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MEtOING/RAPPORT

flefertei 450Cidet nr 13.15.29, dd 13-1-81.

1. Onderwerp
a. csgevens betreffende aktiviaten W-3Y3 en KiïicC^oaitee Sldn ïegen Kil 's)
b. regio Utrecht, jan/feb 1981.

Volcens bijgevoegde copien van "Twintig" en"Sldn Ij?arit" foto's is betr ;
niet alleen betrouten bij het 137K, rag.r was hij ook aanwezig bij de l
kleine -'-372 tentoonstelling dd 7-2-81 inzake het 10 jarig bestaan van
de V-3TD.

pol: KE7
Volgens bijgevoegde copien van "'iViiitig" en"olda Krant" foto's id betr
aktief voor het jö'iS.

> öoortiaî Ti wat 01̂ 1 van Tc*e£>sssmg o
af ."

ri i. • ^__
, . . . foto's,.'-BY3/"üa2KJ.abiOvoecseis:xsBSiKS>-2 copien foto's iVin-Si

-3 copien aldnkrant feb '81_
foto Sü, adressen W-B*i)



l bij MELOINO/RAPPQftT')

W-BVD on KSTK regio Utrecht

mm

OBJNft :

OOSSUtt:

In do Sldn Krant van de V-B"/B nr 2 van feb '61, vordt betr vermaid
als kontaktadres voor U-BVD Utrecht (zie bijgevoegd copie).
Op de foto van de woordvoerders van het K3TE tijdens de oprichtinga-
persconferentie staat betr afgebeeld uiterst links op da foto (zie
bijgevoegd copie foto Sldnkrant nr 2 van feb 'Si)

al enkele jaren aktief
voor V-BVB o.a. ex Polkan lid, sacrataris'KSTK (bekend bij Sie Th).

i reeds jaren aktief voor W-BVB o.a. Polkom lid,
DCB, Anti Bepressie Beweging, Komaitee Zuidelijk Afrika (bekend SieVh).
Betr was van 27-10-61 tot 1-12-70 woonachtig in ••^•iHHftÉMHMMi

polj-'74-'80 aktivist IKB en V-3VD: bezoek vergaderingen en
congressen.

-1981 lid WDS (Vereniging Voor Dakloze Socialisten)
Betr wordt in Sldnkrant nr 2 van f eb'81 vermeld als Utrechts kontakt-
adres voor het 2523C (zie bijgevoegd copie) •

Volgens zijn eigen berichtgeving is betr (zie referte) woonachtig op
adres •H9MMHHMBHB9HHHM
Bev-üt! adres is een verhuur adres van zelfstandige wooneenheden»

invronendent

il). Bovenvermelde(
2).

•) doortmlea vat nfetran toepassing l»

.. - -. -Vut -i~. . Jj_ . , ̂



Vejvoloblad nt 2 bil MELDING/RAPPORT •)

V-JJVB en KSUK regio Utrecht
OBJNfl :

006SMH: 12.15.29

polt aktiviot V-3VD

van de inwonendenl
vermelde van (

la behalve het reeds
• alleen de onder pt 2.f.(2). pol bekend

KL976 GEK ab "Waarheid".
-1977-1979 IKB congressen bezocht en ab "Klassen-

strijd".
Betr ia reeds enkele jaren aktief voor W-BVD o.a. Polken lid (bekend
bij Sie Va)

3. Voorval
De in pt 2 vermelde personen zijn aktief voor V-B7D c.q. KSTK c.q. beide
organisaties.

4. Beschouwing
Bza bestaat sterk de indruk dat het KSÏK een pure V-3VD aktiviteit is.
Gezien de achtergrond van enkele bewoners van het K3TK kontaktadres te

^^•••MpÉIMÉlMHHBIH^BMMMftt moet mijns ip7ri pn« rekening worden
gehouden met de mogelijkheid dat het IKB een bepaalde invloed heeft op
e.e.a.

*x
5- Aanbevelingen

-Aangezien dzz de indruk bestaat dat de regio Utrecht een belangrijke
rol speelt in het K3TK gebeuren, lijkt het wenselijk plg Ut 450Cidet op
de hoogte te houden van K5TK ontwikkelingen in de rest van het land.

-S.e.a. wordt dzz voor Utrecht verder bekeken en eventueel aanvullend
ld.

C - Plg Ut > -Cftn aanbevelingen ü 4
-Mogelijk •**+ M/& aanvullen mat reeds bekende gegs om te komen
tot een totaaloverzicht en andere plgn/detn info»

Plv det c zie blad
281^4^

') doortialan ml olel ven toepassing Is

1DiS-ll-74l1S4-424904'-«9



RNR :

OBJMR :

D088NH: 12.15.29.

Plv det o. (5-3-31)

t.a.v. C plg Ut: 1. Goede oonplete KR.(coördinatie aet neven plgn
is vaak verlcbeeparend)

2. K.l.t. pt. 4 en 5. Pt.4..Is juist in het alteneen.
Op de laatste plg en vergadering naakte ik bekend

' dat het KSTK een pantelorg is.
V/ij (onze dienst) rioht(en) derhalve (onze) zijn
spaarplan made op het KSTK.
Pt,5.i eerste zin. Is ook juist. De aan on0 nu
bekende elf leden (van de ongeveer 30)»wo-den aan
u in het kader van I3S bekend pesteld.uitwisseling
a.b.t. het KSTK aoet u als routinematig beschou-
wen, (is Z3S onderwerp).

t.a.v. 3.1-2.

1. zie ook de KR, dossnr 12.15.29. dd 2-3-61, G 6, ZH (zelfde onderwerp).
2. de in deze KR genoemde personen zijn/varen bekend bij 450» s.u.v.

^••pMphPen de inwonende onder pt. 2. f. e^noeoc.
3. fc=t KS?J' gebeuren verd nu door drie KR'e gerapporteerd t.w. E7i,UT

en ZH, (voortzetting volft roittneniatig) . .

^ «mrtiaitti •«» wa vm IBSIWBSII« s

class:

1DiS-«-741164-4Z4904--fi9

geen



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

ftchscoijejst

OA.B5
PLO.®"

ve.z 060781

onSv 070781 070781

WUB onlv X/- v,*1'' dagö

arch fiefte krt aoss bijgevoegd

OSJ N*

DOSS' '-

am., &-7-1981
öc„ 6-7-1981

ACTO
tav Hfd Bi -l

B1

B2

hW

hfd

t-1

2-1

1-2

2-2

1-3

2-3

B4

B3

hfd

hfd

4-1

p!v

ST-1

rapp

SJ-2

Rrt

PUV

dcc

HFÖ

a'cn dd

la
Ib

en

geen 1) afwtitunaen van ttn melding cttg

ïlitdeles VVJg opkosistkrant aan dpln.

TIiauSQ» SS station, éjuli 81

Dsa onbekende man signalement : 25 - 30 jaaï! 165 - 170 cmj
vr̂  slank postuur* breed vooi&oof d
uitlopende neus? donkerbruin
gekassd vrij kort haar en stevige goed
de baard;
half lang linnen 5as;je licht bruia met ge
schouders en blauwe spi.3cerbroek» meei*dez«
wdm buttcms op de jais.

Bovengenoemd figuur deelde aan de aangekomen dpln de wdm opkomst^cxaat
Tijdens een gesprek met een der aaawesigê kaderleden vertelde betr dpi mil
te zyn geweest te 1KHE1LO» na ay» afawaaiea is hjj aich ia de regio ÏILBUBS
in gaan zettsn voor de wda» betr is vakêje ter- plaatse aanwssig geweest*
Betr gaf voor var. beroep technisch tekenaar te sijn, hy vertrok ongeveer
15.00 uur per fiets richting binnenstad» woont wellicht in TlLBtffiG.
Verdere b^sondeïiiedea hebben sich niet voor gedaan.

4 —

C.plg SB :

C,451 CIDet s

docfftalsn wa! niet van toepassing is

eïass:



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

ROOPB Sie Veiligheid-LAS

.1jjB* BATÜMs 15 juli 1981
geferte: Ons rapport nr. 92,685»<i»1 dd. 26 juni 1981

»0*O»O«O«0-0-0"O»O»0»0~0<»O-O«>O'"O->O-0«O«O»O«*O-0'"0"»O«O-»0-O-O-O-»O'-O-O--O-O-O-O»O-O-

Batiua bericht

Bron
Ondernomen akties

j 10 juli 1981

st
; Observatie/informatie

atie M^ IMp vsa

Sie ia

Al «ais» tl jö is dB 5Sd? vsn

ss aJttiea

slat In
fot desa

tast «te WïffJ
o*a.s

aailitai»«s au
Kosdteo Söl4at̂ i tsgeo

oilitairen
/ 'iaaonatrati© / foass

v«Bnwaj>efl8%
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®n Sö0steï?fe«a?g ) in «*iS

wj«rd«»iï T*©tHaft '«a faun tot stsfsffaa

SOU WOSKÜQÜl OVSXÜgegboup muruo»:» S&&4Ï is

öatreïsf «ieee s^eeat 0» Ja

5 1981 «$g ¥t|

1581

feae <&8@G<n8trrtiag (

ssards»» tSsarblJ te
op dit «é&isd tot

m* (5)
de vee ie



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

J

Sa ê» 8oUdïö£telt8v«3!kla*ïJae
Op é» *»ip ««s gc«diflaaêtksKsMïa te leeSa gijn 0$ 6 sa 8 Jall 1981 S

te ua&l'ëaas $9gsö feeasföapsaie» Bi'feaal VDOJ? 4off3,Tiaw fflst1^ SB <lfim>ftftf"tM,^3n?
1$ $2*& ^9ö1 dl® ia tUbtöfg plaats vosd. §a «S. ewssüar t» as^ö tsabaat
holt ^s&Kuïas't&fSfött |a ysliF^Q %9 Bi?î 3O](.(Pa^S3iCffi) öö S*Mflt(^fWl^y'

••••••̂ ^^HBPMH^ *fe»4 ï̂ «OüL«» wwKstófceld tet tofct
a aaear «seast, * :

bat mlaisfciaei» «as ê0f«8isie wosösto. ia «aSJoaaa

( Jaa* stisaf «B tua&tceeiït i*aHea Mto? ook \ascss ea laaf
%» aaöffia a«st fesbb»,

soo» ««B iacfté&ll?ig «««bod va» 4e cüteiei»» «eo dBlöasiö 0»
fcazsraajeas ta a^öaatsaEea haatóelt MJ ist stsljd ast het

sst JK>t tezEtmpBSB te tsal̂ a hssf t valt ÖHS!«S
s

seefet sa

ss@t Sösps-sesiia -vm mstia



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

* Wïüa£d ïastóa « ISaawgia
daas Aatt

- ASO*»
PSP afd 3»!® » KB

«• *
Isasla *

&m Bsoöe - JQSJ

dulrfcia Iwctraft Vï» cdlitelre goedez«n in de Psreclaaa

2n een tweeèa jsasfle* word
de pocort van ds ̂ ip vas

sedan -«sa hst jejotea-fe ia n * aat

Julsttit sslidssiteit iaat dedrie soldet̂ . die eoreeet s-fesaffea bsbb«i
Dit protast ia dan ook gsa?iohi tagsa da le,3®fflaidJHg «ei het

die solcta-ïa ï̂ tet i^echt on D»i
sjotjlesëitî : is e«a aask die aoldatess

raakt* Sst psmflot stelt -9®i°&m!S Set "oE-dtee eoida'tei togmi
lieoft voos? d'-ea aseËisüs gelegis^said ( alleea dos« vsak) oea kanton
o-pend op d-3 kssaros, wa«r J@ B*avcss5 tes-scht Icm
of «®a 3® °*- *«* .Sö âa al» tsktlef 114» Js .-aoat daa

öa van partij®a of gros;.c:
fis " ' -



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

as* ep i » *• w@@s@£i@m aelfeftoa i?si5 «* « **
l !l «

Ét8ëgjöti®yea» fstmit 0.0 feaaess^ «as SP
vs*a S@ fcaaome «as niet

4a kaasasae ken «eEieder aa® lajitev» Ite^ bir^^a «as eea ceaiajole
vso»

afstsad e» .̂s» aaa^asi«a ssssdss ast ée é^ssiaisêsatm iü kaaljtóït t»



. Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

class

flchecodeCs):

1 O 9 4 5 - A
RNR

OBJ MR

DOSSNR

volgnr

CiA:B5 verz: 13-7-81

DET 451

Bronnen: Ev:

ACTIE

ontv : 15-7-81

<joc 15-7-81

verz : 15-7-81

INFO: CLaS/3V tav Hfd B1

"81 M<t 1-1 1-2 1-3

BI Md 2-1 2-2 2-3

84 hfd 4-1

B3 Md plv

ST-t St-2

rapp krt

PLV

doe

HFD

arch dd

geen ) afwfjftingen van tfn melding dtg:

la Üitdelea VTOM opkomstkrant aan dpln

1D TïiaüEG, NS station , 6 juli 81
2

Aan de hand van een foto is
positief herkend als de . eerder*
uitdeelde*

( bekend )
i boven genoemde ̂ HBIHI

man die de opkomstkraüt

BB

G-451

Sie Vh

cioo t

'} doorhalen wat niet van toepassing is

class: <

vervolgfalad(en)

bijlagc/n)

5CèS-IV-79331S-930420'-8071



•

t <- ^ A--; ';:l \crc forr-Jli- 'f-n <
c-c>>. l naaot \Jw tel r: oor.

~olo.''r.ni.-;c!- r.r.tvarifcn aoldinr van een vcilirheidsinsident.

Gesold door: (liaan) <•••> (Functie)

(Eenheid) 449 cidet (Rang)

Geaeld op : Dag: «oendag 26-8-81 Tijd: 15458 uur

Inhoud van de melding»

WIE : Dpi.soldaten
(be trekkenen)

WAT t Blokkering toegangspoort Vestenbergkaz. Schalkhaar

VAAP t Westenbergkazerne Schalkhaar
(plaats en nil
eenheid)

l 2?aug1981 te 1686 uur
en ti^d)

., KOS :

WAARCH J ̂ _ :
(20 aogelijk)

Bijzonderheden: e.e.a. moet worden gezien in het kader van de actie
"cruise tegen cruise"

Bij Sectie Veiligheid ontvangen doors (Haam)

Doorgegeven aan s B1-2 2 /



naldlng van P» 111 oidet dtg 28 08.50 aug.1981*

Van 18.00 tot 19.00 uur is er in Sohalkhaar nabij de
Westenbergkaserne door WDM-er* gedemonstreerd tegen
de etrafoplegging van 4 dpln van de Westenbergkaserne

t.B.v. het deaonstrtren in uniform.
Aanw, waren + 70 personen w.o* t i

WW en gekleed in unifora)
3 ex-DBers WH te weten t̂ HHHBH • SJBJ|BSSSJBBJB| an

(allen in unifora a.u.v. HWBP die *lleon
een baret daoeg)

uit Sohalkhaar (bekend) +2aog onbekend ge«
sldn (allen in unifora)

• In burger werden herkend t

Tevens werd herkendtaHBk ••* (bekend) dis kennelijk

ckar sij elkaar schriftelijk e.t.a. doorgaven.
'/VDH heeft net spandoeken en borden gedemonstreerd»

Foto's «ijn gsnoaen van hetapandoek met als teks»*
"KSTK tegen kernwapens" waaronder ailitairen in unifora
•tonden. Foto's «uilen aogelijk in de dagbladen versohijnsn

Tel* aalding plv C 449 oidet dtg 28 09-15 aug. 811
Boor + 70 aan voor Westenbergkaseme te Sohalkhaar op
2̂7-6-1981 van 18.00 - 19.00 uur gedeaonstreerd. VHP
•JHA herkend* Van kaserns-terrein werds%> deaonstranten
toegeroepen "rot op, hebben jullie niets anders te doen"

Het gflheal had «en nat verloop.



e^ ortvenren gelding* van een

Jicre forrulicrcrr 'rf-v^.ron
naast Uw telefoon

Gesold door: (Haan) ••••••l (Functie) oiöo
(Eenheid) 111 Cidet (Raas)

Geneld op : Das: 26 augustus 1381 Sijdt 16.1° -uur

Inhoud van de oeldljng:

VAT

WAA?
(plaats e
eenheid)

ViSSSB
(4se er. t*

3eflen Vftra in a, middagp&uza e«n telegram
"bij de WestentorgTcaeernej dtg 1156

Aan t Comaandant

Inhoud : Oppakken YJMI soldaten die in
tegen atoomraketten en K-'bom
strarsn is een schandaal.Di»nstplioh-
ttger. zijn Jjeen kanoïin«nvoex.

7an t Ecxifffbestnur ASJT

; W.«.ASCK i
(20 ssgel

BijzosSerhcdea:

3*3 Sectie Veiliph'eid ontvangen doort (Haam)

l HTd S-1

BI-2

l



K S <? S
I f sr i

i
o 

o
r!

-'
d

p
 

ta a>
^)
 
H

'
H

- 
t-

n
 

M
>

•T
"
 

1
-̂

.-;
 

er
 

c 
o

"• l
 r

. g
 u

u-
.

•->
. d

 
t-

1
 

a
 r

a
 o

t>
 
p
. *

; 
r,
 
«

 'd
." 

o
 
o

 
S

 9
 
n

'i
 

r-'
 

3
4

••i
 

>
- 

rr
1
 

'.;
,'

 
'!

•-
_

/ 
~ 

ei
 

Q
' 

- 
H

 *
d

 
Ö

p
. 

P
 
O

g
 
S

 3

"|
 
d
' 

P
-

'̂
 

O
 

<D

'•
§ -a

 
O

rf
P Q ó

.j U l) •« 
p
;

I-
' 
O Se
c
f

^s
-^

a
 

a
 

,-.. ra
«
•g

;Ü

te
)

<» ff g O K
-

K
*

0
«

5 
e

8 
2 ii
11

«
 -

 !

2 
S

w
 

—
ü 

*

S 
S 

i

f 
2

 !

l 
9

'
•o
 
.i

 { s?
i

j? 3
8

o 
<

l 
a

ro
 N

>

H K
* 

H
*

I
-(

X
J
X

z S



CUtt

Blllage nr A bij MEUHNQ/RAPPORT') dd 2-3-31 plg

Onderstaande gegevens mogen NIET') bulten LAMIO/CI kanalen worden verspreid.

Overhandigd/ter kennis gebracht dd

door:

aan

par:

Betrokken personen bij Dcaonstratie op 27 au& 1931 voor die hoofdi
van da Weatenberg'/'-azerne

a. G-.-r: trof te i.iiln

Be ;ociplete persoonsgegevens zijn door 111 Ciiiet geregiscravrd en v.z.v.
hier beleend gerapporteerd»

b. Demonstrerende nU.litai.Ten in uniform

af d auat-uur VY3-' i:i ,;.•: :P.-. i-UB
+ '£.n onbckonJo ^wor i t uitgezocht)
;Je^e liiidon aij:i herkenu d>'-<5r cioo - 111 Civiot, de üooi- de Kw.r
foto ' u Vrunnen "ekerheid vercchaffon»

c. Hordende ailitair in burer

bc-ro'<c>;cnf> i-o tijfionc; Je aanweaii-.tiicid -vtu; ric"Cr-aise te^jn ie crxiise"
schepen te Kampen in unifonr, geaignaloerd or\.>.'r ole tiotievooi'- era

i!. Herkende burgers

•••x. KH - lid VVH-i

Deventer -actief IKlf— :;• (-.ie i . , . , plr; Cv 37? L- lü - - -— ̂ -1 /

e. KrJJHn vorijc-T'.Ti «'..i.v. controle kontoh'.-n v v:

Jo vo v r tuiser, uton
..'.-:; "O , • •••p.-ü'Keo . -
.^.t :• i j r.-cvo.-tni ..-o

V.', i t,?-'.;, t'.' ": .or-

'::oi .: .1 i.lrj -j v i,(.:

"'.or:J;oi"'-:'i'u'!'. j. j;; '-,•'

e:-..7 uas, .. or

') floorhaKn wat nla! van loapuslng li

1 0*5-11-741 164~<S4StK'-e8



ei**r

Vervolgblad nr bl] MELOINQ/RAPPORT1) RNR :

OBJNR :

DOS3NR:

Onder de burgers varen er enkelen die borden net opschriften alt;
"Solidair met silitair" ciroeg-en.
Door üMÉMMBBMMMy e:-: H3 - lid van de 'WIK (als -od^nLf- herkend oocr
cioo - 111 Ciüet) werd een toespra-k eenouden met als strekking tic inhoud
van de pamfletten (si.jlage 3 en G).
Aan de oproep om mee te demonstreren aan de in de Westenbergjcazeme gele-
gerde militairen werci vrijwel geen gehoor gegeven. In tegendeel, acin de
binnenzijde van de gosloten poort verzamelde zich een groep militairen die
niet direct instemmend reageerde op door ce desonstr anten naai' binnen £e-
schreeuwde opnerkingen.
Cisstreeks 19.00 war werd de actie beëindigt.

4. Be.achouv.'lng '
Door do organisatoren is ,;epoogd ora de krijgatuchtelijke buutraffing to
benutten na de anti-kernwapengevoolons binnen de xrijjjsa-icht aan te v.'akkeren
on rto krijgstucht te onderüiljnon. Inhakend op de "Cruiac teg-on uo cruise" -
actie heoft men gotracht aandacht an dteun voor hun bweginc (lC3T5ï) te 'orij—
(jsn, Uc opetelling van Je in uniforra geklede aoldatar. net spandoek eii bordon
mot do kazerno on -e batoffers op na achtergrond bood een /joe.e nogolijkheid
ora Hug^oatieve stenciingnfotox* te rnakan. Sen artikol in "DU WAAHHI-..'IJ)" als
vervol/-; op het eerc^or ir. die krant vorschcnen artikel reet v.il. Ve^to in
een hoofdrol ia d<\r. oo); zeer poe.-: den/:ba.'ir.
Do reactie van de militairen uit de Uostcnbcrgkasemo uoot voor de ortani-
satoran teleurctcllcnu peweost iijn. Van hen ci(^n opr.erkitv.'eii in dio rich-
ting opgevangen.
Aan de burffsinecster van <ie geno -rite Diopenvoen is toootennin/j t'evr^ag-a 01:1
do .leisonstratie te laoj'-n iiouden, aan d© Ti'.C niet (ur.ifon-).
jo gang van r.al:en ;...b.t. de vfaarschuvint; c:; voc:rb aaatrcjjelon i;i op eon
af'-ondorlijke bijlaco vcrrield.

5. Conclusie

Het effect van .".e o." ons tra ti e op de ar. * i— kernwapen.': te:.Tiainic in iiot iQ^or
en het more«l 'j.d. is n. i. onmeetbaar klein.
Vi'el 'zichtbaar is do or.rust(cn de ontragöling van de cia^elijksa tUonst}die
bij de kanernaleidini; MI toog-evoe^-don -..-ordt voreorzacJtt. Gedurende tv/ee
iaf;en is ;.;en mot dozc zaat beaig geweest, wi3.rcin.ir anclci'O ial'ior. ...oe ten blij
ver. liften.

ó, Advioa

y^yasjaürtJ^ayóatsysKxbes^

WAA-ih.i.J" ir. !.cl -.- i rw-li;j : dat i..e;> op con '..'v.-.l niveau xorv dr.1-.••/_• t vo. 3.
l&ËO ti;."^ bano;io;i, i:';óioi. in ..it blri.j v :•: o« L.r ;
'ii*t'.:;clo'^ v.'orccr. aiurV'jctTofi'öj'i. /erv.O'-'k- ri1. t<? .'illvr. ovsi"•<•"••;•

par. •
C. 4/t9 Cidet: gevteapde in advies gebeurt via B1 als routine. T

•> dooien wa.ni,! «n io.p«,inBi» attentie cevraagd v^efSffl^Sfeifiexc artikel
W... it/'sH) en AUJV interesse erg: duidelijk

claw:
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; - ' l m«t : IB-Heventer en CID 2voll«,
Personeel II

Da«lnaiae militairen in uniform
aan demonstratie cruiae tegen de l
cruise in txjvanter. I r

i

Op 19 augustus 1981 otaetreeke 18.30 uur arriveerden aan
de kade in Deventer een vijftal cohepen, «et aan boord deelaa**ra

aan de desionatratie t e r* n atoomavapeim» onder de aoe«*rt "Craiae
t»£«»n de cruiae".

Op het moment dat de vijf eohepen afaeerdan» etonden «r
op de ka Je vijf militairen gekleed ia d» uniform van de EL,
net de uitaonstering vao bet garderegi«ent Prinae» Zvene.

7. i J droegen een ipandoek «et «ieh «et het opeeariftt
"soldatan te^en kernwapen»", alasede het e*ble«r« van de vTBef.

In de /Jaarna febnu^en de«on»tr»tiev* eptoeht dooy 9«v«at«*

liepen deze vijf militairen voorop avt aet «pandoek «et verveld*

tek»t, ftadien voefde «ioto oef ••» ••«d* «Ui**!* bij d« fro*p.

• t •



M

C! H

•l
ftt»f>ffif VftVBOMMf Hun

«PA

fff «W



/C c

93.088.

L AAW» HOOFD B.V.D.

Veili--hei(j_T

bericht
t 24 september 1981

Bron

«

•l

• T MOOI.

Betrokken» «ma verder la het beslt v»n»

• brief fedateex* te Zwolle 09 1 «aart 1980» vaarin g*
ver4 etettn te Terleaea aan aotiee tegen 4e jonota ia
Turkije*

• eteaeil vaaria e*a« beeohrrreo wordt, op welke wijae
vakboodeleider Yaaar Okeuoflu, werd reraoord;

• een aantal ran naaa, adres ea radertekeniaf rooriiaa*
petitiea»

een aantal blanoo lijeten» waarop men «iJa aaaa»
adres en hand tekening kan plaateen;

aantal pamfletten» waarop o»a. geeebrevea etaatt



- 2 -

"Nieder nit der faschistischen Junta e» lebe die

van dienstplichtige tnilltaireö
pBH» l" van het dageUfoe

bestuur van de WDM .
Ik moge O voomat betreft de e»cte inhoud,

verwijzen naar bijgevoegde fotocopieto.
Betrokkene heeft vrijwillig de, als bijlage in

dit rapport toegevoegde geschriften, aan P»"»»*»1
van de Brigade KoninkUJee marechaussee Oroesbeek,

S 8eSBetrókkene is hierna West-Duitsland ingereisd.
Nadere gegevens verden niet verkregen.
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UELDtNO/RAPPORT *)
g*tn ) afwlJUngtn van tfn mMding dtg

l.Vsrklezin«en Kleuwe WIK voorzitter dd 14 en 15

2.Betrokken persoon i I^HHHHHI^fc (thans geen baard)»;

3. Van betrokken is binnen het Odl bekend, da t hij een actieve
VTÏK'er is en dat hij vermoedelijk bij de verkiezingen
van 14 en 15 Oct'Sl tot voorzitter vordt gekozen»

..A.rcusrcto betr,
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AANTEKENINGEN behorende bi|

haadtekeniAganlijaten ia beait

ACHTEREENVOLGENS
m NAAR:

BI-5

W .MOM'

BIJGEVOEGDE RETROACTEN

•a ohook T»n da otaen ran da dianat-

plichtigen in onaa kaartenbak blaak

hat rolgandat

a) er warea per kaserne maar enkele
personen dia getekend hadden

b) 9$£ van de ondertekenaar» waren
(ex) «Td.be8t.lid 7YDK

e) varder bleek ook aan aantal borger*
verken hun handtekening ge*et ta

hebben* Deae burkiaa kwamen uit

Tareehillende plaateen.

Conclusie* hoogatvaaraehijnlijk sijn

deme lijsten «p een Algemene Leden

fergadering 7VB** ter tekening aangeboden
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<*d m l bij MEU>IMQ/RA»f>ORT'> MUM

gmgeven» en d* naaen van d* gestraften konden koaeo. Telgane

Ej}n deze gegevens deorgageven d#or d* TTEK. Of een af d
vergadering heeft bet fte*t«ur ra» de TOK aan de af d Wat

gevraag* ef zy d* naaenvan d» gestraften, bun onderdeel en de

atrafoplegger aa& toun villen doorgeven. Telgene Q^gp heeft het
bestuur van de TTIH deze ««geren* aan de UHMcern «de doorgespeeld,

Beacaouwing : De IKT-kerj» £de meet gesien verden al* aktiere kern. Ut ie e«bter

de eerste keer dat deze karn zien awt de XL in Bde e«»oeit. Qj**l~

l end ia dat de TTO; de gegeven* daorapeelt «n dat «en dit oyenlgk
toegeeft. Dit i* eens teceer een eeveotigln^ van d* l#ne& tussen
de TTUt en IKT-kernen. Ben aegel^c verdere aaavnverkin* tuasen

afd »e*t in Bde en andere legerylaataea »»et in de teekoatat dan
oek niet w»rde» «it«e*leten.

* *) Dcz zal de ontwikkeling ep de kazerne tussen afd eeat en UT-
kern üde gevolgd verden.

*). ̂ i^rlei *ajtwikkeling_o|> dit «••iod aal, aan C-U„Cld«t deer ^^
•"-- - - -' -~- . • ••-,- .-.. . . - . - • 's-, ' - . . ' • ' - ' . ' • . . -&• *, i*=^ ~^*fc

gegeven worden. --=_?T

111-55

n.
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pMi«U 1512 t/» 181281.
p«rtod« 1512 V» 181281.

'} öaathalao wat ntat v*n taupoiuina te



pp* Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht"
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Vwvolgbladnr l bij «Nft :

OBJEKTNH :

OOSSIERNS;

•l

l» iMfaC pMWMBM MC riMfMMMII WStett *»t «ij &f d* J5Mt«HMMI JhttfUM»
WM «f d. butaazüd 09 •!• ko»t*ktB*t«tt,. 21J
publlomtl» j» h»t bl«d WXHTIG w «!• k«t1»ktM%«aa «p
I.T.». i* *kti*>.

3* »«*» aaalvidiBg va luit ai«t ftxlt&mtwtt MB •aa»«««>»l»t<» blak vscuutti*
la te p«ei«te taÉMa Z*r»t 1981 w »±iw J««r 1982 bMft »l«h «9 d* Ipl
dr«obt tijdow te Itaeb «H» «ng*v«««ldb«id vot̂ ypdM» d»d» 151281*
aeti* di* b««t«Bd alt bot wtkffin «HI lawui» d.»*v* h»t «laaa *p te tafel»
ia te actsaal wit mtiticm «a bcst«k, h»«f t e*» M^ate ¥»»«ö»««kt
ƒ. 16.000 .
Voor oitg*br*id8 iafosaati* »ie bijl«««.

£• »g»lijkh«id dat «s muts acti«» *ullBB
241281 M* oi«t uitg*Bl*ttt* «o«tea« G«*i«« te
ftvottteB »ij» «a tee« «oti« bwtaa» alt iswt t* laat
te laastn «te »ta.

i» te 2112 V»

5v*atu01« xallon

<) iJooihalsn »si niet van

Ci.

Se-i-81038a-12»197ffi 3364


