
eten:

llohecode(i):

OA: B5 «•*= 9-1-75

«*: 10 JAN'. 1375 ;OET

Bronnen:

on* : 1J-1-1975

doe :
Ev:

•rch «ene ' tot doss bl)g«voogd

•l hld 1-1 1-2 1-3 M bfd 4-1 *T-1 8t-2

02 hfd 2-1 2-2 2-3 BJ Wd plv rnpp krt

PtV HFO

doe irch dd

MELDINQ/RAPPORT')
geen ') afwlfklngen van tin melding dlg:

09 8-1-75 *•*!

uit d«

¥. Bl«dhOT«n 0-1-1975

2* Op

b»l*«a wasrmaa enig» dpi*

3tfT«niaiokkai«nt« d«elnam*n*

Op g«ao«ad «dr«« woont

In s«B«av«rfcine ««t oioo 111CI«4*t word«n d« personall* TW da
uaw«sl̂ «n op d»E« feij««üconst •dhtcriuutld*

5* Uit ••••». blijkt dat *-BTD Afdaling Sindhov«a Mlwr neg "l«eftrt.

4* Nader* iaformati* rolgt*

C-pl« KI $

C- 451CXD»*!
Hfd Si«Teii

! doorhalen wet met van toepassing is

bi}d«ge(n)

daas:

3C45-IV-16598-328801 '-69



: 5 feb'75,

ontv: 5 feb«75.

"* *>•• Wto*vt»g<5
" '"

M M M HM M

BOM') iM]Un0«R VM rtnmoutns dtg
Syn V«"Brd«

Betrokken Paraoeni
G«b t*
Beroepl
Wnplj

oogralil-ym

*) doortialen wat ntat van todpetsJog



M •fMfttAQM VVA ttn nwMtno 0IB'

tet

B« ¥J4»itnkBa»t ia ia A»

bat

') coorfuWm «ra? rW .»" n>»p«nlng M v»rvolgt>l*<X»n}



nr RW» :

OBJNfl :

DOSSNfl:

') doorttaltn «ml nl«t van toepatslng la

clasa:



ontv:

Bronnen: Ev:B2

IKLB ontv .: ' . - • dagb

arch flcha kit doss bijgevoegd

18-2-75

RNR i

OBJNR :

OOSSNH:

/ ' / ' ' volgnr:

OET 111

ACTIE

ontv : 13-2-75

doe :

WHZ : 21—2—' 75

INFO: Sie Vb +

~L

B1 Md

Bï hfd

1-1

M

1-2 1-8

« M

B4

B3

Md *-1

hW plv

8T-1 6t-2

rapp krt

PIV

doe

HFD

archdd

MELD1NG/RAPPORT'}
flaen'} afwijkingen van tfn melding dtg:

Onderwerp» ©pstallar inhoud TTOM "HltflKIUïrT" Wittenberg.

Betreft t

Betrokkene is de opsteller van 'bijgevoegdesbe "MINIKRA5T"
uitgekooien 6 februari 1975 als uitgave Yan de "Witte Maten
Krant" WEM afdelingsblad Lpl.Wittenbcrg.

Betrokkene staat bekend als zeer actief in de WDl! vooral
in het schrijven van artikelen, odls blad.
Voor vat betreft de inhoud van bijgevoegd geschrift tfat niet
in overeenstemraing met de waarheid is dt. voorzitter van het
af d.bestuur IflHHHHH^ door Kaz.C» ter reraatweording
geroepen.D«or |HHHBIverd toegezegd eea achriftelijk te
herroepen.(zie bijgevoegde MIKIKRAHT dd 10-2-1975)

:) doo'tialen wat niet var toepassing is

claos:

ve(YOlgbtad(en)

bildage(n)



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

efess: Ü8IS«

er

PIS: B» H» WÉV: «en: :

Bromten : ËV :

HftB omv aagfe

aroti fieh» fcrt doss öijgeïoegc)

OBJNR :

DOSSMR : /^ £?$- J $ C> /

OET 4S0 OBS» : If***!*»?!!

tloo :

ACTIE vsfZ : 19«*2'<*T5

S2

hW 1-1 1-g 1-3 B* M<J 4-1 ST-1 S*-a

Hld 3-1 2-6 3-3 SS h W plv fapp krt

J»tV HFÖ

ilae Erch dd

geen i) afwijkingen ven tfn melding dtg;

a* HiMerll^ka telefonische aötivlteitea ^tm 4ö ?.?*£»£
b* Affiata^aa, 151130 feïss.*. 1975

151403 fefesf. 1975
171030 febi?. 19T5

5.
a» f@ll*. gesprek

pit MH. 450
Dp

over ds ff f «lijs tusa«m Msvs?» i

14«00 uur*

slaas:



«jentraal Archief Koninklijke Luchtmacht'""

nr BNB

OBJKB :

: /& & V
waagt het ielfar, ima

telfa»»

Is»

l? fel*. 1975 te 4 10*53 fceïa* sa» gemeen $lg M «§« di«
ö«g» aendör sioh everigaB» %«t£MM t*

rgetekaad* w«3ïd A» telf» ove?g«nom«a «n
saiet ia berslkea was.

ar de aast» maakte betr* aioli
d« TiTBÏI» @*v?a&££ Haar d«
k*a a«i b»tr, dat t
« hism g«l>J.«k*n w§st dat een
ingesteld}

«• hij

tl£*B3f. van de pig SH "via via* te hebben
- dit het ag« y»a è« "sektia ati»ke«w tros;
- al» 4HH|B îe* va» t» be»aik«ii MJ d* feöagstt «Mf wild®

sprëkm Sie d* saag nmn ae^eo» soa hebt»» (de naaia vaa h«a alet
bek#nd)j

te b»r«ik«a Is onde» t«lf «mr*

r. het
MJ 450 Cïdet dd.

Ia opdracht vaa Si« 1̂ . i*v.m» bsmodKisg iraa bet*, als
atuoxaïid van d* WM ea ^afhal-r» ^egpralMipaaftae» vst» 4*
B* Mijslat»* wiiS» graag wettin m*t wat va&r ««a figuur hij

kwsaa via plg ïïtreeht» plg HH !>ina«a mat A* me-
»««r veel ape«d? aeht»»sï(e33jlg*g«v*öi» t*

') croorhalen «as niet van tóepassing is

ctess:

vervotgfetadan:



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht —-r

VereoSglsiad nr t»

OBJKR :

DOSSNR:

4* _
Me hst tmeces Hf^ttÈ$-® &*
*» op %e«% naar f»u1>Tieit*it«

5. A a.JLULJ

WBM kvooeili.Jk its

Sve»tita*l vejcwijaea naar de Mniat*» «waa

M.
1* "«isis» «a
2» ^Selïikkig" is stbusievall^k het va»k©es'de netnumfflör op®ege««-ön

waardooï? parsooali^ke feeRadeariag va» «e» slo * veo^alaaeg
voarkoaea.

«» is

att»at meet ssijn Biet liet éooxrgev*»
wuaasÉriS «n/of ,adiee»8*a»

4* Het kont aij «r*as»li|( voe» t« oire^wegeas
a» 4» aga Pff-tfjaauaate»* van de pleeg«B sa detasfeameais» t®

tfa aasameaea
"geheime

') doorhsien '.vat olel «a»

siass:



C.

r
M A R I N E -

V E R B I N D I N G S D I E N S T

c _,,
NETHERLANDS BH/

N A V A L COMMUNICATIONS

05 2/195 •

<•*•
page 2 rnfad 106 n-at o s<> ,«r
(4) subverslott ,
(1) the. w-bvd continued lts propsig«ncJaactivltiQS _
(2) a number of youth organisaties organised wlth the support
of a number of bona-flde poLltlcaê' partles- a demonstratie^
agalT>st the acquisltlon of the Jalrfighters which are abl« to
carry nucL«ar weapons both the b%* .and the anjv (the communist
youth-organlsatlon) took advanta4ö'"of thls opportunlty to make
their own propaganda r'
bt

noot vos. gek Las refereren

attenties 018/4ltftarid
info s 016/hops dtgrs 21.12002 feb 75

U 7530 • I7-705-2097-350.000-7-I22.3.008.83760 FORMULIER VBO l



r
M A R I N E - '

V E R B l N D l N G S D l EN S T

c
N E T H E R L A N D S

NAVAL COMMUNICATIONS^

r 2114592
•fm mod nethariands

info rxfpsh/sacöur* •
zeTj/nmp (nl) shapa ' ' ' '
rnf Lg/cnis - ' * i

• zers/cgs .
rnfppa/cia . ?.:
ï%rt/<-jz G vin f, •• •
bt

— „es 75*24t/2ia4 subjoct •B»3T»Vily ei
««« a my-msg 71-242/14727^ 161330 z cfoc 71
J33g Int/006770 dtg 200816-:i s®p 71

A subversioT) 1 the w-bvd

page 2 rnfad 160 n a t o s e c r^

iRfiltratlons in ths vvdm :r:

fo t tow-up of th» aT)ti»
bt'

5'
lts propagsactlvities a

of actlvltles cis a' rosult

gskLass r
j 6fö/4hiT?arId

dtgr; 2114592 J

U 7530 • 17-705-2097-350.000-7.122.3.008.83760
FORMULIER VBO 1
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c>tt tv - ftpfè flf#f
u/*** 4toff_

d-
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t*

t/Mdb&6Utff/«f4t»

C.
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l

u-



flchecodefa):

CIA : St» wwi:

PLO: I? ontv:

«4-5-1975
24-J-1975

Bronnen :

on* = 64.5.75

doe :

INFO: SI* VJj + 1 Mfl

449 C14*t

INLB ontv '/ / - i

•rch fiche
«5?

don b)lB*v06Bd

hfd

B2

1-1

2-1

1-2 1-3

2-2 2-3

84

M

hfd 4-1

hW plv

ST-1 St-2

rapp kit

PtV

doe

HFD

«rch dd

MELDING/RAPPORT')
ga«n <) afwltklngan van tfn maldlng dlg:

"öaen Miljardea Toor alewra «tt««lj*fer8tt«

Bekead «la BT9*r {wrtief ) uit Asaea.
3» yceanm.1

Qp Zocdegvroad 16 aurt 1975 *«**
•Gtam viljvrdaa TOOT nieuw»
•0aea tttocatck*a
•voor Vr*d« «a TrUgheid,
op het BS«ctj(tioa t» ASS«B ver«pr«ld «an ast

pa«flarti

rand» •ilitairaa «to«» door «eróorvexveld* Jta DLSEfSSS.
4. QSMOtSH HAATRSaSL5gt

') doorhalen wat niet van toepassing l* vervolgblad(an)

blj!age(n)

tDèS-ll-741164-42<9O4--69



GEEN MILJARDEN VOOR
NIEUWE S T R A A L J A G E R S
GEEN A T O O M T A K E N

•VOOR V R E O E EN VEILIGHEID

De nederlandae regering vit een keua joan maken tuaaen vier dure Vliegtuigen*
Oit ig gen vette order voor de grote oorlogainduntriein, uaaruit hun invloed
blijkt,

IffO ttraaljdaere '".c ".et .-" miljard. HiwvoK kwj>t 43.000 betaalbara vmingen
jebouud ucrxen. leder fezin kaf. 800 gulden krijsen. JSO.OOO arbeideregezin-
•tan kunnen er een Jaar -Jan Ifjfr-,. 100.000 uelzijnsoerkcra, verplegers, leid-
9 tere en onderuijaera kunnen een jaar lang ui ti>« taald ucrden. Voor da ueder-
cpbeuu van Vietnam kunnen 1030 tiekenhuiten ervan neergezet 'jorden.

De verechilLende regeringen hebben d» mond voi. igehtul} over ontspanning tutten
oopt -'n uaot. De aansahaf van nieaje atmaljagm'B, aaar <Je tot in da jaren 90
aar. vaat zitten, betekent echter clueer een atsp in de moorddadige bewapening»
aedloap. En dat teraijl het niet uitgegeten ie Jat fiat nederlandte leger in
navo—verband atoontaken krijgt^ en er nu at (itaomkoppon in ons land liggen.
Dat ia gean ontspanning, naar voorbereiding tot oorlog, vaar de grote indus-
trieën uil en de bevolking niét bij gebaat xijn.

sa t v»
Hiermee eonenliangende zaken ale nauo, beroepsleger, de funktie van het leger,
de btuaveningeuedlacp e.J. konten uitgebreider ji.-n de orde op de kanende akti-
•Jiteit^-n.
Het lano'elïjk korrité heeft ook hiarocer een ïr-rr uitpegovan.
Tn Vera uordt taandaff 24 maart om S. 30 en 10. S J aan film over de Zueedae Vigg
vertoond

Jndfrs taande org«niftati«a roepen op to":
oumlf0«catier din.tUa9 25 m«art on ^i.oo uur in Ver*.

de landelijk* demonstritir/maaifestotie- in Utrccnt. op zaterdag S april.

St*d«U)k. Xomlc» "G«»n nlouu» «t rai > FVS- f""' p£i'<
(lul), VD, VEKA.

*yvp.qx,



Md t-1 VI t-J M hM *1 «T-1 9t-t

Ut H M M •> Wd ph r«K> tol

K* WO

doo nchM

.t!

MELOmG/RAPPORT1)
«Mn <) «fw«lüi>a«<> nnaa oakOoa *8-

«0««n
Y«koop Soldttaotarant nr. 2

mor
19T5»

«a da seU«k«atettt ar. t *aa 1975
«• Mdttwpoort r«n d« *Jolf TUI HMarakMwm* t*

17.00 tot 17*40 nu» door At Wwt •

3
.•!

:.«
i

*> doorhalen w*l nl«t van to«fi«a«lng t»
Ma

'• l



G E E N M I L J A R D E N V O O R
N I E U W E S T R A A L J A G E R S

«iE|ES ATOOMU«»
V R E D E E N VE

ntfrrlani*» ngortng vil tm luw gum «*»n tu*Mn »f«P Adv
* ft un wtt« «do. KW d. jrow oCTloj.in*»er<rtn, namrft «B»

100 ttrmljai*n Itettm t atlfarJ. farm kumm, 10.000 brtaaOxsf* ventmx
nbwrf wnlei. Itdrr gtttit *m «M ptUm Hrt^tm. ItO.OOO abtUatgtfSf

fim bnwn «r Mn ̂ oor «m Itvtn. 100.000 iMlrijimitrknm, taftfgtrt. Uut-
txrt fn-onlfta^ar» lama* tm iaat Img utOutaOd oofdn. Voor i» M&u»

rfsaHogt
lont «n DM*. >• atmtohaf mn

turt «it«M, tttOtmt •tüittr

ttm i* maxi tol IgOiat) fttf tatffaattag tumn
«oar •• te» int» jam U

han>röfon<f alMMabm trijgt. «n «r ni ot atMnltenwn «t au» Zand
»»• tamttffUiiif tot ooi-liy. uaar 4» «n>«<

Oituf* tatnSmffVi* taken fit fan, bttaatltgu, db faAtU «01 ktt t*s*r,
|dk tiüijpntntSfMiiOf m,d, laan mtt&Mifr aan i* «rot «f *• tWMd» «*<-

bRdtMa tarfM kM/t eo* ««KW «• faort irft«M»w<.
l *«S* «P^fatf M var* <M «.M «i W.» «m /(te MW i» Mtt4w

Olutef IS aurt Ml 1.00 <tor
Ulll>/unt(.»ttU« In UUMht, op »t*nl*« S «pril.

HB, n*, m, UT.
a* («l) , », v«i*.
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OBJNR :

OOS5NR:

O

Co^n cold voor oorlocatuis.rouar botero vonincon on ceon 5 miljard voor
otra.-O.Jr.ccvB.Enkola toron vcrd Uoj£ Internationale gezongen.
-••••••••••t droegen do cejiele tocht het spandoek met Batopnolirift
"Stoun ]ie-u"nOJ.oiitenvoraat in hè» Icjor BVB".
-;>o dpl. '̂ri~'1t.j>Bp^teo!:leca. in crocuo,lcnce lode Jas oot opiJJcorbrooi:;
v"° ^''^,"v-"n" **e urn.-j.-3 van een proot opandooi.vaarin ook hei eyooool ven
üo v^ifi>( ioda vulot o? hot wiVjo i!5ok) voorkvan.
-2o 'bijconkonot in taal do Kloitorg van oa oncovoer 15.45 u«r ofcolopcn.
l'o ItOOCII vortro!:,in co=olooiucp van 3 jon^e uoiojos, op dit tijdotip.
;?o Ji. en üo nolcjco liopon ri.con.run.naölj de plaatccll.1V.a eoh*uvl)urt7
:ri:v;cn do 3 nciojooioon anioro xichting op on ^^B^^otepto aldaar ca
1Ü.10 nur -t-n con otadub-ua lijn a.Eoze buo vorto't in de richtinff van hoi
woonadres van*Mt( otadobuoHï.108 ri. wijk lepelaar vU üe Blauwe Kol)
//5 03» vooxBtol van rapportour via rucrcopraok Bot CrC.I. ploeg KBï «ard
Cdt. AOC üo KoloitdlVHI^van e.o.a. op hè hoogte catiracht.

Do ooraraaiiacnt AOC hooft rapporteur verweaon naar oonmandnnt A.S. Be
t Luitciuint-kolonal M^^HBIdo direota coaaandant van oetr.
i Do Lvlcol.Bassolinc heoft do kornet ••••••fc bij hem ontboden.
i Do IIooGh verklaarde] dat hij inderdaad had Bee^elopen Det dose deson-
otratio,echter ontkende hij dat hij oen spandoek had gedragou.
Rapporteur en getuige de Ad j, ••••{••̂ ••l habben duidelijk eazien

1 dat botr, een deel van de deoonetratie^cedo draffor vaa van «en groot
spandoek.

C. C.. Ploeg H3r. t

0-431 O'I.Set&ohemant:

paraaf opsteller,

') dooihalvn xv»t niet vin toepassing te vervotgbfadcn:



t

l

centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

iüLS out» 4 • '-/ " t
f ' f

arch fiche / art

Mtt t-1 t-2

hfd 2-1 £.3

B« Md 4-1

SS hfd phr

ST-1 St-2

rapp fert

PLV HFO

<JOC

MELDING/

zija op
lokaal ia IpI.Witta^ws «8

te hoadea S«1a*ödjig

m

oa «s»
ia Sit lokaal ««A diseussie-

borsa^aosad
vaa

lid ra» het V7Dtf-ilf<ï.bestuar,fa6ddta dit
isea^eakea ast de ïest

dit 3?3.aa.

') doorftsfeü WÊÉ niet va» ̂ wpasslng is

otees;



«m OO'U «••«4 «FT» «O

«gaar KI amBamtamit na gtnoa»
Ss aanan ÏOOA JUUHTCTUI

K IV^U PM U»r*14>00p (,

*!

uu ddu «id pn n c-» K i-e



«lot: l

RNR :

OBJ NB :

DOMNfl: 10.07.37/12

CIA : U2/4 «on :

PLO: onl»: 3-4-'75«

Oronrain r 6»:

WW ontï //- '/ /l'diBtl

•reh DOM Jt

0 '/ J

oer 450 ontv : 8 april 1975
„o, , 6 «pril 1975

ACTIE van : 9 april 197$

INFO: si» n

don bijgevoegd

hld 1-1 14 1-3 hld 4-1 ST-1 61-2

B2 hld 2-1 »2 M M hld p)v rapp kil

PUV

doe

HFO

ficti dd

MELDING/RAPPOHT')
(«en ') ifwIlMngwi ywi tfn molding dtg:

1» ONDERffERfi «. ritta B.V»D, inforfflatianvond.
b» 25 mri» »75. Jongeren Advl«0 Centra (4AC) i»

Amersfoort*
2» BSraOKKESPERSOHEK;

, doch gerden irel geacht nanwezlg 't»
door leiding Wjtt» BVB»

') doorttaltn wal nl«t van loepualng Is

eltu.4



cl*u:1

"i MELDING/RAPPORT') ««050475

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

Overhandigd/ter kennis gebracht dd

door: par:

O

O

2« Vervolg BETROKKEW PERSOJTBHt

Slot . deoh *orflt door Richter en Schol ia
TIOBT en aocr alB atronc*B gebruikt.

tffjen no« aemraaif»
Hoofd Witta BVD kring Amorofoort» (burger)

Baar ; SoheldlBg raohts, pl»t dun haar,
vooraan enigszins kalend, gitivart,
krullend baar naar >iaa«a tot •» h*t ooi

t Orota oogkaaaan»
Fallo ogan»

Heoa
G«8ioht | Van bovon bol»

Kin «n onderkaak Bpit«to»lop«nd.
Kleding | Zag «r netjoa uit*

Licht» blouse, rodo pullorar, liohto
broek.

Botr. droo^ gcon baar* of «nor of bril»
krtn,T

Signalement i iwigta t 170-175
Leefdtijd; 20-25
Haart t Donker bruin t*g«n nart aan*

Znaar krullend haar rust op da aohoud«>
Ogen t 3at grote ogen op ala hij epreakt.
uond i Sohava mond, vooral ala hij *pr««kt.
Cozioiit | Pokdalig»
Kleding i Spijkerbroek eet ja>» trui.

Zwart» laarzen.
Gedrag l ^oopt a««r and on gehaast»

) doorhilan wat nlat van toepassing Is

X»5-IV-ia58«-32B601 '



ctm:

bij MELDING/RAPPORT ') dd 050475-

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

Overhandigd/ter kennis gebracht dd

door: par:

O

O

3. VOORVAL i
1. Voor de aigenlijlca informatieavond begon w«rdan da volgend*

onderwerpen bekend geoteld waar aonladar «Ion op «oaat voorbereiden)
a* Da Soldatankraataa vaa dao. 1974 aa ha* nunsar Taa *abr»-aaart

1975.
b. Da Vietnamaktiafwaar nog geon bijwndarhadea ovar bakand gasteld

verdon)»
o* Taktlakbapaling om discussies op gang te braagan oa kader aa

soldaten tot ander* inzichten t« brengen.
&• Ba gobaurtaaiasaa t* basprakan dia op d* kazaroa'a xaal •'

plaataTindaa*

(Dai« ondornarpen «ouden «aa da erda koaen op da volganda Targadaring
op 030475.)

flf> vnr.tfî ering.vim 250375 onJennoar ter mrakai
Pamflet» » GVVS 5 MIWABÖ VOOR KIEU«B STRAALJAGERS"
Volgona da A£Kovaardigd» vaa da Bornhardkazern» (varnoadAlijk
ook lid TVBI1 bostuur) Had da Witte BVD verwarring gezaaid op da
diveroe Amorafoorto* kazerne* B, doordat hat panflat ter alfdar
ura in Anoterdan gedrukt «aa pp nann vrji do VVPM rondgaaondan.
let VVSU-bsetuur ie toen bij da Kaz.Cdt. op nat aatj* garoapaa
en deze TT! 3 1 nergens van*
Ce toezo£gin£ irerd gedaan oa in da tookonat «ter •aaenwarking
tusosn do EVD en da VYDEt te bê erkatelligaa*
* Het robong "P" op de Bcrahp-rAkazerna»

Dit getouw vordt gebruikt els deknantaltroor da BVD, hoaval hat
aen lokaal voor da VVDM is.

A» Er g>nl ocq "golrtaten'beatuur" in hat loven geroepen itordaa.
Globale werkwijze;

('burgara)

Deze werlcwijz* heeft als dool l Infiltratie in TYBllbaffturen
en dezo aaer te aotiveren.

') doorhalin wal nlcl van lospaaslno '«

olu,. COMPIDBST1KEJ.

3CiS-IV-«8SCS-32B8D1*49



bl| MELDING/RAPPORT ') dd OJ0475

Onderstaande gegeven» mogen NIET') buiten LAMID/CI kanalen worden verspreid.

Overhandigd/ter kennis gebracht dd

door

aan

par:

o

infor.tT.

o

b*

Volgone de V». BVD kring Amersfoort t
Hoe t»e>n ffordn PVO-»Bold»vf.t dient t« handelen!
a. Openheid op vergaderingen, ieder mag dan zijn eigen aenlng

neuvr voron brengen, echter naar bulten ala eenheid optreden*
"Sabotage plegen*• Dit vil zeggen! niets vsrnielen, naar
zoveel BOgelijkMUsj£inlt!renM over het *waaro»% hetgeen
inhoudt het tegenwerken of vertragen.

o. Do Soldatenkront kopen of krijgan «n op de BOldatenkuer*
dieousaiea uitlokken en voorlichting geven*

A* Veel vergaderingen Bi jvronen. Propaganda «aken en lid «orden
van do BVD*

$T Lutor.op da avond kgrwi. duidelijk nf.af voren bij mondo van Hfd*
BVD kring Anorafoort d&t de eldnjQHJfel en |̂|BaMto gaal at werd*
Van het Ufd.BVD Anorsfoort werd ook vernonen, dat deae figurea
al diverne molen in Amsterdam varen geveest en duidelijk
geschoold «aren.
(De Bid. ̂ HH^heeft aioh indertijd opgegeven voor de SRO,
hetgocisn uiteraard niet doorgegaan ia.)

Da nl'ln. hntb^n tcrrnovgr do e^ter etmoflTndn
verteld (bij een "toevalligo" gelegenheid buiten dit verband)
dat zo het YYDU«bastuur samen mot de ald. ̂ ••0 (de bijlage 1)
aufcomatisoh «ouden overnemon als het oude beatuur werd over»

naar dat re nu in do praktijk reeda het beatmir
haddon overgenomen. _

8* Door de V». BVD kring Amersfoort verden alle naaen (voor aover
mogelijk) of voornamen genoteerd.

9. Hoewel de bedoelde avond aio "infornatieavond" gepropageerd wee,
verd deze avond meer een "Aktlviteitenavoad*.

ADVIESt

Sldn
rn M Bid. _
in dq Catorftorie X.

da ondoretaande naji?nt
enoemd in rapport.

V-funotionaria ia. te eignaleren

') doorhaltn wat ntat yin toepassing t>

otaM:

3C6S-lV-1BS98-32880r-«a
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"|—iirtinm«nnnmii
14 W. e-4-«75 «*" i diveree

OSJNR : 52.02

OOMMR:

Begin april 1975 vsrden door kaz.C 3 brieven ontvangen
van het Alg.Bestuur VTOM, waarin bovenstaande militairen
van de fteed.Eendrik kazerne Tenlo, als afd.bestuur TYBM
varden aangewezen.

(bekend) zit in het cie's overlegorgaan Je oi«
. ' (bekend) zit in het oio's overlegorgaan 2e cl* ;
(nieuwsgierig actief)

•̂••Ébekend) zit in het oie'a overlegorgaan 1e oie.
lorganiseerde een handtekeningen aktie bij de 1e oie
voor vaker «ohone lakens).
1̂ aldzï.ni't,te oontr<>le«m geruchten, «ouden de be- 'stuursfuaoti». als rolgt verdeeld

- Toorz. n
- Sekr.
- Juridische

raadsaannent

4. n.v.t.
5. n.v.t.
O- 01 Ploeg Umburgi

1 OooitalM wrt nM vn Mpwtae to

L_ i
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dus:

Vervolgbtad nr 01 bij MELDING/RAPPORT')
RNR :

OBJNR :

OO8SNR:

•«& door h«t B»ofdbeetuar vm d* TTW
OUébrotic geriöht «ftrijm, Ad 13 «wart imf
no«d« «llitalran h«t TVM-Bwtrmr MJ h*t 4
Tot »]> h«d« is «r v«a «raatuel* «• «aaAMbt
tivlt«it«a door g«no«ad TVBM-Veattiar ni«tB g
»lfl TM <MB evwjtttftl» negatlerö iiuilwiliaff Taai
dta van dit ~—•

JËËöi. A
• ;-i*Kï î étó^Hi--̂ ?

SrsHtpKSÏt̂ iW

l coorrialen wat niet van toepassing Is

ctats:

v»rvolgbl«den.



7-5-75

RNR : N.T.T.

OBJNH •
OOSSKR:

Ka:
070575
070575 070575 OET 111

ACTIE

: 7.5.75

doo :

•• «-5-75
INTO: Si« Th

4 3

/
7

Jlnfc • A<^non» ui

M

0-1 M M

Md 4-1

Md pto

•T-1

«PP

SM

tol

H.V

deo

MR»

•rahdd

MELOINQ/RAPPOKT1)
OMA *) UMptlneM v«n tfn aNUtag «a.

1 |T7D)t-CoTr«Bpoiid«atie aaa Afd«Beatttarslid»
poet2»0p kwtcb"o vf)w wwrd in

AfMador DB-77TOI t« ütraoht.

J.Inhtmdi »/ 2z Afd*lin««po0t 2 Itoi 1975 * '̂  ^ °
»/ 2* «tok gsnaaM "De YVDM en haar tookenBt" 8 blmn,
o/ 2z Riêuw»bull«tln TVTM "500 naton op •tr«uatw

4.BQ«rroeffd

5.n.T.t»

Icdtr dor oador punt 3 geso*Bd*
1 liditoepi*

') doorftaton wat n*1 vmn to*pas»Mg te

ct«s«

vervolgblad(en)

pt.4

1 Dè5-ll-741164-424904'-«8



Ki3o
III ooftr

14.05.75
14.05.75

Bromwn

ML» ofltv / '
/

•f c» «e-w kn OOM MjgwMfld

RNR :

OBJNR .

DOSSNR-f

volgflr:

MU
i > j

DET

ACTIE

' 1 '

doe

i»-,-* f

MIS : 15-5-75
INFO: 44 <> Cidct

Sic Vh

•t

81

1-1 1-2

M *2 M

M Md 4-1

U Ml plv

6T-1 Si-2

npp kn

PLV

doe

HFO

•rcft 04

MELDING/RAPPORT >)
fit*n *) •*wijkinfl»n v«n tfn mtltflng dig.

1*&. Gezaxenlijke inToroatie-Avoad van de organisaties i

B.V.D. en
V.D.

b. d.d. 12.05.75 te 20,00 uur in bet
K.7.J.-gebouw,
Waldeck Pynaontsingel 14,

NUiïGEK.

2. Zie de bijlagen

J. Dzz. v.-crd deze informatie-avond voor toekomstige dienst-

plichtigen bijgewoond. Voor- nadere bizonderheden wordt

verwezen naar de bijlagen.

4. N.v.t.

5. i". V. t.

' ) coo'ti6i«n wat n>ot \an toepassing is vervoigo;ad(«n)



«.:«;•* uui.. .^/.j»iVA.^ »-

Bijlage nr t bij MELDING/RAPPORT') 14.05.75

Onderstaande gegevens mogen NIET') buiten LAMID/CI kanalen worden verspreid.

Overhandigd/ter kennis gebracht dd

door:

aan

par:

1 • Informatie-avond voor dienstpliohtigen«d^e binnenkort in aktieve

dienst coeten opkomen,verzorgd door i ̂V.V.D.My/B.V.D.;

Datua i 12.05.75 Tijdstip i 20.00 uur.

Plaatst Nijmegen, K.W.J.-gebouw, Waldeck Fyrmontsingel 14.

2«De avond werd geopend met de film "Schaapherder". Deze film ie

reeds eerder op t.v. geweest en handelt over het in aktieve dienst

treden van de dpi. Schaapherder.

3«Vertegenwoordiger» van de V.D.,B.V.D. en V.V.D.iï. stelden achtereen

volgen» hun organisaties voor aan het beperkte aantal aanwezigen*

De verstrekte informaties waren van zeer algemene aard*

Een zekere MV «die reeds 1£ jaar verwikkeld i*, in de procedure

rond zijn verzoek erkend te worden als dienst weigeraar, presenteerde

de V.Do

Meest saillante uitspraak t Ket ex dienst weigeren is te beschouwen

als een eerste aanzet oo aktief deel te hebben in het scheppen van

een socialistische naatschappij.

voor over de B«V«Po

Destrekking van aijn verhaal kwam op het volgende neer i

De B.V*Do is te beschouwen als een politieke voorhoede-bewe^in^ van

burgers en militairen. Zij neemt duidelijk socialistische standpun-

ten in en streeft ernaar de arbeiders (w.o* ook de soldaten te

rangschikken zijn) politiek bewust te maken.

De B.V.D. onderschrijft over het algeaeen de eisen van de V.V.D.Ju.,

doch wenst daarnaast ook deze aktiviteiten van verzet in ee~ wijder

politiek perspektief te plaatsen.

Zeer algemene en hier nauwelijks noemenswaardige dingen werden, doen
UW verteld over de V.VoD.U»

doorhalen wat niet van toepassing is

class:



t MESS.

Bijlaoenr 2 bij MELDING/RAPPORT *) dd 14.05.75

Onderstaande gegevens mogen NIET') buiten LAMID/CJ kanalen worden verspreid.

Overhandigd/ter kennis gebracht dd

door:

aan

par:

4« Aantal aanwezigen t ca. 18, waar onder ongeveer T 'organisatoren'.

De forumleden «aren t

V

-1

5» Algehele indruk omtrent avond t matte bedoening*

') doorhalen wat niel van toepassing is

ciass: CONFIDENTIEEL



DcfcModefs):

CIA : J O vwz:

PIQ: onh:

Bronnen: KM ir Haro •>r-~1' jk E»-.

WLB

arch flch» kit do** M}g*vo«ed

OET ontv :

doe :

n-t

j V i s u - : 2 1 M E I

j N,:~rr.-.:r: ÓO^S
•f- M . B . c.. : s i e Vh .

<?- xxx
/A

BI hfd vi 14

62 hfd M 2-2

14 M

B»

Md 4-1

HM plv

«T-1 St-2

f«pp tot

PtV

doo

HFO

•rchdd

MELDING/RAPPORT1)
Oeto ') afwqidng«n van «n meidlno dtg:

1', n a
uur

b.

1" ö-"- r •';»'•*• l on* K?.*" H^>rdr'T>*'l,ik ^
:"*;'CT*''-n'1' i^^4'- o~'ri ï^-» -f:

li."'"1 '•>" , '••[l'"''"'.'':.!'!.'" ^ !l

"H-. Y"^*~ ""t"rl P>"1 ^ T « "* '

' • " " • ' • :\\''~:: :HT''C' '

varvolgbfad(en) 1

bijlafle(n) " -k 'V- . ; - ' • ; • • • • ) ,
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':B9 w: 13-5-1975

"*-*** -> lMÏ£M975
Una»,: KV

Ev:

«a» tol

?*1 wa fi 14 14
BS Md J-! M M

•« W» *1 «T-1 J«

* M" •* "PP tot

061 451

W-V HR> .

doo «rcti dd

<B* : 15-5-19T5
*» : 15-5-19T5

«« 15-5-1375
WW: OOS/3Th

i-aSSïSSSSBSCl-rrr' -—1975.

3. VHBfAva» tot 25-4*1979 e«5laat»t bij h«t AOC te Breda. JUngaeisn
A* «uwexB* «OEmandant van de Chaas^ElooBtarkareine ni«t «il tot •?
ia 4e kMMrtw Toorliahting o« werrtng ••£ jSsctc Tl»i«n ia A» e*x»te
VMk TM d> la Aitost^MÜBff •& *• tijd. I*. tpMQfc van •.«.*. c;
&• hoogt* 1«. l» d» Tvcmynl&iae tmitcn d* tocexa«fdoor lesaund di» m
sxoot T»rïof l» gezonden, «en eoed* g«l«s«]ih«id «m de bestaand» ka-E«rna ox«*r t* on-tvijkea*

4/5 S.T.T.

gtOp 120575 vcrd ook «*n wBTD pftaflot f»r»jpreiAt<ie T«r«praiAicg
plaat» in da««m« 8t»tianahal VM« OtVBHBptijn TYHi fotd»»»t nlt«e<l8el4. («ia oaWlng fld 15-5-75

O.C.Z. ne*c Bte
C-451 CEDfBT x-

BUK

üKÜiasA--- ÏL: !-•' i
.ySfiKV-Sff-"" -•'•?'-

TISSL



GENERALE STAF
AFDALING INLICHTINGEN EN VEILIGHEID
SJCTT.:; VEILIGHEID

TIr.: Cl/87502/72+73 's-^ravenhage, 15 roei 1975

K.L, C.I.-RAFI'OnTAftB nr 72/73

(periode 1-3-1975 t/m 30-4-1975)

A«Samenvatting

Aantallen incidenten, gerubriceerd naar soort:

Demonstratie/Oproep tot - ) uitg.V/BVD
) overige

PamfIe t tenact ies uitgaande v/BVJ)
overige

Totaal

B, Achter/JTondpepevena

De in de VVDM geinfiltreerde extremisten versterken het streven van de

WDM om de jeugd in de dienstplichtige leeftijdsgroep reeds op scholen

e,d. te benaderen. Zij menen daarin een kano te zien de door de VVDM

te ^even voorlichting mede te benutten om propaganda te maken voor de

eigen extreniiatische denkbeelden.

- 2 -



}

•^«3 «Aktivi tei.ten van extremo/extruiiiistj_sche organisaties tg/re n de KL
1. ̂ en wBVD-pamflet, getiteld "Gewelddadig optreden tegen de bevolking",opgestold

dcor wBVI)-Ansterdam werd dd 0104 aango troffen op het VOO te Ede.
Op 0203 verden te Breda nabij hot station en de ingang van de Chanüe/Klooster-
ka-.'.erno wEViJ-paraf letten "Soldaten wees op je hoede" verspreid. In deze vlug-
schriften v/orden de dpln opgeroepen niet deel te nemen a.an een evonttiolo bezet-
ting van de Amsterdmase '••j.euv/tnarktbuurt.Soortgelijke pamfletten werden dd
03;33|0403 en 0104 resp. aange tro£f en/vorspreid te Den Eosch en nabij de Uu'/.eri
poort van d o Adolf van Nasr-aukaa te üuidlaron ^2x).
Op 0403 werd in de -:-lias J^eeckmankazerne te ^de een pamflet aangetrof f ft r. ,afkni,r
stig van v/BVD afd.^de, v/aarin zij dpln opriep aioh neet beschikbaar te stellen
en/of rnee te doen aan een zgn "röllenbentrijding".

2. Bi j de opkomst van een nieuwe lichting dienstplichtigen dd 0303 werden dooi-
de vr3V]) afd.Breda pamfletten "!Tr.1" verspreid,v/aarin zij zeer beknopt do doel-
stellingen var. hun organisatie bekend stelden en waa rir. zij de nieuwopgelr^-no-
nen uitnodigde voor een bezoek aan het Jongerencentrum te Breda op 1103 i.v.m.
een dan te houden informatie-/discus3ieavond.



- 4 -
CONI-'lDC-NTIfCLlfCL~l

ĵ .*~-»».*~J
3.Verspreiding van wBVD_^oldatenkranten:

1003 nabij ̂ en,de Bonakazerne te Grave}
0104 nabij Adolf van Nassaukazerno te "uidlaren
1404 idem
2004 nabij Chasse/Kloosterkazerne te Breda

4.Ter ondersteuning van de actiegroep "Nieuvaarkt" heeft de wBVD te Amsterdam
«.-•n pamflet verspreid, waarin dienstplichtigen v/orden opgeroepen door middel
van een handtekeningenactie hun solidariteit tft tonen met het verzet van de
Nieuv/marktbuurtbewoners tegen het gewelddadig optreden van politie en raare-
chausaee.Een dergelijk pamflet werd op 0404 aangetroffen in do van Csüen/Kool
kazerne te ^de.

5.Op 200J5 werden nabij de Juliana van Otolhergkaserne te Amersfoort (OCnCD)
pai:iflet ten verspreid,waarin een oproey Lot deolnane aan de anti-atoomstraal-
jagers-demonstratie te Utrecht op 5 april,,.

2.0v3r1 t--o activiteiten van 'bel/m/? vnor de TL

1.0p 0003 heeft een WDM-demonstra tie plaatsjgovonden te -bref,ien (V.'_raa) . 'fioox-
WnT!-afd,bcs turen in V.'c-stduitse legerplaa tsen werd deze d e m o n s t r a t i e vocrV.c-
rc-id' er; begeleid d. m. v. pniuf l •„• t.vr.-nrp ,->-!idi n^;en on vergaderingen.
I rc-t aanta l doelneifiors, afkomst: g u i t ^eodorf ,TT 0 hne en ljMn^er!ia.nshof b..!flro«c;
v;l rn. .-100. T n de ss toet v/erden spar.docken rnt-è^üVöcrd , v/aarm c de Wij?' eisen voor
een- "11'gderlnndBe" verlof reïfol i i;# kracht v/erden b:', j jor.et .Aan voorLi j^r. njern v;ar-
d(H: in het ^uit .^e gestelde pnnf Ie t t e . i uit :;:;ovéi Vt . '.an hot e.ir ;d van fia d^ i . ions t ra -
t ie v/e r J h o t \/oord «rc-voerd dnot' de dpln 1'oopmun en --peclcer. T) e demons tra i: i ü had
Gc-n o r d e l i j k verloop.

-, 2.TTit-vrkn r ,H;n yvrjr: afd. bladen: /lI.AltlT ( r ' ' rmelo); 0^'ATf;T ( d i u L r . b l a d ) j ' /J i-J (^..'in!:yl-
man In t e rne l'.'ditie ) , rno t d i t blad i u een e i n d £okon;c;n aan de u i t^ -nve v a j i .\il3T:!;

) L ' / . i .nGI .TüCRn (n. i rs?karm); I/JI'^OI: (C irschot ) ;TA!!-?A!1 Ede) en Prt 'vT^ (Den Hsai:).

3 « ^ p 0503 i i j n in de Ornn jeka^e rne to ü c h f . a r s b & r ^ e n p a m f l e t t en vor r ; r .vo id , waar i n
s tond dn. t r l ie da.^ in genoemde kazerne én. te T>eii aaj ^-edt inons treerd zou v/ord. jn
i. v. m . de TT 10 zaak contra de VV"!)M-af d .bns tuurders uit T-chaarsberfjen n. b. t. c; r- n
eorder verschenen onkri j^ r f i tuch t el. l jk art ikel in het blad Linksr.rukoer t .

4 . ^ p 0603 h e e f t in de Oranjekazerne te ^chfu-irsber-jen t i jdens de avondmaa l t i j d
a e n V V n n - d n m o n s t r a t i e p laatsgevonden. r im. 70 dpln v/erden toe^-sprol-.en door
T.oes t e r / i a k é r en Yin t j e s over ds s l e c h t e hygiëne ij} de eetzaal en do- te hoije
i nhoud in j huisvost inj er. voeding,, ̂ a hun toespraken v/erden aan de Off Van ''-a-
7,ernr-pike t ] i j s t en net handtekeningen overhandigd.

5. Op legerin^skc-'-ners van ?5-'>ifdltlua in de Johan V/ i l l em ^ risokazerne te ^
VV.OM-pamf le t f - . en "T)e Doktor" aanje ti'o.f f en. In dit pauflet werd kr i t iek f v u i t
tegen de M C D - a r t ü omdat deze m e d i s c h e k l a c h t e n van dpln n ie t serieus K O U nr.-i . i
M o g e l i j k d u i d t d.it p a m f l e t op eon inhaken op de oproep in het blad " T w i n t i g "
numr.er 4.

- 5 -

v/erJen



6.Tn de Frederik "endrikkazerne te Vught v/orden op 1 303 VVDM-stickera opgeplakt
met daarop de tekst: "V/ijeisen vrije meningsuiting jAf schaffing betaling huis- '
vesting en Voeding".

7. Op woensdag 0503 diende voor het TTMG te Ben --aag de zaak in Hoger Beroep

t e £e n de 6 Schaarsburgense VVDH-af d, bes tuurders . k'ein aantal demonstranten had
zich voor het taleis van Justitie verzameld en voerde spandoeken mee niet
opschrif ten zoals "Vrijheid van meningsuiting" "Vrijheid van Vakbondswork" oh
"l/üg met mili taire rechtspraak".

O.VVDF1 pamf le t t en "ƒ 400.- boete" werden op 2003 aangetroffen in de Oruhjekazsrr
te Schaarsbergen.

9. Op 1403 is b j j de mansd.appeneetzaal in de OF'dRvS-kazerne te Oirschot een
handtekeningenactie gevoerd ter ondersteuning van do VYWT-ers Krijger en de ]>o
die op 1903 te •'•'en Haag voor het HMG moeten verschi jnen. ievens werden I!T!TI-
LIIKTOIÏ nr 1 -pamflet ten verspreid.

10. Op 2503 vond in zaal 'Jrianon te Utrecht een Algemene ledenvergadering vun de
\','u-i plaats. •

11. Het pamflet "ƒ2.400.- voor Linksomkeert of iedere maat ƒ 2.-" werd. op 2503
aanget rof fen in de Oranjek^zerne te Schaarsbergen.

12. He t VVDH-af d. bestuur te Ermelo heeft een "open trief" gestuurd "aan de HinDüf
betreffende duurteuitkerin/? er. het kopy.el.rn van de wedde aan het rniriiinunloon.

13. fien door de VVOM in de ^'rederik ^gndrikkazerne te Venlo uitgegeven p a m f l e t
"i'lankgas" v/erd op 0904 aangetroffen in het wachtlokaal van genoemde kziz&rne.
Onder t i t e l van het pamflet "Straaljagers of niet?"

14.WDM afd.best. in de ^dolf van "assaukazerne te -uldlaren heeft op 0004 i.-f.i\e gehouden. Het betrof een voorgestencild rekest aan de

I'i n^ef , waarin dpln kenbaar maakten gekant to z i jn tegen de zgn "VTT-taoik"
van hun bataljon.

15.l)e WT)M afdeling te Harskamp heef t gedreigd met harde acties j. v. m. b & B-TUT: n
tegen voeding en accomodntie. Ken voorgonoir.e-n si. tdown-ac tie v/£:rd .lorre- d.^
Oen. O ' fr'eriio vorbodon.

16. Tn de l p l y ' t Har(jef de Oen.de Bonskazerno te Grave en in do ^'reder.il: ' ' cndv lk l r c
te fMilo werden op 2504 de VVD:*-pamf le t ten !".7edde + ƒ 1?.-" vor j;;r .-id .

vorsen

CO''
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C
N E T H E R L A N D S

N A V A L C O M M U N I C A T I O N S

i
W"vd

«
€

both to vehicles
Propaganda actlvities and

. fUtratioTj of *he v v dm
congress In amh«sm is gchsduLsd for 23S24 and 25 rnav 1
ht a demo^ration and^nifestatioT! was held agaT^t

eapOTls anc! th« repMcemetit of the f.io* starfiQht
a?twd«d Wabout 5000 (mostly youna)
ölgluï a«**3fctp«ttfrs) fro'm tfiff Jwt -

tne response froro t|ïa public was very DOOF
{about 40° V*Q^*Ï w^s held

headquartera and in s t at Ut ion s

°°""ltta*

vos g^Glass refereren

attenties 018/4hmarid
Info : 016/hops-015/6scms=-013/plycms-011/bd2
nnnn dtgrs 221305Z mei 73

O

U 7530-17-705-2097-300.000-12-122.0.008.3408.0-008376? FORMULIER VBO 1



: 1J-/5-1975

<«oo r 13-6-1975

hld 1-1

'83 hltf 2-1 2-J

gaan <) afwllkirigen van tin melding <ttg:

v,v S- ^Te ''.v.2r(vosrr..7Ï.J.)

r •'p r r . r o - : > .-.r i? v^rv ' ,;:c.

r* * ~<^s,"
\ confors: ••?^rst€l; betr. te

sirnalerer. in categorie C.

') doorhalen wat nlot van toepassing 19 vervoljBlad(«n)

ClflM.

1045-11- 741164-424904 -



concept nr voor distributie

GENERALE STAF
SECTIE VEILIGHEID
Nr.i CI/87850/47/C-EftEIM

MAANDRAPPORT CI-MOD NETHERLANDS JUNI 1975

A. INLICHTINGENACTIVITEIT

B. SABOTAGE

C. MOEDWILLIGE VERNIELINGEN :

D. SUBVERSIE »

OP HET EIND MEI GEHOUDEN CONGRES VAN DE W-BVD WERD GEPOOGD

DIEPER IN TE GAAN OP DE POLITIEKE ACHTERGRONDEN VAN DB

AGITATIE TEGEN DE KRIJGSMACHT. DE GEDACHTENWISSELING

LEVERDE WEINIG POSITIEVE GEZICHTSPUNTEN OP. DUIDELIJK

WERD WEL DAT DE ORGANISATIE VANUIT HAAR REVOLUTIONAIR

STREVEN VOORT ZAL GAAN MET HAAR POGINGEN DE DIENSTPLICHTIGEN

VIA DE WEG VAN BELANGENBEHARTIGING -EN DUS INFILTRATIES

IN DE WDM- POLITIEK BEWUST EN POLITIEK ACTIEF TE MAKEN.



ete»;

flchecodofs):

75/5*4/21

CIA : 41»

«-G:

VMZ: $39179»

Bronnen: Ev:

12-

DET 111.

ACTIE

ont*

doo

1*8-75
,5
81*

INLB cntv

arch

dagb

fiche krt

BI

BZ

hld

hfd

1-1

2-1

1-Z

2-2

i-a
2-3 83

Md

hfd

4-1

pk

8T-1

«PP

St-2

kit doo

MELOING/RAPPORT1)
geen') afwijkingen van tfn melding dtg:

19B

9» «ti«aa»irg> M.250775 ta + 09*00

2)

3) -Op 250775 t* + 09.00 «tr i*
^^ - . - - • " -

V---- •
dadoor hat TTBB-afdaliagabaatHar TB» da Lpl. Ba

taa vaa 116 Birrbdbadeia.Yarspraid
Op Act aoaant stond «a aia. garadd Toor afaara naar 't HAEBB.ea aldaar
da Sita*vacbt ap aioh ta gaaa a«MB«ia da parioda TM 290775 \/m O1OB15*
Br is op aai «oa«rfc,Aoor h«t kadar Ta& da aia«,ca«A aatia ep

-Op f00775 ia door da 0-bava]dAgadat«tda
panuYAa 111 Cidat gawaaraohnd*

«••••flBi haaft tija îs ean,l«ter gehoadaa,ga«prak «at da Elt.i
Tartcla*rdtnlat »öhier da inhoud vaas bat paaflat ta vtaM,«t«ft h«t,«it
aoilidaritait met Bat TTM-aXdaiingabartaar.teflJi op aî i aia. ta

4/5 9 -Tck* WJ hat ondordeel.op vred«*looatia,da horkaaat Taa hat paaflat
ta doaa nagaan»

'} doorhalen wat niet van toepassing is

das»:

vervolgblad(an)

b!|d*ge(n) 1.

3C85-IV-16598-3288O1 *-69
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r 1408ÖOZ aug
fm rood ïietherLands .
rxfda/cincaTit
info rxfpsh/saceur., •

(r\l) shape'

- ; • • • • . . • - O • ' • ^
NETHERLANDS

NAVAL COMMUNICATIO

TT

•226/869*»

page -.8 rrjfad 041 n a t o -s e c r^ t̂.
®x@rcl%e, -(16 -jur»« 1975) ' "fr:
C4y subvèrsion: , --^H .
1. th.e w-bvd contlnuos its Inf iUt:^tion cf the vvdm
Ss trötskylts el©rnentse both int'̂ p-al and exterfial to th<§

«. thöir1 attempts to roalnt^t% arid whorevcr possiblo
relations wlt.h relatöd on^^ï-zations abroad. Jt is

particularty attamptect to at t uitentte specif^c activities
tha varióus armaö fercss with ®a^.vi-:qthsr0 for this a^id- oth®r
the diacussion withlT» th© w-vbéV/afoout th$ object of its act

eithar primarliy politically detff^jnined or fflor«-or-l«as lso
'em.d aimtad only at doing damage 'tQ::;armod forcss-is reaching

climax . ' ^->:

noot vos gsklass (refereren
attenties 016/hops
infos OlÖ/^hmarid

reasons
iort»

a

U 753O • I7-705-2097-3SO.OOO-7-I22.3.008.83760



DOSSNR:

CIA: ««::25-8-1975
«a: 26-8-1975 DCT 451

CGS/SV

«t, : 27-8-1375

doe : 27-8.1975

«n : 27-8-1975

digb

do» bl)g«vo«Bd

' B1 XU 1-1 14

82 hM M 24

•4 Ud 4-1

n Md pt>
•T-1 8t-2

«pp W

M.V HFD
doo

IMn') «fvllUiigtn «u «n rmMIng <Mj:
1. Colport«««) Soldatetdcxant vSTD nr.7

Station Breda, 24-8-75 ran 22.30 wur of daarroor tot 25-8-75 te 00.35
unr.

2. Tw»e p*x«onen tv»

. Beide borangemoaBde parsonen boden de SE te koop aan,Toor de ln-olt-
gtatg -roa het Station van Breda.A«mvan« colportage 22.30 oor of daarvoor
einde 00.35 nnr.
Zij vertrokken a«a»^i» saaen per JCiete naar ri. hui«adi««<

4/5 Toom tel i

C-451 OIDBT

3IB7ÏI

te doen signaleren.

5-11-741IMH24SW-68



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

Confidentieel^

*MiUii& ĵtf»;̂ ïï̂ &*i«£wsi&^̂

CIA : Jo

PUS:

vera : 28-8<*75

Oïltv:

Bronnen:

B.2.
B. 2.

INLS otilv ^

ttroh
"|

ffofw

81 hfd t-ï 1-2 1-S

t MS JM 2-2 2-3

84 hfd 4-1

BS hfd piv

SM St-2

tet

PtV

öoe

BPD

sreh«UJ

MELDING/RAPPORT')

1. a. Wervingsactie WBM
b. Jan vaa Schaffelaerkaserns te Ensel®

112QÖÖ a^ 1975

2, 1.

öeaoemde personen hebben aonder toeatê iiag van da C- 2© Opl Gis
getracht leden te werf en voor de Wffif»
Sa weigering vaa «en aesrdere saaien gegeven opdracht door eea
meerdere om het gebouw te verlaten» sijn genoemde personen door
de EMar meegenomen naar de brigade»
la verhoor en de aanzegging van aet opmaken vaa een W ivm
art 114 van hst Mil WvSr si ja sî  heartgesendea*

Se gevoerde aotie onder leiding van een Hfd bestuurslid,de tweede
maal in veertien dAgen,lijkt op uitlokking.

C-GI-Plg ZuidV-'

paraaf opstell

v> üec-fhat'es wat ssieS' «sn «öapattöifla te Geen,
bijtagein)



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

VAM
STAF

UMI».

Bareau B-ï,

ACHTEftëÊNVOLGENS NAAR:

Hoofd Inl*B*

ftgofd JMioht lagen l

activiteiten journalisten

iljGEVOEGDi RETROACT6N:

Sierbi j moge de aandacht van Hoofd ÏAHID worden gevraagd

voor h«t onderstaande*

2* Uit bijgevo««de melding, dé 8-9-1975 (pars-info Hoofd
UMID), blijkt dat op 1-9-1975 plv. 82 118 een gesprek
he«ft g«Yoerd m«t ̂ Bjimm^Crodaotvur ?VBM-blad

TWIHTIG) over hut han«Lj?,«r **gB? '/HI.JWILLICERS LEGER."

ïïit de malélng blijkt dat het bedoelde bezoek eorxeot
verd aaagekondigd «n voort» dat de voorgeschreven

bexoekers-proeedure v«rd toegepast, lasers het betrof
*ea lagaal contact met e«a perafunctionaris vttn de

Haar &zz mening dient het esbt@r te worden betretird

dat geen gelegenheid is of kon worden geboden ora de

Cl védVaf achtergrond-infonsatie te laten verstrekken

omtrent de recente achtergrond ran de peraooriQMHHl
Ui e t aannemelijk is dat de betrokken G2-fuKctionaris

zodanig recent en specifiek is geïnformeerd dat «e»

nadere briefing als overbodig zou zijn overgekomen! !

Ia concreto is d«

,'IBf.i?*



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

-2-

In concreto is de vraag óf men zich heeft gerealiseerd
dat achter de formele positie van de VVDH-journalist

een figuur schuilgaat, welke zonder aeer behoort tot
de aector S.P. en KEN/HL. Deze politieke opstelling
in combinatie met zijn "vriendelijk" optreden alsiaede
zijn journalistieke capaciteiten, bestö!np«len̂ Ĵi tot

een niet te onderschatten gesprekspartner. Het ia
evident datflB̂ v̂anuit zijn dubbele opstelling, d.w*z»
als publicist zowel als activist, defeneie op ernstige

wijze afbreuk heeft gedaan*

Naar analogie van de afdoening probleem "bezoeken van
Vormingaoentra aan kazerne*s? moge ïï in overweging wor-
den gegeven in de ondercommandanten-vergadering aandacht

te doen laten besteden aan de onderwerpelijke categorie
van pe r s—o ontac ten. en daarbij op subtiele wijze te be-

trekken het Cï-ateun-aspect.

II Uit bijgevoegde meldingen blijkt voorts dat door BLS
toestemming ia verleend aan̂ ^̂ m̂ B(redactie TWINTIG)

voor het bijwonen oefening PANTSERSTORM. ' .
Hoewel b.v. bij BIG FERRO ̂•••Hpfc als journalist werd
toegelaten* kan dit gegeven volgens C- 111 CI-D«taohement

niet als precedent worden gehanteerd t.a.v, oefening
PANTSERSTORM. Laatstbedoelde oefening is geen algemene,
maar meer een afknijp-oafening. a.h.w. een raoreelstest!!
Stellig kan worden verwacht ^f^fjfjjjj^ff^ ( als collega
en vriend vanÉMIB) dankbaar gebruik zal maken van het

geconstateerde wel en vee te velde, alsdan gezien door

de bekende bril van de onwelwillende VTDH-erM!

Hoewel dit uiterst moeilijk zal zijn te realiseren,

ô-toch aandacht worden gevraagd voor het vraagstukken meer

selectief toelatingsbeleid t.a.v. bedoelde journalisten

voor bijzondere oefeningen.



i i o.«i. jxuii .m Jt J. i j Kg T/uc rrcrnac i

-.̂ •̂ ™.̂ -,-,v=*tó f̂c ï̂oaiï-ï̂ iïSü^^

«R»( •̂ •HMHĤ h \S?g«:

•«-j 4

. T' <(:'' '''• * &
to&3i**j&3ióe*ym&3xiil&öixf.t0i&-3SM?*. -&%«±*si'a

81 Md

SZ fifti

MIPO

areh tld

gaon 't afwijdingert van tfn maïtJIng dta;

1* Dpl*ailitairt*x«stuaeat üniverisiteit
genoemd» tmiverslteit redlc»!* meaattn wo»a««
(SBEEUD) o» op h*t «oaeat vaa in dieast tredijog te feiött*» lmfilt3C*afejs
ia de TfSfó top,oa da»ï? hun radicale et «xtreae id««ta t» latan*a ait-
iroeren.

3* Betrokkefis atmdaerde f«ychoiogi« Mj jffUfff^ aan de
vas Groningen, Volgens betr. moet sten op d» ïïniyeraiteit lid aija

Studeatenbond oa aet »aa* bij 4HH^ Ö9S S«ei4
te betoalen.Betr. aegt danook zelf lié te aija g»weest vaa
««l OJB 2 redeaeni om wel «*a» te vetes te komen, wat die ssssses

te ggggea feebbea «n om het atudi.e
Boor^[j^H^w»rd geconstateerd Sa
die i^8«pT,19?5 of eept,19?é in ai.diftnst ffioetaa«B«2e mensen
de opdracht karijgen ea ia de top veai de ??9M te iafiltrerea*
Bi .-Lea Bingo-avond tijdens het ^ork-projeet ssegt

dat hij tf«l namen kern as@ttes«
eft op 1§ s®pt»ffifeer J «l» ©ea 2® gesprak gebeerd met '

teen 1

ia T@ra0ed@lijk afkömatig uit
en in s»pt«75 ia ail»il«Mist

ieh ia dit 2® te

ve'(\«oig&$adM»)
fsiu

bi|la



etgt»-

Vervolgblad nr 1 bij MÊLOtNQ/niPOB*3 <*d 22-9-75

«egt 3 vijanden te hebben tv de Duitseré de Rossen «n de
Hij vindt het eoBnunisae een rotzooi en vindt het erg dat onze d*
oratie «o wordt afgebroken.
Vel heeft betrokkene veel belangstelling voor organisatie» ia het al-
gemeen en voor aenaen die in deze organisaties aan de top ssitten.Vit
oogpunt van deze belangstelling bezocht •••§ een wBTD-voorliobtinga-
avond(vermoedelijk in Breda,adres tW ca t X) verder wms flBMB eerst
lid van de VTOMenm.i.v. 1-10-1975 wordt hij lid van de A.7.H.M,
B.e.a. vindt fJHH0 Beer vreemd.
-Bij de kaderschool Artillerie(O.Off. opleiding) komt •••• ever als zeer
po»itief,werkt hard,ia niet flauw en is overal haantje 4e -voorste* • }

4«Het verbaal kan waar sijn,vreemd is echter de grot* belangstelling: van
VHH naar de aensen in de top ran organisaties als wBVD oaiTTSK»
Ook de tiitlating"ik kan namen noemen" bleek in het 2e gesprek te sijn
-teruggebracht tot 1 naaa«

5«TpOHSTSLt In Groningen cq de woonplaats van fHBP een onderzoek te
doen instellen.
-Indien het resultaat vandit onderzoek positief uitvalt,nog een Je ge-
sprek door segsman net Vî B te laten plaats viaderu (fjsjsjŝ  blijft
tot oedio dec.75 in Breda*).
-Een onderzoek te doen instellen naar

paraaf opsteller*-!/

C. C.I. ploeg ÏBr

C-451 CIBET

SIBVi'I

j KO"ifC''."ir.

Bijlage tpasfoto van<

') doornalen urat niet van toepcssing is

clasa:

3Ca5-IV-16598-32ea01 '-69

varvolgbiaden:



llchecod«(»):

1 C 3 3 0

OBJ MR : 45 C 8

DOSSNHi , : t fv l ' , .

volgnr:

t
CIA :

PLO:

^^9 eept 75
ontv: 2 9 StP.

$EP 19

Bronnen : Ev:

ACTIE

ontv : 50-9-1975

dOC ; 50-9 -197 5

ven : 50-9-197 5

INFO : CGS/SV

449 Cidet

INLB otflv l- l -

erch fiche don bljgwo«cd

B1 hfd 1-1 14 1-3

Sï htd 2-1 2-2 2-3

B4 Md 4-1

83 Md plv

ST-1 St-2

rapp Krt

PLV

doe

HFD

arohdd

l ')
Oeen n atwljklnsw van Un meldtna dia: jj4„_

1. uitdelen VTOli pamfletten aan ouders bij ouderdag opleiding
SIOG van SOC.
datum: 26 eept 75

= ü
lage).

Plgc HB :

C 451 CIDet:

Sie Vei:

') doorhalen wat niet van toepassing Is vervolgblad(en) geen
6 PJT

biüage(n) ö ̂

class:

1Da5-H-741164-«24904'-69



CIA : B? v.rt 9-10-1975

PL9: KBr ontv 10-10-1975 V«f 2 '

Bronnen :

INU

•K* net» M

OET 4 ,1

ACTIE «W : 13-1 -1775

INTO: (JGo.-'SV

ai hfd 1-1 1̂

M hffl M M

M hfd 4-1

M h*f ph-

rr-i st-ï
rapp krt

nv HFD
doe «rchdd

7«rrol£«ELOlNa/aaEnDDDQ aangsanda Belding dd 7-7-1975 vaa
OMn 'i «hrtjwnBw *«> «n mhtinfl «g B?- Tift0 pnt.2e/d ea 4/5.

1. T«r«pz*ider> v-BVD-paafltt dd 7-7-1975, station Breda etc t
2»Tide pat» 2o tv, onbekend neieje etc, dit iet

d tir« onbekende aan etct| VBBHOEdelijk j tzgu dit kunnen sijnt

Pereoon vooat op het «elfde adree,|
plaat» rader tv

e mogelijk,zie geboorte-

tt naa ook deel aan anti-Pranoo deao dd 26-9-75 te Breda
lëelneeaster in de groep" vBTD". («ie aelding dd 9-10-75),

Orer de 2 pereoaen ie aoeilijk verdere info, te verkrijgen*Zij vonen
in een »tudenten«-penaiea.eok de buren «ijn studenten etc.

C. C.I. Pleeg NBr. i

C-451 CIDBT

SHYEI

Bijlagetgeen,foto
veeig CP-451 CIlffiT.

taan-i

't aaort,*t»n ws' ntol v«n toVpaMing t»

lOÉ4-II M) 164-424904• ̂



CIA ; B9 ~a: 9-10-1975
PLO »* on»: 10-10-1975

•rol KA* M turn

•̂̂ •̂ •̂ v^

> ^ J• hltnfcimaili J^UI|||VnM0̂ B

oer : 1 OHM : 1 '_1 -1 7',

«o : 1>1 ,-1.7 -j

INFO: OÜo/ÏJV

«ld 1-1 1-4 l-«

tlM 1-1 J-2 1-»
rr-i
npp

PLV

doe

MELDING/IMMIMK^Z
gMn <) ihn|Uiigw nn th rn.ldlng «g-

1. Daalaa^c vJVI «an antt-rronoo daaosutratla.
Brada, «ond*« 28-9-1975 .

2. Boor fcron vardan la da groap v-BVD de onderatMotda perconen hezkand.i

3. aan daca protaat iooht «axd deelgenomen door ongaraar 1000 par*.
Bulten da v-BVD waren o.ft. goed Tartaganvoordlgdi
-Hoda Hulp| K.K.B.(toB.Xriag BredaJiCBriVrije-BoekhandeliSoc.AkftdeBle.
ete.
-Ba vBTD Hap «»t eau apandoek,»et daarop "AoaxiJcanan wag uit Spanje".

4/5
_^^__^^ paraaf opatellar,

C. C.I. ploeg HBr. ~

C.-451 CIBCT

3HVÏI

n io«p<u«4n« i>

gaan



Centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

es»

t»i.a •

14»lü-19,">

am»

= «* en B2

iKLSS ontv

sreh fiche 3at» bïJB*vü»s<J

t i v«i-!«f
«fi ' . ) . » 1/-'

«<• FlM«

BST

&CTIS

1 ,-1 :-t , - /s

1(,„1 - -1T/5

m'c

hfa M 1-2 1̂  l» hfd 4-1 SY-1 Sf-ï

hfd £-1 2-5! 2-3 8» hfd ptv rapp ttrt

HT8

doe

MELDlNQ/RAPPORt1)
OBBr) <> sfwifkfngsn va» «r. .tanüing <Stg

1eHand tekeningsnactie
b. Gen Maj de Ruyter van steveainckkaseras OIRSCHOT

13-1O-1975 12.00aur tot 13.15.uur.

2. 1

Op 15-10-1975 werd door de WDM afd. OIHSCHOf in samenwerking ast
een Aantal militaiëea van 42 S«hoolci« ««n han-dtekeningsaaotie ge«
orgsniêesrd als protest tegen het uitblijven van een toetere ver-
lofregeling1 voor de in W-Bld gelegerde dpi. militairen.
Van de Zijde van het Beftt'iur van de VVDst werd gtetm verleend in de
•trorm van de aanwaaij?heid van de pas gekozers Algemeen Bestuurder

Isn e.e.a, werd publiciteit g&g&ven in de plawtselijke pers. (aie
krantenknipsels»

Ha afloop van «Je actie zouden d•• vrersaaelde ha-icitekeningen
aaagabodsn in Den tt%ag d jor iie onder pt 2 genoegde
Voor tot afd* bestuur ÜPi^'JHÖ'P was tijdens de aotia zeer actief de "ce-

knitsffela



nr bij MEU>INO/R*»IMW*<)

-1. 12 er. ',' i> 1/2

OO8SNR:

actie die geooncentreera was op de beide eetzaltn var» de kazerne
d een zeer rustig en oi-delijk verloop. Je belaiuptslling was rede-

gazien C.- plg SB

gezien C. -451 CI-Det

gezien Sie vh

') aooft,«l»n wat niet van to*posakig Is

«n

vervolglUaden:
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HELDMQ/RAPPORT O
gMn >) •fwgUnBM «n «n melding «g:

»«f«rt»» fenr 111 Cii«t

1)

«icfc dd 2011T5 t* +. 19*30 irar.Dtj «• meU <*aa d»
<• SU

t«
te 8id flpp kma ̂ •••V opk«l«a.
Ht«ro$ vroeg *• CKP aan fHMMs.of M.J d« inhoud van te tM.vclk* d«cc
«rt sidi vo«rd«taoebt iMian.Bit »«rd -to«g«rt«iB «a h«t UMk 1 «pi T»»
"WETTIG" «n 2 Mtpl •*•» «• •SOiatfiOKBABT" t« *i$uB« CD
aloohta 1 «pi da l«g«rpl«ate
liel) •nier* soa •ohol&ig »iken man T«ofapr«iAlac.

') doottuMn wit nM van uwpmlng b v«rvolgb!ad(»n) 1.



Vwvotgfalad nr 1 bq MEUMKVRAPPORT •)

OEUNR :llfl

D03SNR:

•t«d vu TOOT
ftorop

!• Tivtr te Ipl »•«* -

RTC.

b«t 2« ocpl
(«f Alt «xpl Ma

b*-

T«rtareg«n tot te 1*1 on t» olre» 21. JO oor

: PlxCî m^HBkoat lrt>or °P A* CÜJtfJJJBBiiXKi-
PK8800HLIJI g«olaMifio*arte lij»t TI
thi»«jrt«a •»«» te f-8TO.B«tn« uitgifte 1 nor«ö>«r 197$.

'l aoofhtón <M nM«« k>épu3liig b

d»s: CC



otaM:

flchecodeO):

CIA: Kw. varz: 2? BOV. 1975

PLG: UT omv: 87 aov. 1975

Ev:

71/MQ/2B J23-11-75

vófgnr:

OET 111

ACTIE

ontv : 2H-11-75

doo :

INFO:

5-.^2-75

Sie Vh
C-449 Cidet

IfBI hfd 1-1 1-2 1-8

BZ Md 2-1 Z-a 2-3
84 hfd 4-1 ST-1 St-2

83 Md piv rapp lot

PtV ; HPD

doo arch dd

ïr-ï^a—^ü. "ï **-*'• js.rii,^?.'*;.".':--.? £/ , ï :• -̂ V*!̂ :-:--?r-v" -̂̂ :; ,-n
~* was*"* ï wi^ ^r>^-.;£.*v i*r > .r- "- i-."-.-----' '•-.*- -.-"'.-̂ -7

MELOINQ/RAPPORT1)
geen ') afwljklngan van tfn meWIng dta:

1. OHPERWERPl

Aanwezigheid bekende W.BVDer op KS-station te Groningen.

2. BEPROmSN PERSOONt

laatst bekende wpl/adres i

n. dpi»;

3» TOCRYAL*
Op. maandagavond 24 november 1975
HS-station te Groningen opgemerkt»

waarvan bekend was (uit ambtelijke kanalen)» dot deze de laatste
tijd doorbracht in anarchistische kringen in Amsterdam»
Hij kwam het station uit (vermoedelijk uit de 2e kl. wachtkamer)
en begaf zich naar de auto» kenteken /

} -r^<-r*.(i„

»«*"* »/)•]:
kleur

Het is niet bekend geworden Kaarheen betrokkene zich toen begaf»

4» COMCLUSISi
Als betrokkene zich wederom in het noorden gevestigd heeft»is de
mogelijkheid niet uitgesloten dat hij zich aktief zal gaan bezig-
houden met BVD- en andere aktiviteiten»

5» Terzake is plg. Noord, 449 CIP op de hoogte gesteld»

') doorhalen wat n w van toepassing Is vervolgblad(«n)

bijlage(n)

gene

geae
c laas:

10&5-II-741164-4249O4'-69
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. ui

«»* if.30,1.8,/ ö«af. DAïCMi 16 d*oe*t>*r 1979*
V „w „b. "Werkgroep Voorlicht inr 'H*ru< tp licht" wog". ï c. r verwijzen naar ons

rapport nr. <39.!)6 •. j.7./ Conf. dd. 2? juni 1975.

t 12 4«a**b«r 19T5. ' - .
t P«rliott««l 451 OIB «a

I« <•
te vt««te«fM

«M 15 «Mrtwr W75 «mi i» fcvt
" Mkktl* fmt* «M te ft«l«iiHJfc»

«MMNV«M«iè fMSfMlMMrt «OW te hOOfdjNMt «W te

«M tot 1? tataftal ft Ol»M)»t
n» «iiM^mm» vn h»* t?

•!•
Aa«Mté« *ij



tiovalijfc -wjöïfaléii ¥»a ei® kentekaat»
b«id« ««vata kaatskoa» staan ap Ö*M«<S ««a
laatata kaataltan is a/gagavaa ®*m d» toaaelgjr&ap

dat ia van baiang t» »i«aalav«tt dat «
vaxwav»nb«i<l wiu»a«*abaay ie in b«t link*

voee&oaad, tas wij l a»t
t* £iadh&vaa»

t&aaa **»
ia

van 1| afctob«ï 1975 ci»t ***r« ia f»it» *»» ^caaalijk op-
It£» , «itta^VD «a Rood üoUdavitai«a£roa«( «Itaaa*

#roaparia«ta*

bat
trad»» vaa
laden van

üea i* bat au t* rarklavaa d»t ia d« liaka axtraaa waarald vaa
îadbovaa bakand vaa dat op IJ oictoWr 1975 aaa paaudo-daaoaatratia «oa

vordaa «aüotidaa vaa ailitaivaa vaa hat 1 7 paiafbat ui* Oiraahot»
liat jfait dat da c«oia vaa aat 17 palafbat vaa aaagaaaaaa ala

oafaapavtaar voor da «aaoaada oafaaiatf ••• bij aat dal paraoaaal vaada
vooir aat «aalcaad «ocwafcaaad aaa 15 olrtobar 1979 bakaad» *faaaaaa da vljma
vaa optradaa a.l.bat daaoaateavaa.

«ij da 0-ola vaa aat 17 palafbat ia «aplaatat dpi «ld i

aat adraa vaa da vltta-BYB , Traaatyaat 12 ia Slndbovaa basoakt. «at ia*
ai«t «o var*oada*lijk ala 4ataWI of aaa da» aadoxa witta-l»ï> aeati«a
pa*aoaaa(aal«ataa) vaa aat 17 paiafaat aat aoa» vaar aa
aafaaiac ia «iita-*9fl> brlacaa «i* tebban sadra«aa.

aat
daav*

O» aé aovaabar 1«75
(P.Xai.0.0.) ta faldaovan taUfoalaaaa

Tan kotcokkaaa ia bakaad dat alj 07 50 oktoaav 1975 •*»
f»tiat ataaoil aaaaaa da «arkgxoaa Vbovliaatia* Maaatpliaht oadavtakaada*

•̂••L vavsaabt voomcNMdo ooaaaadaat 9oe*liaati«f *a aataa
kaaatt «avaa ovar do mm» Dit Mm aootaa iaamimi op té aovaaaa» S979 ••
09 1 daeaabar 1975» ^•flaWaott aiea 09 26 aavaabar 1979 *•»» vwrfoaaliaa
door*



0? 1 decasfees? 1975
tft*

aetrokken* t* aktief In d* *»rkgro*p Voorlichting 3i*a«tpUeht.
Op 26 nowaber 1975 v*r*«h*n*a *̂ **9a>*n ••tt̂ pB W J d»

«*oht ven h*t Prli»»» Ix*a*ka»p t» tf*ldbov*n. Zij warden d» toegang
«**d oatdat g**a v*a ban kon aantcntn n&iaans da TIDH t» handelen»

«* telefoaisoh rugffeftpratk a»t d» Hoj*lk<Mrara* t» utrecht te hebbes
$«boud*a v*vtrokic*n de b«*e«tc*r« sonAtr «rok 3t*ar vel w»t &•
«« volgend* kt*r n«a ««ohtiglntf oastina d* TVDM t« kuitmm

Door d* offiol«rt te*g«Yo*«(i kM*ra«oom«a<*nt »«n luit
Zr«Mk«apt dl* h*« t«l«f«oatJ* In »*r»t* lastnati» b*h«Mi*ld* tmd la «*n
later *t*dlua «oatao* op«*aoa*n n*t d» VTDM la d* Rojalk*JM»M t» 8t»t«h*«
!>••• tafonuktl* te*rte dat CBBHBPdow h*t
vwrtt Mnc*iMrkt al» 1nars»7eo8xdi&atov« D*
•t*na van de diatrietaeoardinator en houdt «teh doe b**i* a*t voovliefetiii* *i!
wervla*, alda* het dadelijke »**tuuv*lid4MMBtan d* WDtt. B*» i*ft*v dl* i
aaaaae d* ffBM optreedt kan daarvoor *en «ewijeatuk overleggen v*l«*a*
01083X8*

D*** *atvikk*liB£ g**ft t* a*na*n« Het i* na a«g*lijk jevordea dat
door de»* handel»*!,}** da dieaatpliohtigen in het Prine«a Zr*a*k**9 t* t*ld-
h*v*a en ao«*lijk «ek ia ander* kaaera** ia d* oagcviaf van tüadhttv*a f*ooa> j
Aroat**rd «evdaa a*t l*d*a TM d* V*rkgro*P Toovliobting Oiea*tplioht« di*
v*«»li«atiaf koaea «*v*a «t*« d* TVDH, «adat *ea van d* ledea van da l*»k-
«r*«p Vorcer«*frdiaatey ia. â d* praktijk sou da* d* TfSM naehtialacea
knaaaa ait«*v*a aaa all*»l*i lied*a die al* ourgcrootfodiaato* i«aa opt**d»a*

DI*a*tplieht.
Za aet oad*vaavi«* «eval i* ket a*t aaa* *ag t* «etea dat li*d*a

al* fBBaafe ea f*T*V*Va\p d* katern** verkilJvaa ten eiade vooYliohtiaa
t* f*v*a» dit f*ni*a taf*a het lioht van bun politiek* achtergrond»

Op 1 deeenaer 1975 laraehtea 4**flHHH. *« JM*l*feeea e*a**k aaa het
Aria*** ZxMukaap t* '«Idhovea teneinde vooyliahtia« te «even «v** d* TOMU
Oo de deelMtveffend* vraaf van d* «aehteoanaadant of nij kon&en aantonen
aaa*a* d* fTDM te haadel*n« tooadea beid», e«n lid*mAta«hapkaart van de fTDtf*
Op d* lidaaatsehapkaast van ̂ •*V*T|aya* bovendien ae« d«
w targ*¥S«»8rdi&ato?n f**t«ld> Aan aeide pereonen «rerd daarop een
pa» vesst^ekfe «n nerd hes toegang tot d» k%«erne vexlaead» $«t we vaa

voorlichting tereeht a&et kom»nf de aehter^sond van
laat sieh niet
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