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Dtut Ifl 16AO maart 1986

Ploeg 5 van 111 cidet heeft beslag weten te leggen op een
WDH.sten«jil met de volgende inhoud:

C«)Hfd
Plv Hfd-LAKED-Bi

" Van DB-WDM aan alle actieve maters». "
Ben niet zo stom om dit stencil aan een ef andere

Hoofd LAKLD-B:

commandant te laten sien» Beste WDM-er eindelijk is het
weer zover» De WDM gaat actie veeren* Dit allee gaat gebeuren op donderdag, 20 maart 1986, in Den Haag* Beden van
deee manifestatie is natuurlijk de belachelijke bezoldigtngsmaatregel van Kameraad HOSK2EKA» Actie-inhoud merk
Je woensdagavond dan wel op donderdag a,s*
Ia ieder geval moeten wij de aandacht opeisen; ze'n actie
kan alleen slagen als veel mensen meedoen» Ook jij wordt
aanwezig geacht bij deze manifestatie»
Jl uiteraard wrdtieapiaji
_

koppel, binnenhelai??))»
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Je kont op woensdagavond al naar de Hojel konen» Je
maakt dan de laatste voorbereidingen mee en je kunt met het
busje naar Den Haag meereizen*
We hebben er deze keer een ALV van gemaakt - be&»ek dos deze
ALV ., waarvoor je bij deze wordt uitgenodigd.
TOON AAN DAT DS WDM AL 27 JAAE VEBXE, EN NIET 2DMAAB ALLES
Nomaals laat dit stencil niet op da kagerne

Voor meer info van bovenstaande kun je naar de HOJEL
bellen*

Namens het actiecomité, met strijdende groeten

N»B. i Stencil zal z.s.0. door 111 cidet
worden ingestuurd*
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B. 2.
1.ONDERWERP:

Publiciteit.
a.Trefwoord: Onderzoek leefomstandigheden kazerne.
b.Plaats/Tijd; Amsterdam, ONK, 17 oktober 1986, omstreeks 13.45
uur.

2.BETROKKEN PERSONEN:

VOORVAL i

Op plaats, datum en tijd voornoemd in punt l onder b, meldde
de toegevoegd S2/3 van de PMC/GC NH, dat er twee mensen van
het Dagblad Parool en twee personen van de WDM ivm een "Vlooiei
plaag" op het kazerneterrein van de ONK geweest waren. Binnen
de kazerne werden zij opgewacht door twee soldaten van de 646
werktroepencompagnie.

4. RESULTAAT ONDERZOEK:

t) doorha'en wat met van toepassing is

Zie bijlage(n) één(l.)

veruoigbladfen)

een

een

Bijvoegsel rapport KMar en een aantal krant
en knipsels over de vlooienplaag.
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deze M/R bev;
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5. BESCHOUWING/CONCLUSIE:

a.Beschouwing;
Op 17 oktober 1986 bezochten een tweetal bestuursleden van de
VVDM en een verslaggeefster en een fotografe" van het Dagblad
Parool de ONK te Asd ivm een zg Vlooienplaag.
De twee bestuursleden van de VVDM en de vertegenwoordigers
van het Dagblad Parool werden op het kazerneterrein
opgewacht door een tweetal soldaten van 646 werktroepencie.
De twee bestturaleden van de VVDM en de verslaggeefster met
de fotografe van het Dagblad Parool zijn met een auto, voorzien van het kenteken flMMMBop het kazerneterrein gekomen.
De auto staat op naam van de VVDM, Croeselaan 39 te Utrecht.
De bestuursleden van de VVDM hebben zich gelegitimeerd door
het VVDM legitinatiebewijs in combinatie met hun militair
paspoort.
De fotografe en de verslaggeefster van het Parool werden niet
gecontroleerd.
b.Conclusies
De wacht die op dat moment dienst deed aan de toegangspoort
van de ONK te Asd heeft zijn zaken niet gedaan.
Hij/Zij verzuimde om alle inzittenden van net voertuig, voorzien van het kentèken^HM^t te ecritröleren, Hij/Zij eon- v
troleerde de voorste inzittenden en de achterste inzittenden
controleerde hij niet.
Door rapporteur zal contact worden opgezocht met de Kaz.C.
van de ONK te Asd en aan de hand van dit incident zal de
toegangsregeling van de ONK met hem worden door genomen.

6.ADVIES:

Zie de gemaakte opmerking bij de conclusie. Rapporteur neemt
contact op met de Kazernecommandant van de ONK en zal met
hem de toegangsregeling bespreken.

Datum en paraaf steller:
17-J
ADVIES C Plq NH, 450 CiDet;
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Onderstaande gegevens mogen NIET') buiten LAMID/CI kanalen worden verspreid

Overhandigd/ter kennis gebracht dd
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RESULTAAT ONDERZOEK:

a. Zie rapport KMar, onderwerp "Onderzoek slechte leefomstandigheden.
b. Volgens bron b werden de personen genoemd in punt 2 onder h
en i door de personen genoemd in punt 2 onder a en b het
kazerneterrein van de QNK te Asd opgebracht.
De twee bestuursleden van de VVDM legitimeerden zich door het
VVDM legitimatie bewijs in combinatie met het militair paspoort. Het viertal kwam de kazerne op dmv een voertuig,voorzien van het kenteker^MMIVfc. Dit kenteken staat op naam vai
de VVDM, Croeselaan 39 te Utrecht.
De twee bestuursleden van de VVDM werden gelegitimeerd ende
fotografe en de verslaggeefster van het Parool werden niet
gecontroleerd.
Op het kazerneterrein werd het viertal opgewacht door de
personen genoemd in punt 2 onder f en g.
Betr. sldh functioneren binnen de cie uitstekend. Beide
:
perspnen;,zijnï4n het verledërrgujst daardoorrtöt ^sld der Ie
klasse bevorderd.
:
; ^ j " ^\e persone
soms te wensen overlaat, waardoor er vlooien zouden kunnen
komen. Dit laatste hebben beide personen nu aangegrepen.

van Toepassing is
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Onderwerpt Ondersoofc «leekte lecfoevetftndigfced»n in Oranje
Baaaaukjttwme te Aaaterdaoi door bwatuuraleden
«o p«rs.
Op vrijdag, 1? oktober 1?86, omstreeks _1 3 ,45 uur, werd _^door pereoneel van d« brigade der Koninklijke marealöfeafr^
eee t« Amst«rd«n, een telefonieche ffiededfliag ontvanjjxm
vwr. deoffioier van kasernering, d* adjuAont-oBdêroffiol9S»rd in de Oranje Kaêoaukae«rn0~te
inhoudende d.-it door b «B een fotografe en een
verslaggaef oter van het dagblad "Parool" op genoemd ka—
jsernatarrein word aatogetroffen. D* peranenaen vuren in
gezelcchap van «en viartal atilitairen, welks niet in d«
Orsuije Bassaukagarn® zi^n gelegerd.
Badoöldo p«rsonon w*rd«n, aangezien hun a&nvrezigheid in
de kaserne niet legaal wac, door genoegde adjudant ov*yrgadr;igan aa.n de officiar vsrn kaaerce woekdienat, ds kapiLaatstgsnoeada pleogde daarop o\r«rle« met het Satioaaal
JUlitair Comfflando te Gouda, waarna de aangetroffen personen oen besoekerapasje verd uitgereikt.
Tevene werd toasteaning verleend foto's t* etakatt vaja aea
leg«ringokaB*rf waar een militair gelegerd sou si^n
een huidaandoening KOU hebben gek r «g 035 door de el echt e
lecfoBstandi£heden aldaar»
uit h»t ingastsld» oaderzoe-: i» geblekwn, dat de tv»e
psreBenaen a^t een personenauto van son T7SH bestuurslid
de kazerne Kijn binnensekorseE, vaarbij het l eg i t iaat i «b«wija van de WDK bestuurder als wa, rborg heeft sediend.
I>o p«rs^cn»on sijn niet gecontroleerd* D« auto, waar in
bat kasornoterrein aija opüoredon» was gekentefcrad
MW Bij telefonische navraag bij de Üijltadlsnst voor bet
^egvericeer te Veanda»! blea^ dat genoetade auto op
wa» geatald van de WSM, CroeBel'ian 59 (5521 BJ) te
Ctrecbt.
D» nsjseu v/üi 4e betrokkan WOT leden luiden al e ?*-

