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D« poetkamer Hojelkaz en de kamer van de WDM

ABVI&}

ligg«n nanat «Ikaar op deze kazerne. De soldaten van de postkamer en
da bestuursleden van d* VVDH drinken regelmatig gezamenlijk koffie.
Tijdens Wn van daze koffieuurtjes kwam ter sprake, dat de WDM poa-
ter» had. Op d«ze opnwrking reageerde betr (2), dat hij het wel leuk
vond om poatera op de poetkairrer op te hangen. Een va.-: de bestuursleden
haeft hierop de bewuate posters »an betr gegeven, die fce^op zijn -
beurt «««röpgéhaSëen heeft. ' ~ "" -~. '""• -

Op de vraag, waarom betr juist deze posters
had gekozen, werd geantwoord, dat hij geer. voorkeur had, maar dat de-
ze posters doorde WDM aam hem zijn verstrekt» ..

Betr is in zijn vrije tijd PTI-ambtenaar. Hij
vertelde, dat er geen vakbondaaktiviteiten zijn, maar dat hij alleen
contact met de VVDM heeft, omdat ze op de Hojel naast hen zitten.

Betr is lid van de VVDH.(niet aktief)

[jK Betr is ingedeeld bij het Veldpostkantoor te
Utrecht en vandaaruit op de Hojel tewerkgesteld. Hijwerkt met plezier
«n heeft geen problensen roet zijn dienstplicht.

echelon.
Beelicsing in deze over te laten aan hè t

U-'
Qplg Utrecht

dete M/H beval 2.( twfie) bladen

«' j 15 i V



l' Uil). 2»

Cl MELDING/RAPPORT (vervolgblad)')

bij Melding/Rapport')

RNR :

OSJfXTWft :

DOSSIERNR: 87/W) - 07/551

QA50 Cidet

1) docrhjfen WJT ni»t van roepasting is

cl: l

3 C 4 5 - II - Ï40932 - 423091 FR . 2384

veivolgbfaden: w.

van daden



ST AAN: HOOFD MID/KM

HOOFD MID/KL

HOOFD MID/rCLu
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datum bericht : 10 februari 1988

bron : persoonlijk contact

Onderwerp :-->- Landelijke manifestatie

"Vereniging Dienstweigeraars

Bijlage: 1

Dezerzijds werd uit handen van kon takt ontvangen een

speciale uitgave van VeeDee, het blad van de Vereniging Dienst-

weigeraars (no. 88.1) januari 1988.

De Vereniging Dienstweigeraars begon onlangs een campagne

voor de afschaffing van de gewetenstoetsing. Een campagne die

(blijkens deze uitgave) op 27 februari 1988 haar hoogtepunt

beleeft, met de landelijke manifestatie "De toetsing op de tocht",

Deze manifestatie zsi\n gehouden j.n FiASA, Pauwstraat 13a

ce utrecht,



- 2e blad -

Voor de verdere inhoud van deze uitgave en het programma

van de manifestatie, moge ik u kortheidshalve verwij,en naap
bijlage.

0-0-0-0-0-0
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a, Feraonele Veiligheid.
b. OvaenAreoht «Maart 1988.
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3. VOOHVAL:

4. OOHOLÜSlB/ADTIsgt

Be CC heeft opdracht gegeven aan de Knar on 2 maal
PV op te naken *eg*na het wtigetan van «en Dienat-
opdraoht.Het betreft bovengenoéaflë dierntpliohtifl^.
Het toeval wil dat een paar dagen daarvoor de WD!?
'e-svonda voorliohting had gegeven aan de nieuwe
opkomst liohting.Deze maakte de dienstpliohtifcon
wlja dat men na de dienaturen geen dienat opdracht en
meer kon geven. Zo'n Dienatopdraaht ia dus geen
strafbaar feit,De bovengenoends soliaat (labiel type)
blijft daarin geloven.

De WDM maar ook de AVNM (zie uitgave maart 'BS.ala
v.b Ede»baret na de diensturen hoeft oen niet op te
eettsn) geven geen juiate voorliohting aan soldaten.
De tendens Lt in het algeaeen dat de Krijgsraad vele
(weigeren van Dienatopdracht) terug verwast naar de
Commandant ter Krijgtnohteiyke afdoening.
*"*• de Vakbonden dat bedoelen moeten se de voorlicht ia
juist weergeven.

1} docxtiaJ«n w»l nul van lo«p*uing li een
geen

dei» M/R twvït 2
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Vervolgblad nr een bij MELDING/RAPPORT') BNH

OBJEtCTNR :

DOSSIERNR:

4. CONCLUSIE/ADVIES: Het kan ook aijn dat de WDM bewust valse of onjuiate
voorlichting geeft bimen de Krögamaoht.
Als dat zo mooht zyn lykt het erop dat binnen de
WDM atroinnütgen aanwezig zijn die duiden in da
richtingen van de S.A.P. (oude IKB witte BVD)
B,e.a op staf niveau te evalueren en te bezien of
deze signalen landelijk aanwezig zijn.
Verzoeke om terugkoppeling naar de basis.

5. ADVIES C-Slg NB!

6. ADVIES C'451 CIDet:

') doortiaien wat niet van toepassing is

Cl.
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Melding voilighoidsincidom KL

1. DTG MELDING : jOT^Ofjmr t 88
door: RANG/NAAM ;JKÉH0P

FUNCTIE : C-Kazco flernhardkazerne
EHD/08JECT: Bernhardltazème

2. BETREFT EHO/OBJECT : Barnhardkazerne
DTÖ PLAATSVINDEN FEIT : 301200 mrt 88
AARD VAN OÊ MELDING ') :

Persfotograaf van Amersfoortee Courant informeerde
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van eieren aan soldaten.
Volgens de fotograaf was de Amersfoortse Cc
hieromtrent gevraagd door de WDM,

MAATREGELEN: - geen toestemming gegeven
- fotograaf buiten de poort gebleven

H / OBJECT MELDiNG DOORGEGEVEN AAN " ) •
KWD / C-vaste Kampst / VHO(O) / KMAR / Cl / POLITIE / EOD /

Actie door functionaris die melding ontvangt (aankruisen)

MELDING GEDAAN AAN -1)

NA ASTHOG ERECc.q.OvD

Cl
KMAR

EOD

/ ^50 DET

DTG;

DTG: 301335 mrt 88
DTG: 501315 / 301330 mrt 88
DTG:

DTG:

DTG:

INFO: CS : by navraag op 5 apr bft Kazco Bernhardkazerne
G2/S2 : we*"d my medegedeeld dat er geen "Paasactie"
VHO(O): Me^ ia uitgevoerd op 30 mrt (functie,

(naam.

1) z.o.z.

2) doorhalen hetgeen niet van toepassing

3) j 1 | en ] 2\n altijd melding te ontvangen, [jfj enz. kuna

gewaarschuwd, de melding ontvangen.

SM GI/NBC FMC-B2

en indien niet reeds
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