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/̂̂ ï̂̂ -^^ ĵis"'̂ ^®^-^"tóë^A^-^^^ t̂eK

UITGEGEVEN DOOR DE LUCHTMACHTSTAF / SECTIE L 2



behorend* bij

IMLICHTJNG£ySAMEM¥A!rTII(l UB,,7/72.

Aan i

Chef Staf (Luchtmacht) r.d. Inepeoteur-G«neraal der Krijgsmacht
Plv. Secretaris-Generaal KLu
Voorzitter van het Comité Verenigde Chefa van Staven
BDL - PLV CLS - SOUS CHEF - DMLu - AI»!
Coördinator Verenigd» Inlichtingendiensten Nederland
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IV- MAANDOVERZICHT ANTI-DEFENSIE ACTIVITEITEN

periode: juli 1972

Personeel.

1 . Verkoop Spldatenkrant en Jonge Tribune . Verkoop van Soldatenkrant

nr. 6 en de Jonge Tribune vond plaats bij de LIMOS te Nijmegen.

2. Stencil voor rekruten. De afdeling Nijmegen van de "witte BVD"

stelde voor rekruten van de LIMOS een' stencil samen.

-, 3« VVD.M- pamfletten bij Vierdaagse. Bij de intocht van de Vierdaagse-
ƒ ' • • '

deelnemers te Nijmegen werden WDM-pamf letten uitgereikt aan de toe-

schouwers, De inhoud wijst op een meer militante houding van de VVDM,

waaraan de onlangs gekozen voorzitter ongetwijfeld mede debet is. Voi

gens recente dagbladartikelen zei hij over het kontakt met de "witte

BVD": "We streven allebei hetzelfde na: politisering van het contingi

dienstplichtigen. Het gaat daarbij om één ding: hoe maak je kritisch'

burgers. Om ervaringen uit te wisselen is het volstrekt noodzakelijk

ook met de BVD een samenwerkingsverband te creëren".

Materieel.

4. Vals bomalarm op vlb Soesterberg. Bij het 32 Squadron (ïïSAF) op d<

vliegbasis Soesterberg kwam een anoniem telefoontje binnen dat in eei

—J jachtvliegtuig een bom was geplaatst. Een onderzoek bracht aan het

licht dat het hier een vals bomalarm betrof. De mogelijkheid is aan-

wezig dat deze valse alarmering uit dezelfde hoek komt als de pamfle'

ten die enige weken tevoren in een gedeelte van de stad Utrecht werd<

verspreid.

5. Pamf Ie 1 1 enver spreidirig te TJtreolrt. De pamfletten die te Utrecht

werden verspreid waren eveneens gericht tegen het 32 Squadron. In

politiekringen wordt vermoed dat de pamfletten afkomstig zijn van de

"Rode Jeud".
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6. "Vitte BVD". Met uitzondering van de verkoop van de Soldatenkrant

en de samenstelling van een stencil gericht op rekruten heeft de-

"witte BVD" naar buiten geen aktiviteiten ontplooid.

7. VVDM. In dagbladartikelen weergegeven interviews met de top van d

VVDM en zinsneden in VVDM-pamfletten als "de legertop ging door de

knieën uit angst voor onze sterke soldatenmacht en de publiciteit" e

."we gaan door met de strijd" wijzen op een meer militante opstelling

van de VVDM.

Verwachting.

8. "Vitte. _BVjD.'[_. Ten aanzien van het aktie-patroon van de "witte BVD"

worden geen wezenlijke veranderingen verwacht.

9» VVD_M, Naar verwachting zal de VVDM in de toekomst nauwe kontakten

gaan onderhouden met de "witte BVD" omtrent de politisering van de

dienstplichtigen waardoor zgn« "harde akties" op den duur niet zulle]

uitblijven.
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