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MINISTERIE YAN DEFENSIE
LUCHTMACHTSTAF

Sectie J L2

Nr. : L2/0964/K-73

CLASSIFICATIE s<

EXEMPLAAR MR.: VAN

's-Gravenhage»14 septem

INLICHTINGENSAMENVATTING

(ISAM 8/73)

I - CIJRRENT INTELLIGSNCE.

Aantal
blz. ;

18

Cis

II - HËLICOPTEES BIJ DE SOVJET STRIJDKRACHTEN. 21

III - THE SOVIET OPPENSIVE EW THREAT.

IV - DÉ REORGANISATIE VAN DE SOVJET INDUSTRIE.

V - BOND VOOR DIENSTPLICHTIGEN.

De ISAM is een nationaal inlichtingendocument, dat

dienovereenkomstig dient te worden beveiligd.

De inhoud mag nie t;

a. ter inzage worden gegeven aan buitenlanders;

b. met buitenlanders in discussie worden gebracht;

c. worden gecopiëerd,

dan nadat daartoe vooraf toestemming is verleend door

het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst.
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INLICHTUrGESTSAMEJUVATTUrG M. 8/73

AAN; EX.MR.:

Chef Staf (Luchtmacht v/d Inspecteur Generaal der Krijgsmacht) 1
"Voorzitter van het Comité" Verenigde Chefs van Staven 2

Hoofd Bureau Inlichtingen CTL 3
HKI VIb Soesterberg 4
HKI Vlb Leeuwarden 5
HKI Vlb Deelen 6
HKI Vlb Volkel 7
HKI Vlb Eindhoven 8
HKI Vlb Twenthe 9
HKI Vlb Gilze-Rijen 10
HKI NS Den Helder 11
HKI 1e GGW 12
HKI 2e GGW . 13
HKI 3e GGW 14
HKI 4e GGW 15
HKI 5e GGW 16
HKI GTM 17
HKI CRC/SOC 18
HKI MTV Groep 19

Hoofd Bureau. Inlichtingen CLO 20 t/m 2J

Directeur Luchtmachtstafschool 24
C- 1 LKt.a.v^C-ASOC 25

I.A.Â ; •

Voorzitter v/h Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland 35
Hoofd MARID " 3^
Hoofd LAMID 37

Lu-Liaison Officier 38
39
40
41
42
43

Hoofd IDB t.a.v
OOP/KLu
DMLu
HEMT d.t.v. VGS
HTffi-Neth. SHAPS t. a. v. Ma j .
UAJK-BTe-fch. AFGEIT t.a.v.
NAK-2ATAP t.a.v. Lt-Kol
C- 1LVG

44
45

.INTERN



INTERN; BX.ITB,

Plv. Secretaris-Generaal KLu 46
BDL - Plv.CLS - Sous-Chef 47
Hoofd Sectie L1 , 14, L5 en L6 (ter circulatie) 48
Eooid Sectie L3••• 49
Hoofd Sectie L2 . 50
L2-2ibliotheek 51
HL2S 52
Seserve 53

1) ter info, da.arna retotir L2a.
2) ex.22 en 23 ter info, daarna retour L2a.



7 -BOND VOOR DIENSTPLICHTIGEN

KLu-aek_tie«

1, Begin 1973 werd er binnen de w-BVD een luchtmachtsektie ge-

vormd. De reden daartoe was dat de w-BVD-afdelingen die met de lucht-

macht te maken hadden geen kontakt met elkaar hadden en zodoende

niets van eikaars ervaringen konden leren om tot een werkwijze met

betrekking tot de luchtmacht te komen. De eerste KLu-krant verscheen

als inlegvel in Soldatenkrant nr.4 van april 1973. In augustus 1973

schreef de w-BVD over de KLu-sektie:"De luchtmachtsektie is weliswaar

de afgelopen maanden tot een zekere routine gekomen, maar de laatste

maal is het inlegvel (de KLu-krant) niet meer verschenen als gevolg

\n een nijpend tekort aan informatie"

Scholing»

2, De w-BVD voelt zich als socialistische strijdorganisatie

verbonden met en richt in verband daarmee haar scholingsaktiviteiten

op:

a. De dagelijkse gang van zaken -werk in VVDM verband- op de mili-

taire onderdelen.

b. Het bij brengen van een socialistisch inzicht en bewustzijn on-

der de soldaten middels agitatie en propaganda.

c. Het goed beoordelen van de situatie om tot de juiste stappen

te komen in het belang van de soldaten.

, ) Om de w-BVD als strijdorganisatie goed te laten funktioneren laat

zij ondersteunende taken via de hierna te noemen kommissies lopen.

3, Kommissie voor studie en onderzoek. Via deze kommissie wil men

feiten en bepaalde achtergrondskennis over de strijdkrachten te

weten komen. Deze kommissie verzorgt tevens het archief en stelt het

BVD-bulletin samen.

4* Kommissie voor propaganda. Omdat men het zeer belangrijk vindt

dat de mensen al vóór hun diensttijd weten wat de w-BVL is, vinden

de meeste werkzaamheden van deze kommissie buiten de strijdkrachten

plaats,

- V. 1 - 5.Agitatiekommisaie



- V. 2 -

5. Agitatiekommissie, In deae kommissie zal men bekijken op welke

manier men het beste agitatie kan voeren, waarbij ook de inhoud van

de Soldatenkrant een grote rol sal spelen.

6. Scholingskommissie. Daar de scholingskommissie niet zo goed van

stapel kon komen, heeft het politieke komitee (Polkora) de scholing

nu zelf ter hand genomen. De scholing die bedoeld is als ondersteu-

nende funktie zal de nadruk leggen op het politiek bewust m$ken en

het bij brengen van de maatschappijvisie van de w-BVD.

Plannen rond de dienstplichthervorming.

7. De voorstellen van de "Commissie Peijnenburg", waarin wordt

aanbevolen om het uitstel wegens studieredenen af te schaffen en de

dienstplichtige leeftijd te verlagen tot 18 jaar, worden door de

w-BVD afgewezen. De w-BVD stelt, mede ivm de voorsteller van genoemde

kommissie, de volgende eisen:

a. Vrije keuze van opkomst voor militaire dienst tussen het 18e

en 27ste jaar.

b. Recht op arbeid en gratis onderwijs voor iedereen buiten het

militaire apparaat,

c. Geen militaristische propaganda op school, in het bedrijf of

in het vormingscentrum.

d. Onmiddellijke gelijktrekking van de wedde van de dienstplichtige

met de beroepswedde, ruime kompensatie voor overuren en v/eek-

enddiensten voor dienstplichtigen, beperking van de diensttijd

tot het noodzakelijke minimum om geoefendheid te bereiken, open-

baarheid van alles wat met het personeelsbeleid van Defensie

te maken heeft.

e. Volledige vrijheid van meningsuiting, organisatie, vereniging

en vergadering op achool, in het bedrijf en in de legerings-

plaatsen; geen censuur door schoolhoofden of militaire superi-

euren.

f. Geen politietaken voor militairen.

8. N.a.v.
- T. 2 -
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8. N.a.v. ervaringen in Frankrijk en België rond de plannen

van Debré en Van den Boeynants inzake de dienstplicht dat het

juist de scholieren waren die de drijvende kracht van de campagnes

tegen deze plannen waren geweest, stelt de w-BVD zich op het stand-

punt dat zij zich in eerste instantie moet richten op de organisatie

van scholieren. Daarnaast wil de w-BVD ook de werkende jongeren er

bij betrekken. Via de oprichting van plaatselijke scholieren-

initiatief-komitees wil de w-BVD komen tot het opzetten van komitees

op scholen. Verder wil zij het verzet op de scholen koördineren en de

ondersteuning van solidaire groepen organiseren.

-—v
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