val ia a»k*r dftt b«t «r op vrijdag 070772 aog »i*t
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CI-SUPINTREP 1972-11

Reference : Counter Intelligence Plan ACE.
(Nr. 5570.8/17-11/S-3/70, dated 20th Karch 1970)
Submitted herewith is the MOD/Ketherlanda' serniannual counter-intelligence report "CI-SUPINTRE?", covering
the 1st half year of 1972.

For the Minister of Defence
• i t h e Chairman Netherlands
. • v - C h i e f s of Staff Committee,

V, van Ri.ln
Lieutenant-General R(NL)Army

AMSX t p KOD/Xeth
nr. /3
MOB/HETHERLAHDS
SÏÏPINTRSP-CI
197'2-I

3. Subveraion .

b.The W-BVD continued its propaganda activities, for example by
distributing special editions of the "Soldiers' Paper" among
newly enlisted conscripta.
In a number of cases members of the W-BVD in the foroes succeeded
in infiltrating into district-comnittees of the Conscripts' Union,
inducing thea to issue publications containing articlea that
undermined military discipline in soae way.In its atternpts at
making propaganda against £he araed foroes tho V/-BVD sought and
obtained the assistance of other organizations.Por exanple, in its
propaganda activities against the largest training centre of the
airforce it cooperated vith the Marxist-Leninist Youth, a saail but
activa grouping of yoxmg people with pro-Peking leanings.
4. „General.
a.The V-BVD's big probleir. still is how to create a better communicatie
and control systea within their organization.As they have to try evt
more to fit their sctivities into a political concept that problenv
can hardly (or not) be solved.In their organization tha nuiuber of
people with the capabilities required is too small.
b.Their attempts to cooperate with other organizations have not been
very successful, mainly because such cooporation is possible only
on a political basis.In the W-BVD's view this should be the
acknowledgement of the fact that thora ia a coldiers' resistance
movensent.On this basis -though it is incorrect - only sos-.e incidenta.
cooperation with very small extremist political groupings is possibl
c.Tho r-esülts of tha W-BVD's internal schooling prograr.-.me are very
moderate.
d.Apart from incidental succosses of raanipulations in certain district.
of tho Conscripts1 Union it oannot bo said that tho V/-BVD has any
grip on the Conscripts1 Union as a whole.Moreover there will always
be the chance that the V-BVD, by activating Conscripts'Union's
districts, will lose faca as it has always claicad to be the centro
of activitios,

e.The attempts of soae very sr.all anarchist groupings to increase thoi;
aotivities vare not very suocessful.
- 2 -

- 2-

5« Aagessment of the situation.
a.The W-BVD will continue its propaganda activities,

c.The V-BVD will go on infiltrating into the subordinate agencies of th>
Conscripts1 ïïnion. It will ba unable to manipulate thö Conscripts'
Union, as a whole.
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G-449CID
Kazernestraat 3
Arnhem

Op 27 juli 1972 te circa Oy.OO uur werd door mij controle
gehouden op de binnengekomen post.
Tussan de post bevond zich een aet nietjes slacht gesloten
grote enveloppe afkomstig van de 7VDM, Hoj«lkaserne te
Utrecht en geadresseerd aan de dpi eld ÉHriÉMeBjMMMPBt
(zie melding nr. 56/72 inet als onderwerp de WDM).
De enveloppe bevatte o.a.;
1» stencil g «richt aan de afdalingen en de jur. sociale
buro's (zie bijlage)
2. Stencil afdaliugars, A^ÏIiS, ja, ja (zie bijlage)

\

3. ttn krant "Militaire Dienst een Dienst aan da Vrede ?"
Deze krant is een gezsuuenli jke uitgave^y&a :O.a^jdii.^^^
vormde Jaugdraad, het Intorkerkelijk^ê^^i^erspfll2^^'^
tfabestellingen kunnen worden gericht man* Dokunien-tatie
IK V, Parkwag 20a te Voorburg of tel. 070-656023.
4. 7 stencils VVDiu-nieuws (zie bijlage)
45 stencils de nationale "waiger de militaire groet en
dus normaal dag" (zie bijlage)
6.\48 WDLi-posters "üroetplicht ?ï" (zie bijlage).
s<\l7 "&JCT aanleiding van het voranstaande is dzz. gehandeld
Ingevolge de gestelde richtlijnen Vaste Order 2BO.

\k moge UHooged«lgestre
1

Nu.-.

—/

*
*

itwoord dwum en nummer vin dere brief nauwkeurig te vermelden

blad 2 van ? bladen
Op 27-07-72 te 13.40 uur vond naar aanleiding van het vorenetaanda een telefonisch onderhoud plaats net de majoor "OM*
Dese verklaarde, nadat hij talefonteh van de takat op de
paafletten had kennis g«no;aen, dat onder geen geval de paaf let ten mochten worden opgehangen of tvorden verspreid,
i-iocht de dpi sld tHBÉttHB zijn medewarking niet verlenen,
dan noest hij v/orden gewesen op art H7 van het 'rfetboek
van i-Ül. strafrecht.
Tavens noest dan de iL-arech. met «en onderzoek worden belast.
In opdracht van de majoor ^••^••••••i zijn enkele exemplaren m.b.t. de te houden panflettsnaktie n» t spoed gezonden naar de Verv/i j zingsofficier, van Stolkweg 16 te Den
Haag.

Op 27-07-72 had rapporteur een onderhoud met de dpi sld
^••MMMQBAitaBriHBlMMtaBttHVMBMVBBMPHMPMI (zie rapportaielding nr. 56/72, d.d. 22-06-72 jaet als onderwerp de WDIü).
Tijdens het inleidend gesprek verklaarde deze, dat hij sinds
kort afdelingsvoorzitter is van de WDU in het Kamp Holterhoek. Daar hij momenteel het enige bestuurslid is, is hij
doende oa een bestuur ta formeren. Alhoewel de in het kamp
gelegerd» dienstplichtigen vrij passief :Staan t»o.v."de°"
VYDM, had hij toch wel enkele soldaten zover gekregen, dat
zij hun medewerking wildon verlenen.
ielf is ••MMHfe ook naar natig geïnteresseerd in de V/Bi*.
Hij heeft echtar op verzoek van de vorige voorzitter, die
iru^iddals ast klein verlof is gegaan, het voorzitterschap
geaccepteerd, teaeer daar hij v/el da noodzaak inzag dat er
e*n afdelingsbestuur ven da V/DL in het iCatLip Holterhoek aanwezig moet zijn.
ï.'tdat rapporteur betrokkene had verteld, dat de voor hen
besteade enveloope in half geopende é*aat A-avr tussen de
post was s-'m^etroffen an was geconstateerd dat er zich een
groot aantal pamfletten in bevond werd hea door rapporteur
verzocht of hij bereid was oa de enveloppe in bijzijn van

blad 3 van 3 bladen
rapporteur t» openen, opdat van d* inhoud kennis kon worden
genomen. Hiertegen had hij geen bezwaar, nits hij vooraf
van d« inhoud kennis kon nsmeh. Ifadat hij d« enveloppe had
geopend werden de paruf letten door ons geleeen, ïoen rapporteur "betrokkene woes op d» opruiend» tekstan tn dat deze
onder gesn beding mochten worden verspreid, kon hij zich
Mar met enige moeite wel mee verenigen, alhoewsl hij toch
d« raening w&s toegedaan dat de paofletten zond«r enig bebezwaar opgehangen c.q. verspreid konden worden. Als bestuurslid van de WDli voelde hij zich bovendien verplicht
*
*'
*.
om te handelen ingevolge de bijgevoegd instuctie (paoflet
"AuTI4, ja,ja).
Het was betro/dcen* niet bekend, dat voor het verspreiden
c.q. ophangen van VYDKI paafletten e.d. vooraf toestemming
gevraagd aoet worden aan de kazernecoraiaandant.
.
Op mijn verzoek om de pamfletten in een gesloten enveloppe, i
in afwachting van een beslissing van de kazc, die op dienst- j
reis was, tijdelijk ter bewaring bij de S 1/2 jtchter te
laten, veelde hij niet veel voor. Wel zegde hij toe, dat hij
de pamfletten niet zonder toestaraming van de kazc zou die- ;
tribueren.
Toen hsa echter gezegd werd, dat als er toch pamfletten in
d« kazerne zouden worden aangetroffen, hij ter verantwoording
zou worden geroepen net alle gevolgen van dien, 'Verklaarde i
hij op basis vsn. vrijwilligheid, er n«e accoord te gaan dat
de envelop?» met inhoud in afwachting van een uitspraak door
d« kazc bij rapporteur zou berusten.
üed« gszien de goade verstandhouding tuassn betrokkene en
rapporteur is hen niet om ean schriftelijke verklaring gevraagd, üp zijn varsosk werden hen 3 verschillend* paaf l etten ter hand gesteld om daze te bestuderen en eventueel door
to nemen net enkele soldaten. L«.tar in de avond verklaarde
hij, dat hij de pa.-ofletten niat aan ander* militairen had
lat«n lezen, doch dat hij wel ;iet enkele soldaten ovar da
ko:uende aktis en het onderhoud aet rapporteur had gesproken.
Volgsns zijn zeegen waren zij het niet eens a «t het tegenhouden van de op 1 augustus 11 houden actie.
Voorts verklaarde hij, dat hij net hst -iooxduestuur vs.n da
VYD^ telefonisch contact zou opneuen voor nadere instructies.
Derhalve is da mogelijkheid niet uitgesloten, dat betrokkene
op een of sr.dera v/ijze toch nog par:ifletten t ar verspreiding
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Batum bericht

j 02 augu3tr.s 19?.?,

Samengewerkt met

: 449 CIB geïnformeerd.

fwerp t Ijljzonflerliaaen net
tot öe antJU-nllitaire
t G E K E.

Mot betrekking "«Ov üe E5TOor5e acties In verVsrï/J; r.?* Co
militoixo groöt'Ias o? l «iwctïctïio 1D72 to.
worden Twrlcht.
een Öriotnl leCcïi vnn hè* cdT''olir^a'b2s-Süiir v^n €c Voroni
van Ulenat, lichti£o '.tllitoiron in ü« Cftl-cRoa "ol_rr~rr^r.<?rne
te Arrihan ie door do £oninkll£ce l'arcclüacrce prcocp-^c^saï-v-,
Opgafflnoirb teriKjI:o ovartrc^inr; var. artikel 147 vin hot '..'of.'rr!vnn Militair t>trnfrecht.^i3 hp.'Iccn vanaf 25 ;JaH '.1.^- -rr.»f:5
mot botrcücins tot öecc aotio In Ce kar.sme vorrrrcl-2 Cc^.^
moorfl&Gnet Js hasr-jo).
Het "betrof Mor :

Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht
allaa
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Op 1 atigtwtius 1972 "bleeiC in c'e OranjcT^zcrr" to -ch .-.:•
den sanitair v."."!.^-;^^:-',-';',™ er f'? n.:°.If.i;r.:lro .rroct t,-; r.™
k ï.'OS?dt in''j'»rrï '.".oer ("c? ccrr.".vi/c.rciT.''; o.C:Tlcirr
;:«airi]-JIJ3:o -•-aroe^^n^o 1^ r.;.7b ür'-crolr-.*:'.-'' -'.:":- -r ;.•
alch ovcri.rvnr> :iCL-j '; TC-cr--:-c"-ar,."..r: ^--ï v:ri- ••;
pamfletten in ni'jts ^"-:cr-".

Op 1

1972 omrrïr.'oV-c 03. ?? ctx? ni;'

Jöoi<ï.-at«ï hóbbbsn sioh rdct rorsr^-rir,.
Ia 00 ffivead utin 31 jali 1r72 h'-'A-jn ürlo 'o-xr
la öe ecneonto lic! s p,?,rdTÏ,G«*cn. r.st; bcIsr'jT
Tscen hea la prce2::.~r-.-;r'c- al o?:;-;-^..
grorsd van h«*S £"3ic-?.£e in artikel S?
& o £*ïmsent- • Eöe.
ïïet "betrof Silor öo vols^r/lo .rxjrscr.cn s

centraal Archief Koninklijke Luchtmacht ^^

>ölöln£rGe''intru'.se"(j;!ft{;Trd in c?o
L'de,,
vun ïis'ö './atbools vrj*. U vrr C.'*r:vürcc!h*fenrslt:a« v
pamflet aitn een gubj.;le',vir"";,-^crx' In ca "::?.scrn
51 Juli 1??2TOirScn£3

-* ••.'ilto.r. III '^xr

panflët 0.7 3:et p""ï>2.-o->.t
vaft de StccP-ü-sai* on Tor~or
ta Apsldooyn,
t>*35 pamfletten en 1 JÏCB-'JC^ r.
fiebrulh MJ «S* S'r.i' on Ctf.:;
e.in i;«n Jaisl; op een l'?.rjori.vï:' '.^::ic.r TTCÏ Co IL-tril'
20 pootora.

ölenatplichSis
vnn pnnflct o?

(fenoonffo militairen nija in.~s
Op 31 Jfuli 1972 haoft een l>actCTrol
gehad jaet <3a Insorjsocomr-^rjit ron £o 'Vil
ovor !:.5t verojifoic'cr. or Gdnal'-cin v

7972.
KW^IO.
Op 31 jttli 1972 h:^eft <?<? co^m^rT; -.n- v.: ja c'
na eon ond rhoafl r;'..-hr.a het rij.i c ^
geworden tlat op t ».v:,~r.? '"-:s; 1?72 oen

Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht
'S lioutfeïi v.'.rt M?;:" b:: -l urL •;ƒ.•:/; -/.-.r
van öo V.'.%.'.'e",v;'rT;o^'J Ci CT:ïv
a hct?ï>Piï iric^; op 1 rir."-i.'. t'.ï™ 1S75 c-n.yjitie militairen cr.£ •",:•••:•: .s 1 ?.'":• uur e;-1 cic

ïï c-ionoon to r-rl J„-tr:.
etolllng toS h'ïïK.-vri t"..;.rc:'.';r-:r/!; l-v:c.-c' -.-:cr-! -,r,-r;. • ."„'• : : •.* •
brie?; "Mït.-jctt T.-.r, C,t? Cc.;;" cp 1 ni:™-.-;':'.^ 1^?.? •:.- :,",*;
v.'gjrd er door <"o r.ili'.'-.iï-^n nir-t ,.T;roo">OTï,.--?r.' •.."•" ^ ? r ';
apiïldoofcen sst!onornfrc??::.11--'*-0«"-""' -1-'- ":?-°J; ^rr :-'.•-.
Sö konfeJcens vr^n Co nvitp'a •.?•-.^.rv., i c!1? ,jCi".r^-.tlic' •••-. -•.""-•.•"":

aodoff -.vor-jOTi l;cr;Lcht.
Op 5t Juli 1972 oss^cerr: Ü^.CO vt^r trcïrc! 3^3 -fc
i5ri»«ohauo«oo *o !"anr:"';ct r;?::.olc! C:.r'; in c! c Ion""
I«uaf3,9lïtoa worden v:;-r'j;'roic!,.?e^cn ccn vi.J

v.'srfl t>ij fis ^he-1'cïJT ver. r'-? Ic'.'rcr^!'. ïi*? ccn .-;C • •l-Jsli'j:

o
e^. ff »
t?

Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht-

E..._^....ra_rT..r<ï

Op 1 augustus 1072 «y.,T-'.;rcc.'i:c 12*20 v. ir verve-: e<'?j>, 7.^1 <•:•:<••
aawataX lalllteiron bij «Je "o.iin3-llj!ca '-"arechattsseo 1;c rar-poo't
met ö<j mededeling ('at »Aj °°-' r-™£l-'';teK J1..?/*? on vr.rs^ir-;!'''. "ij
TOrfïöOi* bleoJr c'at al J j;ich h-'.c'dcn corcïfi en t^rm t: r;v'' n..':?.
aan fi» vijf eordarccnot-tóo Kl7.i-Saircn.Tc.ccn :"o laatctc? .:<x>l<!es

bakanö .
h9T)bon zioh in "un^cs-S op 1 R'.T.^'.^-SVIS 1';72 r^
* t

Op 51 juli 1972 zijn in Ca lo^rplsata 't ZartHc cn!:cl- :;r.mfle
id doch Co •yo.ropr^irün.? lc tTrnton-J ^r-J,r.~"-': -.'.'.•."rit ö
iandant; ''«.'n «?:i r,r:<'o2r hr.fi ror'';o'-on.
Op 1 angusti.18 1372 or.strcc'::: 15.00 nv-r hebben zich "bi^ ''s J;c?gongspoort van da It'^örplaate 50 a 75 ni7,It-.-ir?r. vcrr;:..-"';lc c!-".0
bij de biaaoakoEot xran CK!;C!O officieren oï> öonor.c-trr'.-ir'v W.'J
Ji«n Mad opst^en on nalieten '?c r'dlitairD c^os;-'; t? ":•:,-- r "rn.
Baae militairen '.varen na^cnoog allca afkotictic *vran Ii;"; '*"a 7.^r'
bataljon. OvsriCöno £ebruikto.n cTe; cocr-tc ofAioieren 3e naX-orlfj
gang van itö lögerplaats -toon slj KZI de lunch taTOckoorrcn in
de JmzQrne.'Van een a-urial 3ono:io1;r?.nten v/erJoa öoor of beieren
hun jallitairo psspoortcn inc^ncKcn.Xïïoiöorf&on vcsn 'bcj;-;!; ;"±s
deden ssioh niet roor.Boor öo ooman<3anvon is geen 'oi'c'.-.ur.-J vr..rt
ds Konlnklijks i'areohaucnoe co7ïai-.c^«
Boor de Kcni'nJclijïco --areohauBsao ts *-S Tur^c? aal vorken ra
gegaan ±a hoovcrro de tra repro ie! ers r^n es pucii'lc *•';.•"! '-I- han
aotiviteiten »a ingrijpen van £
hebban geetaa!ct,aioh p^.n een.
gemaakt.
'ffiZEP,
Op 21 juli 1S72 zijn öoor öe IConiw7clij!:o "?.rccbs.W2cce te '"0,10
Inbealeggonomen s
a.oïigöTeer 200 pcarfflet-toa van h.-^* hoofcböSuützr Ten do T.T.3."
b.ongave^r 200 pontors "Zes rif&r c>.t7 as-i <o han5Jr? "
?oortaw9rtteii ®r bij fiia <?ler.str:licM:'." rjol*?,-.» :

120 Gerde Liöhte irore'l"! en AariTCllir\--ccD^pT.^af:s,r:-"'t .r": 3 :'_n
da

U i *•'' i ' , - • ••'••; \ü <J.oor hot V.

tot

ï:i 2u-i ;-.!:•: .-i 0:1 -.c^-.-Go-;.:^.,rLi!a.2orno} zijn voor aovor bokor.rl
j,.: c r. r---ï^* --« \v_\:;*oic!.Iiici!JoA-fcoa halben aloh ulo* VOOP-

C? 2 c.:ijv,Q-;ao ;972 :U tij fio dicnotplioht ooldoat i
tot do 118e
In do logar-

plc^ts "c o :Vi^-cc:^C:r^" c-or, V.v»' .M.^oo-i:^ ii^jslaj^ononon <31o hij boven zijn bod
i^c cp'-'-'Z^"''^^ £z Ko.'^tjü-'.lij:» i'arachauoooo zal procoo-verb^al ï7or»üa op-;:'~*::c-i ^raala ovortraiiing van artifcal ?47
v^a-hot; V/otbcol: v. :iMilitair DtrafreohtCaonalaaa van hot
toioaldc- -/c-^;flc'c c^ co Icscrin^oïïap-.or)*
Ixsiflc^iaa. holi'ccn cich &iot voorjodaon.
-c bij cio ~c;-.üc;.üo aotioc ce^^ii^to paa^Iettoa \sorden aio

bijli^jc- 'uiJ dit rapport £ovoo£-5.

^ '.Ui»g»-> Pas'la.ten-verspreidins

Op 3'. uoii lyï2 ta pla. üiüU uur ia uoor de Irea. m.-té
^
! Eio P.V. opgsaaakt terz. overtreding van art. 27 van de Jügamena; ;-•
j ?oli-io-varordcnins(bat na zonsondergang verspreiden van pamflatt^
j te^on een drietal studecïen uit ïageaingan i
:.:
: 3a gavorbalisaerden zijn i
-.'•:•
<

iatr. is lid vaa de oBVi), hij waa o.a. op^9^Tnli jTl. batrohi'.en bij de uitreiking van do recrutenkraut nabij het
B^ation ta 2de.
2, WBMMIMMMVPMVHBMHBBPHMMWlMMinV

;,
|
:
'

tll&n
ViOrion ta Vi^HHHA|^^mHHi^HMflHli0WHHmMH^V
*
*— Boor :'^l
hes ?;erdaa paoflettdn verspreid, afkomstig van de WBK . Eerder j
op de tvond had hat drietal da zelfde pamfletten verspreid nabij :v
de La^srplna-B Harskanp (Zie bijlage I )
j'

Cp 3 «u&. '572 te plc. 3400 uur werd door de Gen. Pol. ta
?.V. opgoaaeXt terz. art. 27 APV tagon de volgende personen
1.
2. J1

^vy

3

Boor het viertal irerden verspreid Soldatenkrant nr. 7 met tvaa
paaïletten (üie bijlagan II, III en IV)

Datum
; Y-8-72
Pamf CIA:
MT^^Vl.

Centraal Archief Koninklijke i,uchtniac3ht ^^^^

AA": HOOFD Sie ÏSÏLïGKSï]}- CS
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Datum bericht

DATUMs 10 augustus 19?2«
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! 7 augustus 1972

Pro n

Ondernomen aotiea

* Bijsonderhedön mot betreding.1'
tot do anti-Kilitaire
Bijlagen

i

öeen»
Uat betrokking tot da gevoerde acties in vsrbana nai; de i
waire groetdas op 1 augustus 1972 kan thana het vol-*
gendê worden "bericht.
:
AJ.W31ÏPCOBT s
;

ïegen vior ledea vsaii 'het afdelingst>©staur van üe Terenl-.;
glüg van Dienstplichtige Militairen tri 5e BerKhard?sagerae t0 j
Amersfoort is door de Koninklijke L'areohausseo procö
opgemaakt ternake overtreding van artikel 14? van kot ?."o
van Rilitair Strafrecht.
1S72 tussen 23.00 en 24«00 uur
do20 actie in de kassrno
3 e ).

paraflstte;
sprsid (
itet betro
Cöl>oren op
wonende te

r: huzaar, rorjlGtrntionttro'cer
-- '

doeld M j ds Gchict-en Verbinöin^sschool "fan hot
oantrun» dsr Cavalerie, relorsrct in do rernhardkrKei
Amorafoort»

geboren op
te

nre=.-

^

*^.S

H»

X

sa

dienstplichtig h
etee°U1 bij het Instruótiöeskadron X&op&rd van hot
centrum dsr Cavalerie» gelegerd in d© B0rahsi?<tkassö;m« tg

geboren op
wonende t© Azisterdaffi,
dienstplichtig soldaat, registra tieaun.ise r
ingecieeia bij da C-compagnie van h@t Opleiöingsoeatnaa Uilitalr Gonoaskundig© Dienst» gelegerd ia da Be^aüardiEaasima t0
Aisersfüort.
geboren op
wonende t© Rotterdam^
dienstplichtig soldaat,
ingedeeld bij de C-ooaapagRiö van iiet Oplöidiagscentrum Kilitair Oeneeskunaigo Dienst, gelegerd ia de Beaaihardkasseïaae te
Amersfoort.
Verder is het gedrag van een aantal jsilitairezi ( 8 & 10 )
aan de krijgatucht getoetst, omdat gi.j hadden g©weig0rd 4©
ailitaire grost t© brengen» DÖZ@ zaak wordt inte ra door de
commanderend officier afgedaan. Sa Koninkliiko Marsohawssee
is niet ingeschakeld. Incidenten hebben aiöh oirerigöas niet
voorgedaan.
SOS3T3RB32S
Tegen twee lödsn van hst afdelingsbeatiaur van &@ WBM in
de PiusGulinkase:me te Soesterberg is door d© Koninklijke
Marechaussee proces-verbaal opgeaaakt ter&ak© overtreding Ta
artikel 14-7 van het Wetboek 'sran Militair Strafrecht,
2ij hadden op 51 juli 1972 pamfletten en poatara met batrak»
kin% tot deze actie in de J)uao"aliïikas®».©
Het betrof hier s

ga b o ren op

te 3ott@rdam„

wonende te Po t te rd as»
dienstplichtig soldaat eter Is kiaasö(
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Datum bericht t 18 augustus 1972? .,.^
Bron

- - - H!
• .*
,f
S)

••i
-'1
..51
l
Brt

prooes-vwflswl ooctse hst
fn vortenJ oct <f

vtw esscï
wa?ria
ro.'*! ow
-to trcr'T', .
orrorsöl vs« d? Sristulo jroj'Jin'Üj
oh^J9<>o« to Vtroi-ht prccw-vartaal o^-cseafeb ters^io ovurtru
3 Vftn trtltol 147 van fcst letKtfs ve V
t
on ven

groot

Van

Jit üooTöV»atuur ie» t»T<t!ïlls4 ia da nojoliasemo t»
f * *

Contra do paunirc-Jtorrtu» vaa hotfc&oftj&oatuni»la üwa pröcöa»
*&*&*•'*>* ti.^e van <io vaï^trlnfa» «n hsatollööa

RAPPORT-MELDINC>

«".DETACHEMENT
C1A

SCH t

D«tum

25 augustus 1972

Object

...

Piaan
Sunspaet
Onderwerp
Verspreiding pamfletten
Vh. incident Jd/nocn ^^__

P»nif:PlgC-: l|(A
PlvC-: ^ \:

Evaluatie

™

L Farm 15MS

C.G.S. rlid. ln!'C')tsfl|jcn n VBingütid
Oto

- ^ SE R 127?

COfirJflf.

«*^M«

Op 3 augustus 1972, werd do or de Koninklijke
fteW
Marechaussee tfoaspeet, onder Nr,275/72 prooe s- verbaal opgei1'-.

&.- *

, 7 SER lb?2

—r!c-

\n^utfk

maakt tegan de hieronder vernelde dp 1 ailitairen, terzake
overtreding van artikel 147 van het ffettoek van Uilitair Strafreoht, wegens het verspreiden van hè t pamflet "Groeten weg
uit de kazerne." De pamfletten werde n verspreid in het kader
*
van de door de WDM op 1 augustus 1972 georganiseerde anti
groetactie.
'IJ»

\0 Cldet

Pir'iufClA?
f - J J» u ( *.

1R""W,

ffat""*."!*»""**

Arnhem, 2fl attguatus 1971

:o04 '7*
- 111 C.T. l)»t«h«»„,nt
C.- nioi;£r OTerijsoel 4^9 cidet

P

wordt

net vereiste te(doen) verrichte

De C.- 449 C.I.
o-l. HnofM K/T).

Men werdf vcrzocbt btf het

AAN l MOUKJJ II. V. J).

-•".o.">

SI»

Ito. 09.965, r 4 Conf.
DATüW* 19 september 1972.
Hes betreft in casu de "Extra flekrutenkrant", ïï welbekend. Een ax«opl*ar
van dazs krant is derhalve niet bijgevoegd,
Datum bericht
Bron
i"-

-•

: 14 september 1972

.

Samengewerkte instanties

"Soldutoakrant" te Davantar»
Op 13 oopteabor Jl»ontvin5 do brigadecommandant dor
caroohaussco te Soüolkhaar van da
plv batoljonsooümüiidan-t van het 1? Painbat Garda Fuaoliora,
eolötfcrd in Cc3tcnbor(jlta3orno aldaar,00n tolofoniooho
dat op het porronvan hot No-otation to Covontor door oen
onbokend ^xtraoon /ióldatenkranterj eoaden wordon vorsproid waarin
artikel(on) eouden voorkoaen oot eon opruiend karakter*
Door porsonool van voornoondo brigade is onaiddollijk
een ondorzook in^oatold.ILLerbiJ bleok dat zloh in de hal van
voornoend station oon persoon ophield en boaiff vaa soldatenkranton to vorspreidon aan daarin aanwoaigo poroonsn.
Bodooido porooon blook to zijn

^verklaarde da kranton z--lf da^Exriton to hobbon atcv
haald bij do rodoktio van de witto BVD to /iDstordaa.Ten bohoov»
van dozo voroaiöin/: had hij zo ook vorsproid.
J*v«a.afwc2ichoid vaa poroonool van deae dicnot in
^ovontor word contact opscwionon aet porsonool van do 3poonro£»
rschorohe to NiJuojcn.O? verzoek van dezo dienot werden de nos
reateronde kranton Inboola^conoaon terwijl D. proooe-varbaal
word aan^'o^ocd*
Dit proooo-verbaül zal wordon opffsaaakt door do apoor»
oosroahorcho terzake overtreding van bot Al^vfie^l» Dienst Van '-~
Bijgevoegd vordon two« •xejuplann van ffonoeada krant.

Ai;: II005'3 Sie VEHJyuiEl^-GS « " /

So. 89.5ó9. j 5 Gonf.
Datum bericht
üron
Samengewerkte instantie

3AÏT7HJ 19 september 1972.
: 15 september 1972

Jndeiwerp,» V.V.D.K.aoties in f t Harde.
Op 12 september 1972 werd door da brigadeoonraandant der
Koninklijke "arschaussee te 't Harde ï>i3 geruchte vemonen dat
het afdelingsbestuur van de V.V.U.K.afdeling 't Harde ti^dena
de koffiemaaltijd op 1? september 1972 in de kazerne een proteal
aotie wilde organiseren.
Dit protest zou aioli riohten te£en de inhouding voor
huisvesting en voeding» voor verbetering van de inrichting van
de eetzaal en voor een vrije inrichting van de legeringsJcamers.
Het protest zou bestaan uit een soort meeting die nabij de
eetzaal zou worden gehouden en waarbij spandoeken zouden worden
ES e gevoerd.
Tijdens bedoelde koffioicaaltijd zijn er eohter geen aotivite;
ten ontplooi d. He t gerucht ging dat de aotie waa uitgesteld tot
17.00 uur op dezelfde datum.

G

" e~* .* .• •: •••--- v1. •< i ~ . • r~
r.ir.llJ-::. ; l i'J a !**

-2-

Aangezien er ernstige vermoedens bootenden dat in de kantoorruimte van. het V.V.D.Ll.afdelingsbeetuur van de afdeling
•t Harde fwelke ruiste deel uitmaakt van de legerplaa t»,
materiaal aanwezig wao 021 die acties te onderateunenen.welk
materiaal zou kunnen dienen tot aanzetting ven ondermijning
van. de krijg9tuoht,io in overleg net en in opdracht van
da Territoriaal Bevelhebber Ooot,in die kantoorruimte door
de Koninklijke Varcchauacjee een onderzoek ingesteld.
Tijdens dat onderzoek werden in die kantoorruimte aan
getroffen i
71 exemplaren van een petitie, ge richt aan de kazerneoooniandant
105 exemplaren van een paailet 'Wat gebeurt hier"
1 megafoon -met aio opschrift WDM.
1 spandoek est a la opschrift ihulaveoting en voeding ƒ 96.*
en ƒ 5.- m diefstal
1 epandoek eet ala opschrift - baaa in eigen kamer 1 stuk behangpapier eet ale opaohrift "wist je dat het leger 10 miljoen per dag koet.Bijna niecton*
vreet waar dat blijft.wij por kozer ca.4300 gulden per Jaar
betalen. Dat een gemiddeld gezin voor oen gewoon huio per
Jaar 2400 guldon betaalt.Dat een gewoon gezin bovendien
goed canitair heeft en 'wij niet eens^warm watert bat een
gezin allee kon in huio wat ze willen en dat wij op onze
katte ra niet a te vertellen hebben. Dat hot kader niet oeno
hun beddoa hoert op te uuken.Tiat heet xtitbuitingl i l
1 atuk behangpapier, met &ls opochrift "dit voer ia goed voo r varkone/fr'eigor nee uit protest
tegen het slechte e ten, da ongezellige vraetsohuur en
do boknotting op de kazors./ 95.-inhouding is diefstal.
ƒ 9ö.- en 5 piek is dubbele diofotal."
1 stuk behangpapier met als opschrift " dat ha t onderhoud var. do onderoff.en off.onderkonene
1200 guldon por \veei koot.Dat wat in de Condor) of f .me sa
wel kan voor de gewone soldaat te goed io.Dat Je blij
mag zijn ala Je eten na een half uur wachten nog warm it
Pat Je blij mag zijn aio er minder dan 13 man op den
kacor liggen. Lat de inhouding huiavesting en voeding
eigenlijk diefstal is-Susovoort, enzovoort enzovoort...

p.

-3heeft ono gevraagd in dienst te koaen.tie aoeten,dat
betekent 16 m-iuindcn vorloron tijdperk «raar fa geen ain in
h9öt,voöl jainder verdienen, vernedert worden, onderdrukt worden.
Verplicht worden dienst te nessen.Verplicht worden nindor te
verdiGnen.Veratork do W3I.*. Inhouding huisvesting «i voeding ia
diefatal.Yfe eisen : v?oddö verhoging,beter etön»g«aalligo eetzaal
voor alle rangon,vrijo inrichting van de kamera,geen kader op
de karos ra tussbn 17.00 uur ea 07.55 uur,vrijheid vaa Eanlngauiting,baa3 in eic^n k?5aEsr, ƒ5.- weddöverlaging io dubbele
diefstal."
Venaold kon nog worden dat verochillende stukken behangpaptsr
zodanig waron geknipt dat deze aan elkaar k&nden worden beveatigd.
Door de operatic ven de Koninklijke l&reohaussee ia do
WDM denonstratie konsn te vervallen.
Op 1^ soptcctar 1272 omctreeka 13*15 uur werden in de
lecerplaats *t Kordo pamfletten verspreid onder de tital t
Wat f^beurt hier " Do vorspreider »

*jua vaa de V.V.D.tl. ,-

is aangehouden en overgebracht naar de Kareohausseek&zorne te
't Harde.
In do loop van da avond tot ongeveer 23.30 uur aijn alle

afdelingsbsstuuruara van do V.Y.D.U. afdeling 't Harde aangohoudon en overgebracht naar do -arachauoöeokazerno to *t Harde.
Itot botrof hior s

-

Ostervwrpt Tari^op vtn da
bet k**en9*ea*pl0x ia
Door «on |»trc*»lll«
rd dat In d» «vond «a nach* ynr •oadnr» 24 «ipteefcw f97?» oj'
?5 ecptaafc»? 1972 , vw» «as^rwtó» 8JM5 uur tot 01 .00 uur, 1
cm drl«t*l alat nad«f flQSd«ntlfl«oer!« öoeb v»l wed»
pltuitaro e««JenAl<*»?do paramen, «p d* e0bnjik«Hjk!» plaato
hetfcrjiffpttfftOroebookavwec - Arehlr^lvtrftAt • Koolooara
etr-nt, nl*t vor van hc% kaaoriwjaK^l«c t« mja^-een, TDOT 25
P*e wirfl^f 69 "aold^tüaScTnirt1* Iwbb«i roj*<wht, aas» vm rsrlof ^l>'
W»*rlnosrrrl^hpld ^««tJtoronrt» Kllitairot»,
"
"•• i
Jn venilAa ^SaldtttwjkrsRt* oija2»r 9 van ve^taBtMiT 1572»
tioh «m p*ssn«4 net bat opsah'-lft *T«wt 10 eoldn-fcjss
m het T«Tnr-n«»f<l'bo«tu >r voor d« Krl.Jesra-a1»,
«f» venrpraiAlnff rv. vt»gBO|T«l9 kmrt rtoaï in do
orsorwrwwtoi oort; 4ÉHHHMHHMI -?o47£i6!n
rt". h-rt KtntQkmfBBBHB^ dl'» welH«Jrt gotmdJtt Ttsnl S oor fcm
vsn d» vwr«prold<»r3» Ifaar rt» ld'«tit^1t «m da var^arw /•«ssvö.-:» v
da elffem-.r o»n.» G'sbrid.rtep «wdt eea nad» calaraaa
ladien til flit ws3«JT3O«i nadap» ran b«lao£f alj»3ö

v.-ui versold* "Soldatankrant uumaor ?''
wordt al» M$fl£a MJ (ïit rapport
l
.-. Ji*£fcf- U*?«f•.oïïiiir' * J ij
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993/10

175

pags 2'rnffid 155
ths> ^-övd contlriu©d lts propagaM.qa-sctivlties alts
sjfsps s t
infii.tpatlo?7 -l«to ths? coT>scrlpt .union ir, four r
bio
garrison towns the a?ijv (communiart youth oroaniaation)
painphLets in which ths coïiscripts -ware calleo' upon to vot»
in
th® g«Tï«pal electiort on 29 nov^jnsssr {note; this'will bc- the fl;
' T ) in which young pecple i-ri th® ag--s of 18 are allowsd to

noot y o j gektass refereren
r e f ï a) sumrnary record shape a conferanca of niay 1971
b) n a -w
info: 021/hnato-018/4hmarid
'tvoi 16/17392
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MARINE-

NETHERLANDS

V E R B I N D I N G S D I E N S T

N A V A L CO-MMUNICATIONS

f 161100Z

'993/10

fm
to

info rxfpgh/sacsur
3P shap®

,? s w/c g.s
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thé ^-övd eemtl?«u®d its propagantia^ftsfivitlas and lts attnispa ® t
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DAÏ'OMi 2 oktob«r 1972.
J>it rapport wordt O aondar foto-gopi«* vft« da i)old*tenkr*flt ar»

Datum berioht t 26 «eytwnber 1972.
Bron
i

C'.;j):;-ft'»':>aPi Voylcoop "SoldatenkranV nr» 5 op hot
otatlonsemplaoemont to
pp 24 rif-ptoaVar 1972 to onstreoks 22.30 uur vorkoohton tv.ou pcvooncn op «Sn d'ir porrona vaa Lot Centraal» Station te Utrecht do •*,,.
üatonkrarttj m*» 9» <i*d* tfoptembor 1972t aan eloh op dat porren cov,
dcndo tti<!U3tpliobtigo militairen.
Aannozion ool«ort.i{?5, sondnr voorafgaande toeotoaninn, op üo
tiona van üo tT.Jï. ie vorboUon, aijn beide p-sraonan aangehouden dovipereonoal vtui do spoorHB^cohoroho te Utrooht» Do betroffcndü pi.r^
non blckor. to zi.fc JHHHKSMHP Uit 3i^ ^"-^n wcr-c.. ^',
exemplaren yaa (Tonooodo aoldoterUtront in boala^ genonon. 2o.
zijn
\7nrdor. 15 "xa^p.largn van
datonkrant in bonlac conoaon, Cenoomdo poroouon aioton con boï.-i„„
ven iiiuüaia^-u^rio. ï>oao böïdjaon aijA tan hon ovorhandicd. Aan .-oalfdo in bonlf.?- gor.ijaoJ oxw^laroa bij het bctroffoHdo prooca-v\i
üiQjion tö woriion ovorrolord aan de offioiw van JUstitio, heb ik
van düao krant can fotooopiQ laton vervaardigen, itoao fotooopio w
ala T?i%1ïA£o Vi.i dit rapport frovoc^l.
Do bötroffondo porsonon hobbon opsegevon te aijn

19721 T/aa aanvrasig op oen vergadering van do eoconaamdo tfiVfco B,V»D»
1972i was aanwoziff op oon vergadorina van da BOgonaaad* witto B.V«3*
Hij belooft uit oifiön oiddolon het kaatekort van do afdoling •"
Utraoht ad* /.CO,— to zullen «aacuiveron*
Eotrotóenu ie otudont t»j> «wa wpioidingaaohool voor leraran vooi
hot mlAdolbnnr ondort;ijo« Doaa aohool i» eevastifid t« Ütr«cht.

V-U

In do Voï-fc.tfcrr.nt d.d, 27 u.^tmnliar 1972 otond eon ortikol ouder
do kop "UWVIM en BVD'.' Volcona dit artikol »cpt hot hoofdbestuur via
<iü 3>"vvr'", «lat op 2;J t;c-J ïcr..tor 197^ e;Aoie leden vca. doac bond. jaafl^t*pn uitdool5<?n crn rruir de lf«aornca toriirkerondo dienctplichticoa
i/o leder, vaa (loso bond soudan o? örütole stationa oot coscXd si^ri bodroiGd door lodDn van do BVi>, dio hun "soldatonkranf verkochten, ïa
Utrecht heb ik ton aaozion hiervan nieta vernouon» Eon fotooopie
hot botroffondo krantonortikal wordt

A-

Ver».

Datum

5 oototmr 1972*

Object

WD« afd. tortuur Lpl.

ft»tj»«t.

Plaats

Plv C-:
C-:

Onderwerp
Vh. incident
Bron
Evaluatie

1* Nav h*t f*it dnt op 9 *ept. 1972 in de lyl. «anapeet ««n "Open
Dag*1 werd g*n»v;afli8«erdt werd net WDÜ bestuur afd» Kunepeet
voorplan bij ** Flv. l*ri£,C» entooien.
tijden» »«-n M « r g»vo»r(? ^«prdc tobben da «ld 'a <MHÉfc «n
beloofd Cf?*i akti» t« voenm djnr p«»flati«a «d
vrijdag 8 sept 19?? «ard door d« 31d.
«ar <:« riv. Brir.c. f Ta», C.) gesold dat 1000
van hun afd. blM "Ak»i«" -»ug. vxnmar • w«llc» door het TVBif
beetuur een avoud tevoraa gei^ed waren gMMkt «, (ai rt<m «EU»)
vit i* kast op h«t TVr-M >>»r*«iti w*r*n ontvreeafi*
C,

d* Koa.ïïar.
oni«rz-?«lr beeft ing«at«ïd. Hierbij werd
dat f^iun enkel spoor vaa broek kon word«u cyoon»t«t»erd* B^tro^caen verkle&r^en dat d* «xaiaplaraa op 7 sopt
door hen w^r*»n yreiét «n 1CCO <oe«n%lar«n ia e«n doe» onder la
de knst «TI ?00 e3cpTplfr*»n los in da k»st van bet TYU5 %or*w»
waren opg-eborfen» Be fcawt *ow«l uls do ka^sr «ir«n dchjr hna
af g^s lot «n «n da sleutel was in b«sit c»lïiev«n v»n d« Sld»
die e

..... ..,,.

4. Uit =^*

pnli^lt noot
van d» Jrwe>r en
van da kamers alleen bij a» Wacht achter Verzeg«ïa« ktvet. ford)
hon niet nordeü vaat^B+ffl-i dat no^ andara alauiala Van bat
VVBU bureau in ontloop zijn.
t- -v •;/>3ettAJlc?ntHl" >»hh*nrt<»sld'n de OT* ••••••••*,
Utroclit

ow "i'im;raetie8n Wet nedeirerking van het Hfd»
VIWIK'ÏS ald'n OB 8 sept '72 ia tftr«cbt een
nlt^rnitiove optadig boekjea opgehaald «A aldaar een
vervaardigd waarin de diefstal word be»wsnd gttBnakt.
^rt "Is ?r>ï*pvel het paallet werdefi op de "Opwi

'Va*
Pag" 9 eert '72 in èe LTÖI. .iunspeet aan het publiek uitgwraikt
6. In op-lrnnht vuv ne Kaa.(-, gijn betrokkenen overgebracht naar
4e Keniv^ar.Bri;T ifuneT>eet alwaar PV tegen hen werd

lli

Sind sftpt. ottvlng: de Bri^. het veraoek oa nadere
van deze zaak a.^n de Vin. van Defenaie. nav vragen biero&trent
:;«9St»ld door hnt 2« ka.nerJid Wieldraaier.
Ili^rtoo \:-ir-* -f -r ^o "-r: -.". ï-et ondtraoek n-'ar deae Mie f «tal'
herop«n</, doch y^j"^v^ "oridnr auooes* Val werd de Irlruk ver*
V.regen dat de WÜSn door h«t VVDM ceatuur «elf o.
vnn hun ra^ewerkers v»'.i hen «rerd g»» D«um
pleeg! , teneinde <U te^natenin^
l««»rleidin« te vergrotao*
vervolg

CIA

Ba

4 o<jtob«r 1972
Pluu

Pu*J: Pi» C>
VktocWeni :
Dn»
:
Enlinlto
:

PW C-:

C-:

Bijlag*! bri«f w-BVD.

Bófdo.
briaf w-BVD,g«rlolrt ton

ftfdcllogcb««tuur

A-I.

In da laatste waalt vaa Mptwntor 1972 haeft d»
enn enveloppe mot inhoud verzonden BA h»t «fd*liaffBb*»tuar
VVffll ia da Dothmora koaema in Eafdo.
&» inhoud van de enveloppe bestond uit ««a briaf{*i* foto-oopia)
en da aold&taiokraut van ««ptambar 1972.

y1-

PuufOA:

10. IV . «24M - <»4420> - 20O

VVDU

AA::t KCOFD sie
KOOPT» B.v.D

I.'r.t

09 oktober

l inlichtingen i» ¥$H^J».

De uitgereikt» panfletten a\
in fotocopic

-

Datum

bericht

: 05 oktober 1972

' 'te-'

><2
/
t --«Fr •}
^J—-

r at;T.'-'2

Samengewerkt met :

.

f

*—«NPV»»**

;

r

Yereprtiding "Soldat^nkrant* nr. 9 «n pamfl«tt«n.

Op 4 oktober 1972 werden van omstreeks 17.15 tot omstre*»ka \0 uur o
kasterne te Zuiaiarrn exemplaren van fle "Soldatenkrant"
nr. 9 (eepttrab^r 1972), oiaraefl» 2 door de afdeling Oronlngen von de Bond voor T>lenatplichtigen uitgegeven pamfletten
ann voort i J gang er B uitgereikt, (zip bijlagpn)
l>it <Troohiedd« door 2 ^ongennnnpn. tfn van h^n waabestuurder vnn em prrsonpnauto t merk Renault, kenteken •••••P
Dit krnteken is op 28 augustus 1972 uitgegeven en op nanm
geoteldvani

Iontat/;pnofn(3«» stant brkrnd als aktief lid van de Bond voor
Dienatplichtigrn, afdrlinR CroningfTi. Beide broers zijn
zeer moeilijk van rlka^.r te onderscheiden, aangezim aij
onderling veri gelijkenis
De in een der pamfletten genoemd* S^HHI ia genaandi

CIA:

*i *i u-*---.'i (.:^:X
'^.* *l - T,' i ^

Daittm
Object

Pariafc Pig C-: f] /{'» -T/J J,
Plv C-:
/
/
C-:

y ./

PUais
Onderwerp
Vh.iiKideui
Bron
Evaluatie
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In de laatste treken zijn er feiten bekend gemorden die de conclusie wettigen dat er eon vrij hochte sanenhanft begint to ontstaan tussen het opon jon/rorancentrum "DS K?P>2JAAS" (doiamelstr.2
te WEu
iiindhoven)
- de afd -3iv van de 3f-3VD en de afd Oirechot van
de
f.
Qxxxsrx Se aankor.dig^n ( in ds pers dat er een landelijke *yjyttk±ic
syapathieactie ten gunsto van de WZB» in het alg«meen en iiet veroordeelde hoofdbestuur in het bijzonder op til zou zijn (e. e. a.
met tiedoworking van progressieve jeusdt<rro'vierin/jett en vakbonden)
ffecombineard act een aftntcl iiierna te noemen gebeurtenissen en
personen uaken het int^ress/int de ontwikkelingva in Eindhoven
eens in ffrote lijnen aasen te vatten.
On^ov or eon jaar Reloden irerd het toenmalig jon^erenoentruH
PARA +(Doar.el3tr. 2 ihv) ten Êrravegodrajan en werd het centrua
kort nl
daarna
opgezet mot een andere staf en een andero
naam
. "D .'opnieuw
.wV.-Ji'AAK".
Dit alles gebeurde oadat wen , zoals do plaatselijke pers indertijd schreef, afwilde van hot, image van oen "links druehol"» Voorts
kon non tussen de re#elo lezen dat allerlei subsidies door deze
slechte naara in gevaar dreigden te konen»
Overigens is or na de ^eboorto van de "KJV-JJAA.T' v/einiör veranderd
voor wat bo-trc'L
ontplcoici
'.ïor-ic!;. de nenson dio e r konen
' en. d o a c * ' '
.-.
ne.-i bijlage
^
"spreekuur" van..dé ijVDj
avonJon van "
2.-Op 21-9^72 Wal op
si d xrix -^—~^

f

vervolg op blad 2

...V
Datum
CIA:
vervolj

" V

Ob;e«
Plaaw

Ptmf; PlgC-ï
PlvO:
C-:

Onderwerp
Vlüncideni:|)a/Beea
Bron
Evatawfe

brief waa ondertekend door :
Volledige gegevens volden later.
plaats sevon-

00k

y
elkaar zijnde ook enige aandacht aan de eerder geoitoerde syispathieactie aou hebben kunnen besteden.
». ondorfcekenaars van de brief aan het afd. bestuur van de
Word via de ?ID Khv het aavoleende bekend :
wonende te
Botr was in 1972 abonneo 'Jaarheid
1972 abonnee Politiek en Kuituur
1972 bojsocht Waarhei dfeotival
botr woont in bij gijn vriendin t.w.

— f 0 „. „_ u « w*., »-i V uvsijtöw «H,»-™m Q»3BBïB!ffïiai^^va7vf' vWöiPl^g'i^;* •
bracht ia vorrat een ontwikkeling die de aandacht verdient en derhalve oens samenvattend in deze vorm werd gesignaleerd *
Overniit het boven#ej.ioldv-bQtaat intensief contact roet personeel
van 111 Cl - det. die door de arxrël van hun v/orkzaanheden neer di- ,i
roet bi^ do gebeurtenissen in de Ipl oireohot betrokken zijn ter!*;/'
on-'crc&to!;ende de zaleen neer extern raken.
*>

i\: CG3-t&v. Hfd Sie lul.en Veilighe

w*—-tb nt(T
Pint! CIA.-.
vervolg 1,0.1.

Cl-DETACHEMENT

CIA

RAPPORT-MELDING
Datum
Object
Plaats
Onderwerp
Vh. incident
Bron
Evaluatie

l- Form 1SÏ48

. 24-10-72
:
: Ed»
: WBVD af d. Ede
: ja/necn

1e. Door de 0.0. van de B Badiocie van het
gesprekken met soldaten VB* zijn Cle.
ande dpi. sld

? • de zalfde bron werd vernomen dat sinds het vertrek van MlÉMMBBoat naar Leiden, de vergadering
worden geleid door enkele studenten uit Wageli^en
Bij de vergaderingen zou steeds
—«««n.
aanwezig zijn.

Elias Beecfcmankazerne.

en drie militairen uit de

>atum
: 25-10-72
'araaf CIA : ^HJ^L

- II - JJ86 - OUiOJ-

•^^ervolg ra/.

r

AAN: HOOFD Sie VSILIGKBIl-Gt

•:o. 09.569. n 3 Conf,
Datum tericht

3AÏUM: 26 oktober 1972.
20 oktober 1972

Bron
Ondernomen acties

: I.D.-Baarn bericht.

C£S. IfiL fittingen en Vei!i§fi$
Sacf!» V.I.'Iflhoid
No.

Datum

**X7. fó

Codenr.

(j^/J^Ï/

Veroproiden Wii.-blüd "Spuit K
ia dtt legerplaats Cruilo te Hilversum»
ooroonoel van de briff^da der A
Liurochausuco Buoouia werd ondor nunner 166/72 dd 27
1972, proooo-verbajil opgeL-iualct toraaka veruoedelijko ovortrgdiü£ van hot gcotoldo in artikel 147 ^ya».-h.a.t y/atbouk ya
^^^s^^yff^y^^s^-'''^^^^
" nilitair fitraire
tige militairen- '
ia do Euittrul auguotuo 1S72 in do
Dit proooo-vorbaul word opgoma-ilct naar aanloidin^ van ei. n
artikel van de dienstplichtig eoldaat W. Ie. i.OUiU.A, dat voor-<
kout op do bladzijden 3»4 on 5 van hot afdelingsblad van do
XW Crailo, "Spuit Elluf", eorate jaargang dunt er 1
Bedoelde cilitaircn verklaarden de etancila voor dit
te hcbbon ^c^aakt in een volkohofioscliool te LÖ^Ö Vuureoiic
en da stencils to hebben voni.onigwu.digd bij hot
stuur van de WD^ in do Koiolkafccrno te Utrecht.
Yolgeno pcroonool van de iolichtingendionat der Ê
politie üoara wordt not de volkohogeacliool te Lo^o
zeer venaoedölijk bedoold de volkohoge school, teveno
rontieoontrua •' DrakenburÊh1* , geveatigd te Lage Yuurecho,
-2-

S7.

AAN t HOOFD Sie V Sik

»ïo. 69.569. n J Conf.

DATUM» 26 oktober 1972.
: 20 oktober 1972

Datum "bericht
Bron
Ondernomen acties

Verspreiden W.jL-blud "Spuit Elluf
in de legerplaats Cruilo te Hilversum.
Bijlage : 1.

personeel van de brigade der ^
Marechaussee BUSSUEI werd ondor uonmer 168/72 dd 27
1972» proces-verbaal opgeciaalct teraatee veraoedeli,j<cQ
treding van hot gestelde ia artikel 147 van hot weVüotïk: v* s
nili^tair straTrecht, gepleegd door een viext&l dieüsXylii^
tige militair e a- YVDil- bestuurders vaa'dê af deling Crctili&iu de lüaarAÏ &U£uatus 1972 in do geiaeoiitQn, Kilvez-auii en
Utrocht.
Dit procc-a-vorba^l werd op^eaa-ikt üüar aaöloidiag vaa c*.,
artikel vaa de dloriotplichtifi soldaat ^•••••l, dat v^o:
kout op de bladzijden 3»4 on 5 van üot afdelin^Bblüd VUA o.
Crailo, "Spuit £llufk» eorsto jaargang nmurer 1 vu-t

Bedoelde militairen verklii^rdon da stancilö vcor di\e hebban £;e:iQ
en de ote.icils to h«b"ben vorüonigvuldigd bi^ hot küofu
stuur van de W^u in do Ho^olitaaorne to Utrecht.
Volgens personeel van de inlichtingendienst der &*....,
politie Baarn wordt aot do volköhogeschool to La£.o
zeer veraoedeliji!: bedoeld de voliahogoschool, tevenu
rentieoentrua "Drakenburgh'1, goveatigd te Laga
•g.

.- • ur. 17.
i>u yoraoiuü-la vnn u o VurUuuIiton luidoai
1.

2.

-3-

CI- DETACHEMENT

CIA

Paraaf: P)g c- :
PIv C- :
C-.

RAPPORTDatum
Object
Plaats
Onderwerp

t ü 0.1372
a

„IJÏL4^""10* 5t-10-?2 **** t«* fe«ia* vs* d* fhau—

3«S3£rri3£ 2££W' -S*
de ««wKuuww» «aar fcij cea

^
^

va» «r nog «ea aolda&t &ae»oai# waesve» é» $4eatit9tt ttïé$ ifi
vast^öet«ld» G«Bprofeen veni IA fcoo&teaafe )<ytf«r fc»t «j> a&si»$8gochtend te vro^g begiimïm est d« dleaet» ,bsö eil in toe* vsr*ö%
jniaiaaal eea cur later begitasen* Over iöt pont wil &«& «öti©
gaaa voeren» Ia h$t volgsemd© puaflet «et ma S«a* ttitgavas «Ut
«on ódt tbawti cantrael atsllea,
Op «te volgsaKtö verga^aricff <Ü8

iLSLJi

Volgens bron aou «••pHpco££te«tp0i*s{»3n Voor die
ölias B««ekayi3aksK©rEe alja, aoewsl hi4 de ver
riet besookt* (San soldaat die aioa ozs negere
tot bat bsi-ende poöttfaaur* van de gByj> j&j
dst hij ea^t^fit soeat opB&s&a set ••••IL.
^MpgMI'V^ri&öebt als b^atuuntXid vön d» ^VUa aas de Eas.Cöt»
d» 'Sli&s B^^ainffiökaasraa een lokaliteit Waor GSK vezgatsriiag TOB
op 2 Sov. 1972* G^apï-oken sou soïiies over öe opvang «as
dis o» ^ s«»- » « -*"*— J gestelde i» feat
on eal in

Datum
:
Paraaf Cl A:
ID - H - 1134 - 016J03

l »y.. • *>

JC.O.Z,

J

1

B ?

CIA:

P»r«/: PIg C-: - 3 f|QV. 1372
Plv C-:
C-:

Dfinm
Object
:
Plaats
:
Onderwerp:
Vh.incid<iit:
Bron
:
Ev»luaiie :

? - 11 _ 1Q72

Gort Heyligerskaèente
Berden op Zoom»
Proteataktie V.1
B ?

Op 1 - 11 - 197? heeft bij de Gort Heyligerskazerne
v^te
te IBergen op Zoom eera proteataktie plaatsgevonden

welke door de YeV.D.M, waardoor deze aktie gefcoerd
werd, werd bestempeld als een aktie tegen het verbod
leden te werven op genoemde kazerne»
f;
Om + 16.SO uur werd door een militair telefonist^
'i' een geveerd telef oonge sjrek opgevangen, dat d oor d en~~
>'< oe s t uur aTïüT van de" Y.V.D .M. uii de Hojglkgzerne te
Utrecht werd gevoerd met de dp^.sld. MMBpBMfc van de
?e Gie R.S.B, te Bergen op Zoom waarin aangekondigd
werd dat deze zich gereed diende te houden voor de te
voeren proteetaktie welke die avond zou plaatsvinden*

XI-K'

De inhoud VH.. dit gesprek werd medegedeeld aan de
plv. kaz. cdt., die op zi.1n beurt de Kon.Mar. inlichtte
en aan wie verzocht werd zo nodig bijstand te verlenen.
Om 17.1 S uur werd door een aantal in burser /?eïtleedden een tweetal spandoeken ^eplq'itet in een guzon tegenover de k-izernein«;an«.
De spandoeken droegen als tekst " Proteetwervinp' —
versterk de V.V.T).M. » en "Wordt nu 7.V.D.M.-lid".

Aw>» CCS-t.ïV iifd oio Inl
on Veiligheid t
moge worde
, in^ezonde
in,-: H.'. 9-10-72
De door de Kon.JV>ar. op de hoogte nestelde gemeentenr.i 121?54politie heeft de spandoeken verwijderd en na vastpeZie ook rizz. ingeso • stflö te hebben dat de plaaising was geschied^f door
den artikel uit
militairen, werd door de Kon.Mar. tegen de beide betrok- ;
bind "Do 3tRm" dd.
kenen PV opgemaakt tz. overtreding van de APV.
j
2-11-1972.
Het betrof hier de beide hoofdbestuursleden i

beiden ingedeeld bij Staf en Verz. oiefta^n.Cdo.
te Utrechte
In eerste instantie betoonden een 20-tal dpi. mil»
nog enige belangstelling, doch deze verflauwde weldra
en om 13.10 uur waa de hele protelbetoging ten einde.
Personalia

1'V
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CI-DETAOffiMBNT

1,6

CIA:

P»rof: Plg C-!

Daium
Object
-U-'fl

l

PlvC-:
C-:

e?MJW

: 3-1 1-72
:Pred.Hendrik

Plui»
Onderwerp rmutatieB

Kazerne
Matuur

Bron
Evaluatie :B2

M.I.V 6-11-72 zullen onderstaand* baatuuroledan van
te Venlo worden overgeplaatst naar de bij hm naaa
deleni

Het
bovengenoemde betuur van - ?de"
dat het in de Prederik Hendrik^^^p^ikMi*
regels van fatsoen gehouden.Men bewandelde de'i^^.,,,^,,»

/ .r--/
/•

weg en was over het algemeen een goed gesprekspatner in het
overleg binnen de kaaerne.
Van een beïnvloeding door andere groepreHagea ie niets
gebleken. Aangetekend wordt dat het bestuur als aodanl*
maar zeer korte tijd heeft samengewerkt ia ?enlOé

7

Aani CGS-tav. Hfd Sie Inl.ta

Ottum 3-11-

PI*

KOV. 1372

PI» C-:
C-:

Datum
Object
Plaau
Onderwerp
Vb. incident
Bron
Evaluatie

7 norember 1972

Sen.M».1. de Ruljter ran Steveninoleki
Oirsehot
Aotiviteiten VTOM

JS/oeen
•V
Fl.

uit da Generaal Majoor d» Kuljter van
Stareninckkazeroa ta Oiraohot word bat nsrol^ecda rernoaaD i
"Op 7*11-1972 xrord bij d» poat aangetroffan aan groto enveloppet afkomstig vtm het üoofdbastuiur Ten da WDU» ra Gericht ean
da dpi, aold, j||ÉJppB\r van da "laserplamta-raldpradikar» ••••ata Oiraohot*
Zn daaa «nyeloppé catan o.a.»
1» Bm Tragenlijet beatooA voor da plaataali^ka TVM» (ale bi^l.1
2* £on bij desa vra^cnlijat behorona boakvark( inhoudanda in-

atruoti«a Toor liet invul Ion van bodoal&a vraganlijat.
J. Een uatol Jtatjrtja* ftetrakkia^ habben&a op de tp "!B novaatbar tt.a. ta l tourten dotnonntratio ta AAst»rdnn. (bijl. 8)
4» Saa Tri j jroot uuittol pöaflattao (ongevear >0}o.li.t.i
a. d« «.a. varkioBin«an (bijl. }) datua panflat 6-11-1972

b. t d« b-i^auduliAtt door hat HUGtop fl aovuBbar 1972vVflD da
da Etc* tepan da 7 Hoofdbo0tuurel«d«n TOB da VTUH
(biji.4)
Ban envalopp» nwt de tol/d.» Juthood vard avanaana op 7 november
1972 oatvan^n door dpi. aoIJ. l^jfp 42 aohooloia. Laatat
«•noemde ia t.lnda kort In da legerplaats Oiraohot gelecerd.
HIJ la rfkonetli, uit de Joh* T. KoropuUc*aarae ta Vesep*
Voorta verd o? 6-11-1972 in Je waoixt Tan da lagnrpliuita Olrsohot
aan j>a*flet «HWDilen aet hat o>aohrift "TVIM Hatar11. (rla bijl.
5).

M J C. l i-

o1-: c
- 9j
Datum
:
Piruf CIA;
ircrrolg

- W -t*»- !11M»«

CONFIDENTIEEL l
ST.

AAN j HOOPD S ie

89.569. t 3 Conf.

DATUMj 15 november 1972.

Datum bericht : 13 november 1972
Bron

tolidrtingeo en Veiligheid
•en» Vci:ir;o:(i

9 november 1972 veerden
van de Rijschool'
.
plaatB te Harakamp geeohrlften verapreid.te «eten «de V.V.D.M.
opkomBtkrant alB^ede een Btenoil van het Y.Y.».M..a.lin«rt.J

Sen exemplaar van de verspreide geaohrif!tin worden>le
bij dit rapport gevoegd.
^

ST.

AAN: HOOFD B ie VEI1IGHEID-GS
HOOFD LUID ;
HOOFD MARID
Wellicht ten overvloede.

No. 89.569. e 3 Conf.

DATUM: 15 november 1972.

.Refer±ei una or,. B9»569* e 3 dd,. 25-augiisiua 1922_ _ —

-j-'^ . •_ .,„

Datum bericht : 9 november 1972
Bron

:

C.G.S. Afd. irJichtinccn en Veiligheid
Sectt» Velltghoid

No.

2 O KQV. 13/2

v
Onderwerp i Domonstratii bij
t«
Op 8 november 1972 a*nvancende 10.00 uur di«nd« voor hot
Hoo0 Uilitair Coreohtohof aan de Burgemeester van KAxnebeeklaan
10 te 'g-Cravenhoëe, do zack in Hoger Beroep t«g»n d« door d»
Krijgsraad te Arnhoa gewezen vonnissen oontra i

^•••i dionstpliohtig soldaat in wertaUjke die na t bij de Staf»
Verzorging80oiapa£nie van hot Carnizoenacoa^ando te Utrecht, wooonde
t«

dienstplichtig eoldaat in werkelijk* dienst bij da StarVarzorcin^Bcompagnie van hot Garnizoensooma&ndo te Utr«ohtt wonend» t* Grordngei

KPdienstplichtig soldaat in werkelijke dienst bij de Stafvorzorö Van het C arni zo o na commando ^9 Utrecht, wonende te

geboren te

«oldaat, th*na
- 2-

• 2-

eet Groot Voi'lof, wonondo to /jsatordaai,
•ófl t O

dcatis ijold&s'.t la worltalijke die.- st bij de
oocpagnie vun iioi (r&rnis*ooj£cc«aiüarïdo te vireoht) v?oofifld«
M

*••««
'••"-'
V
i. r.

aatrooa II aoeailloi"-:-.^ llarina kazoriïü to Am*
stardofl, tii&na vorblijvocd& ia da HojolL: ',erna tö üt^ocht, woaondo
.»j,.

"1

......

,

dienst plichfcic coldant, thans oct Groot V = -rlo.fi

veroordoclA t
Voor

^.•arorl door *,•' • > KrijfiBraad to Arnhora
net ula fcoofabcntuurr: -'..eden van de Veroni£ifl£
i vaa eaalanii-sïoctaotlc*

ia hot
.-an doza aaalc in Uogor
3aar a^nlcidi;jj VUT. sic "ocliaiidoli
.M va?zocij&t too.'jtTi.Jl..
lk.-ru>..j,» • ür- uu.* iiu V.V.J.l!, op iUt:.rlo<i
ie O? 8 noveabor
Vorlooüd Lot hou aoudou VELA een
voor hot li.-'.C. to 'o»"raVG:!haco« IX* dcnc stratic sou to 12,00 uur
ÜOfrüQZl Vr'037u.O^i CCaiïiAA^ün

Op G novcEbcr 19/2 GZfjtrookB 10.1$ ar Uvondea iich ozccvccr
15 daaoaT'.ri:ito:i voor het getouw vr.n hot .?*•&• DitaaniaJ. ni
si.- atc
Op
j* do voor hot Bebouw
tvroo apaadocküu btvèutifd aot ds opeohrif oa i
VitloiLID VA i O.-wAI.lü.d'.ti
EAJCiJ A? V.U DE V, V. D. U.
Cöduronda de deaocstratift Trosido.i aj sokkorcn aan^ohsvon ssat
do bckesdo Iroton ala a

Door ijtarcoac-vl Vïin cio brii.;ady /^o.-J." Lijka Worcohausceo
'ü-C-ravoiji r 4^u, dioriot üou.^iö bij de too^;- -, tot hut gobouw V5n hot;
K.*. G , , wcrü tl^aca') het biincdaton van b' In-a^ttitollondea, voor
wia no; cnkclq plaatoc.-. op do piblioka t r. ,-uno woror^ oen ool)c3toivi
porao^a ftaTjQ*rofioa dio ooior 2i^n ^aa •:-• i spandoek bi^ aich drooj,
Het apsjTdock kod OGU isi^to ven on^e/c-sr "> matei' ea had R! n opcchxl

VOOR ï*.« ssroKMTiocHE KBHU* VA* m VOOR aa
Hot apondook nerd door Cono«ul psrwmrt,
do onbokoMo word zoader mar zijn ^ fferraaed ta
firebouw vorvdjdord.

ste VOLT
ei

•**

Op 6 novenbor 1972 kwam door het yendjdarw Voa d«
braohto opandookea e«a «Ixtto aoa da

RAPPORT- MELDING

r-DETACHEMENT

L form tSUe

Dalum
Plaat»
Paraaf: Flg C- :

PK C- .

Arnhem

Onderwerp
Vh. incident

ia/noen

Bron
i:\aluaiic

Op dinsdag i4-n-«72 warden er op de Lpl de
Wittenberg pamfletten verspreid,die genaamd waren:
Het Komitee roept alle Nederlandse jongeren op voor
een protestdemonstratie!
Zaterdag 18 November
Start om 3 uur vanaf
Het Beursplein Amsterdam*
Verantwoordelijk voor deae verspreiding ie de dpi sld
!
•
•
•
•
•
•
•
$
, Se er van het afdelingsbestuur Tftè'ri VYDM
in de Wittenberg.
Personalia!

v ^

,^t 4

1D . II . 12S6 . 016)0)'

laeum

.16-11- «72

paraaf Cl A:

AAN: HOOFD S ie VBILIGHËID-GS
HOOFD MARID
" HOOFD LUID
HOOF» B.V.D.

DATÏÏM: 17 november 1972i

Nr. 72.094, a 6'

Datum "bericht i 15 november 1972,
Bron
t

Onderwerp t

Verspreiden ir*n pamfletten te Utrecht.

Bijgaand moge ik U aanbieden een pamflet, uitgegeven door de
witte BVD.
Bedoelde pamfletten werden op 12 november 1972 door een aantal
personen, nabij het station der Nederlandse Spoorwegen te Utreoht ver*
*, v*«i.!M da inhoud waarvan ik U kortheidshalve moge verwijzen*
Kin der verspreiders was »

••.'s*

Door personeel van de brigade Koninklijke Marechaussee Utreoht
is een onderzoek ingesteld. Tijdens dit onderzoek is gebleken, dat gaingedeeld bij 1$ afdeling Luohtdoelartillerie en gelegerd was in da
ffillera de Zwijgerkazerne te Wezep, registratienummer ^HHB^
Betrokkene ia net ingang van 6 september 1972 »et groot-verlof gezonden.

Cl-DETACHEMENT

CÏA

SCH

Paraaf: Plg C;
PWC-:

C-:

\ V,

RAPPORT. MELDING
Datum
27 november 1972
Object
Plaat»
•t Harde
Intrekking WDM*faoiliteiten
Onderwerp
Vh.inddcüt ja/neen ******
Bron
Evaluatie

Lpl 't Harde

Op 24 november 1972* omstreelc* 12*00 uur» werden er in de
maniohappeneetzaal van de lp l *t Harde door het Afdelingsbe•tuur van de WDM van deze legerplaats t twee plakkaten opgehangen. De tekat van deze plakkaten luidde* als volgt s
&• Menu. Vreetsohuur. Heden verse kakkerlakken* Vers van achter
de verwarming. Gekookt in de randen van de grote kookketels.
Vreten we dat ????
b. Hier zitten kakkerlakken. Ze zitten ook in de keuken en wel
in de randen van die grote kookketels, waar jouw aardappeltjes en andijvie in gekookt worden* Ze kunnen heel gemakkelijk in het eten vallen. Vorige week heeft iemand van ons
kakkerlakken aangetroffen in de soep* De legerarts weet er
van. Br is al eens een voedselvergiftiging geweest « Het
KZV lag vol. De eetzaal en de keuken zijn toen een tijdje
gesloten geweest (29 aapt - 2 okt) om ontsmet te worden. Dat
is niet goed gebeurd. Hier zitten kakkerlakken* Bij het eetzaaloorvee heeft een van de maten de muren aohter de radiatoren schoon gespoten. Daar kwamen honderden kakkerlakken te
voorschijn. Op een WDU protestvergadering ie heftig tegen
de onhygiënische eetzaal geprotesteerd. Hoe dan nog ons te
verwijten dat het met onze hygiëne slecht is gesteld? Onze
lijven en haren zijn voorlopig nog schoner dan da eetzaal.
De legerleiding moet de hand maar eens in eigen boezem steken. Zullen we een open brief schrijven aan bevoegde autoriteiten waarin we de slechte legering en eetzaal op nieuw aan
da kaak zullen stellen. ledere maat zal de gelegenheid krijgen om deze brief te ondertekenen.
Op voornoemde plakkaten waren meerdere kakkerlakken getekend.
De plakkaten werden door de dienstdoende OKP ter plaatse
verwijderd en overgegeven aan de Commandant Ipl 't Harde.
Naar aanleiding van een en ander werd door genoemöe Ipl
Commandant aan de voorzitter van het WEM-Afdelingsbestuur,
de dpi kan 4BMW0V| medegedeeld» dat door hem met onmiddellijke ingang alle faciliteiten aan de VVDU in zijn legerplaats werden ingetrokken* Door genoemde Commandant werd aan
de Koninklijke Marechaussee 't Harde opdracht gegeven het
in de legerplaats aanwezige VVDM-kantoor te ontruimen en een
onderzoek in te stellen naar de zegslieden van de op de plakkaten vermelde feiten, aangezien deze voor een groot gedeelte in strijd met de waarheid zouden zijn.
1
Door de KMar 't Harde zijn de VVDM bescheiden in het
VVDM kantoor aanwezig verwijderd en op verzoek van da kan
ComijSf voornoemd, tijdelijk opgeslagen in de Marechaussee»
kazerne te 't Harde.
- In de loop van -

Datum
:
Paraaf CIA:
vervolg i.o.*.

Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

- 2In d« loop van de namiddag van 24 november 1972, werden dóór
de Klfar 't Harde drie leden van genoemd WDM Afdelingsbestuur gehoord,
verklaarden ai j, dat de plakkaten door hen waren vervaardigd en dat zij
de daarop vermelde feiten hadden vernomen van een aantal contactpersonen van de diverse in de legerplaats gelegerde militaire onderdelen.
Zij gaven toe, dat zij zondermeer hadden aangenomen dat de gedane mededelingen door hun contactpersonen juist waren.
Het door de KMar 't Harde ingestelde onderzoek wordt voortgezet en
zal worden afgeabten met het opmaken van een proees-verbaal terzake
vermoedelijke overtreding van artikel 147 Wetboek van Militair Strafrecht*
Voorzover uit het ingestelde onderzoek is gebleken, werd aan de
genoemde actie niet deelgenomen door de twee overige bestuursleden
van genoemde Wfito- Afdeling, te weten B. S. de Vries en J. Buter. Zij
zouden respectievelijk wegens verlof en het deelnemen aan een vormingsoursus afwezig zijn geweest.
De volledige personalia van de hiervoor genoemde bestuursleden
luident
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CIA: B 4

Paraaf: Plg O:2 9
Plv C-:
C-:

Datum
Object
Plu»
Onderwerp
Vh.incideut
Bron
Evaluatie

28-11-'72

mil.complex Dongen
Dongen
dpl.sld

525 vd hrst dep cie

h

heeft de dpl.sld
ioh gemeld bij C.-525 vbd hust
Bij do eerste kennismaking gaf hi$ te keaneaa .
actief werkzaam te zijn voor de VVDM.Hij' aei d® Kracht''- •
•om militaire dpi «te vervullen te vinden in de we^feaaaéj*;
heden voor de YVDM*Als hij dat niet mesr kon doen
•. :
dan had hij verder geen behoefte in militaire dienst te
blijven.
Bij 525 vbd cie had men gedacht betr. tewerk te
stellen bij de af d,werkvoorbereiding danwei-op de
eecreterie.Na de uitlatingen van betrw kwam het echter
voor dat deze functies te kwetsbaar waren v-':cr betr.
^<a overleg met de afd.personeels a'aken van de
TBZ te Breda werd besloten betrokkene ;tê plaatsen tij
de at st vzg cie van het garn co te' Eindhoven«4.iaasx
zou hij als messbedienèe in de Constant
gaan werken.
•
.

Aani CGS-tav. Hfd Sie Iml.en
5zz. noge wo*a<sn
449 GIS dd. 21-11-1972
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Cl-DETACHEMENT
Dunm
Object
Plmi
Onderwerp
Vh.liu-ldeui
BIOD
Evtlonfe

B 3

«raaf: Plg C-: tf|

"'S*

29 deo 1972
Garnizoen ' a-Hertogenbosch
B e 1 v o irt
Peraonealsveiligheid
jj/n«tn
*™

1. Na de publicaties in het dagblad "De
Telegraaf" ove».-da_atrijd om de WBM is
bij de famiUe/«MIM*^e Helvoirt een
- ontvangen.
bonrmèlllijg (pet
f per "telüfuon)*<
2. Naar aanleiding daarvan verd, na aangifte bij de Rijkspolitie Groep Helvoirt
door vader •
•
•
•
•
> een onderzoek ten
huize van de familie ingesteld. Vader»
'reactie op het artikel in "De Telegraaf"
wordt weergegeven met: "San gaat zij er
onmiddellijk af". Hiermee bedoelde Dhr.
^ dat zijn dochterV^mBfc zonder verwijl de Sociale Academie Markendaal te
Breda zou moeten verlaten.
Men heeft vader afgeraden overijlde stappen te ondernemen en de zaak eerst rustig te bezien.
3. Tijdens het gesprek bij dit onderzoek
kreeg men de indruk, dat vader ^^ zei f niet
wars van het pacifisme in het algemeen^en
naar de P3P zou neigen. Zegsman zal via
een andere bron die entree heeft bij d«
vadera vermoedelijke PSP-schap
4. via een andare bron verd nog vernomen
dat na de publicaties in "De Telegraaf"
nóg drie bom meldingen bij de familie VM
zijn binnengekomen. Daarvan verd echter
geen aangifte gedaan.
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