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aanleiding van in de landelijke pers verschenen publicaties
een Vereniging van Dienstplichtige Militairen, welke sou *ijn
icht in de Slias Beeckmankazerne te Ede, werd een. nader onder—
ingesteld.
ij is het volgende gebleken»
Elias Beeckmankazerne te Ede is opgericht de Vereniging
tplichtigo militairen* Het bestuur van deze vereniging is al»

volgt samengesteld t
Voorzitter t

Dpi. ald. •••••» liep al lang met het plan rond OB dese Ter»
eniging op te richten. Al in het depot te Oaeendreoht verden d*
plannen gemaakt en werd een voorlopig bestuur gekozen» Hiervan

tontoen ook deel uit t
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Deze laatste twee hadden echter naar het oordeel van de voorzitter
een te radicale instelling en werdon uit het bestuur vervijderd. Zij
zijn thans echter wel lid van de vereniging. Toen bovengencendea g*
legerd werden in de Elias Beeokmankazerne, gingen de activiteiten
door. De voorzitter polste de noning van zijn Pol. en Cies.Cdt. Taen
hem bleek dat deze niet afnijzend tegenover zijn plannen stonden,
werd ook contact opgenomen met de Kaz. Cdt. de Lnt» Kol. fJH|̂ p. Cok
deze stond positief tegenover het streven van de jongelui» Intussen
iiad het bestuur de beschikking gekregen over 1.000 gestencilde pam-
fletten. Deze pamfletten werden verspreid onder de in bovengenoeade
kazerne gelegerde militairen. Een van de militairen, niet behorende
tot het bestuur, heeft zonder medeweten van de voorzitter e.e.a.
doorgegeven aan de redactie van het "Algemeen Dagblad". Beeda op
zondagmiddag 4 Sept. j.l. trachtte een verslaggever contact eet
•ÉBtfüMc te krijgen in zijn woonplaats. Betr. heeft toen zijn best

gedaan de verslaggever te bewegen het artikel over de vereniging
niet te plaatsen. Toen betr. op Zondagavond van verlof in de kazerne
was teruggekeerd, heeft hij alles verteld tegen de Sgt. «•̂ ^̂ •M
Deze hoeft toen de redactie van h»t. Algemeen Dagblad opgebeld, ret
het verzoek om te wachten met het pjlantsen van het artikel to'd&t
de kazarnecdt. zou zijn ingelicht. JDit is beloofd. Ondanks deze be-
lofte verscheen het artikel toch in; de maandagochtend-editie. Eiern*.
werd dé depotodtr de Kol. f̂ .̂ vaẑ  alle kanten door d« pers be-
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benaderd om nadere inlichtingen. In eerste instantie werden deze
geweigerd, maar later heeft de depotcdt. aan het bestuur van de
vereniging dienstplichtige militairen toestemaing gegeven voer het
houden van een persconferentie. Deae persconferentie is o? caas-
dagavond gehouden in de Blias Beeokmankazerne. Behouder.s het
beotuur van genoemde vereniging waren geen andere oilitairen bi*
dit contact met de pers aanwezig. De voorzitter heeft op deze
persconferentie doal en streven van de vereniging uiteen gezet.
"hans zouden plm. " "* nilitaircn als lid zijn toegetreden.
De voorzitter verklaarde dat hij "van bevriende zijde" zonder dese
nader aan te duiden, de 1.000 pamfletten had ontvangen.

Tengevolge van de publiciteit in de pers krijgen de bestuurs-
leden heel wat/ Bij de ochtcndbestelling waren dat naar schatting
van de f acteur 10 & 15 brieven. Bij de bestelling Tan hedenmiddag
jaren dat 6 brieven. De afzenders zijn t

Snkele opmerkin.ton
De oprichting van genoemde vereniging is in de Slias Beeckmaxxar.
het gesprek van de dag. Een duidelijk verschil van oening tr«eit
aan de dag tusecn de Off. on de O.Off. De eerste groep staat niet
afwijzend tegenover de door de vereniging gestelde eisen, teririjl
de O.Of f. zowel de vereniging, (die zij gezagsondermijnend nonen)
als haar doelstel tingen afwijzen.
Door de Depotcdt. is p.angcrczen als contactman tussende kazerne-
leiding en het bestuur van de vereniging de A.0.0.1. î A*
Door de zorg van de Vh.-Off. zullen de namen van afzenders v&n
brieven bestemd voor het beotuur van de vereniging aan C.449 C.I.dat
worden doorgegeven. Zodra nadere gegevens bekend worden, zullea
deze worden gerap x>rteerd.
Bijlageni 1 pamflet
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. Wittenberg.
Een grote enveloppe zonder afzender, poststempel Amsterdam, sas
vooraijde een wapenstempel met opaohrift-"'t kasteel van Aeastel

nr. 72825"
Officiële dienatenvaloppe met afzenderstempel » 43 Pantser Brigade

j Commandant.
1068

• > *

Een Pakket, afzender "De Volkskrant"* • •

Een enveloppe, zonder afzender, aan achterzijde een stempel i
R.S. Sfcokvie en zoon. Poststempel Koudekerk a.d. Ijseel.
Officiële dienstenveloppe, met af zenders tempel ̂ »
Commandant 1e Legerkorps, 108 YBDBED Bat. -^g—

Zoals in een vorig rapport redds werd gemeld, wordt het bestuur
van genoemde vereniging op één uitzondering na, op 16-9~1966
overgeplaatst naar'108 Verb. Beft. Bat. Lpl. Wittenberg.
Verdere bijzonderheden hebben zioh sedert het vorig* rapport ni»t
voorgedaan. . . . .


