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BIJGEVOEGDE RETROACTEN:
artikel betr* in Öroene Amsterdammer dd. 17.1.70,alsmede
artikelen zelfde blad

Hoofd Si* Veiligheid
In genoeade artikelen reageert (HU) (oud hoofdbestuurslid WDM

Hoofd Afd. I

en thans redaotielid maandblad Twintig en medewer-

ker van 6 3) op twee artikelen van WHHHi (medewerker
VPHO en Groene Amsterdammer )•

over de luidruchtige minderheid in het
t-»'
Hoofd Sie 2/J BLS

tot diens ideïn om; oppositie t

o* getheoretiaeer over guerilla*
Volgens ^^H^lopen deze en soortgelijke acties dood op de
structuur van het leger dat legitieme middelen heeft om ze •
te onderdrukken. Iet regelement betreffende de krijge tucht is
volgens hem het wapen waarmede men de soldaat intimideert*
Samenwerking van ontevredenen zou het middel zijn, maar "het
leger" plukt deze groepen uiteen of isoleert hsn van de anderen. HBfc<^_djL^VTOl_cpjas^aiej^dejKdLateJ;_le^«r h«n te-

genwerkt. Op hoofdbestuuraniveau gaat dat w«l,daar d» leger»
leiding publiciteit schuwt, maar op lagere niveaus heeft da
WDM-functionaris te. maken met allerlei vormen van tegenwerking. Als voorbeelden noemt ^BB t
1) ondanks d* vele • werkzaamheden van bestuursleden moet bij
inspecties tenue en» uiterlijk voorkomen in orde zijn;

2) onverwachte oefeningen of poetaavonden vallen aaaen «et
kondigde VTDM b#eenkoaaten*
3) kaderleden, ontraden reorutea lid te worden van de VYJBt.
<••••> advis*»rt "leger tegen leger w en bedoelt hieraede dat velen
cloh Boeten verenigen oa al* grot* groep op te kunnen tredeatMat
leger ondervindt pa* nadeel van kritiek «la dese van reel aenaen
koat". fJMHpl* dttidolUk vooratander van een ayndiealietiaohe
b*0tuuravor«* Ho vil niet duidelijk herkenbare leider*«die «en ne*
verantvoordelgk kan «tellen voor aotlea tegen het leger. £e alge*
•ene ontevredenheid dvong het leger reed» tot actie en aea e telde
.de oontaoto«nml**l*a in. feea de TfSK de dlenatplichti^ea er op
attent «aakt* dat het bier oa een "toethoudertj*" ging^hefebea de
dienetpllohtlgen *loh kritlaohar opgeateld» Het gevolg va* ee^al«
genene licht* onrtt«tvdle d* cga "Inldruohtige «indexbeid* aooW
bereikt «on hebben. In^ rjadaotioneel nlewe van Twintig «M«tt *l^y
varnoeden datveerder dan «en v*rvaeht»«eker vanuit dieattpiiaaMi*
kringen dingen «ullefl^ff^SÊ^h:.44*,aA*J A» 49 hand te hotidaA 190*
Intareacaat la dat de huldig vooral t ter <*•***•- •••*~*^- ~-~~—~
vlev oet de JI*8*C« *
:yS»jsK-fff

.„, .^jï»*

^arder IttB*. wllioht
"Ittldruohtige
rerën
houd.n
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„../-'CULA £*OUn •'!
BIJGEVOEGDE RETROACTEN;
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RAPPORT-MELDING
Datum
Object

• Otrsohet

l

Plg C-\v

20-3-70
• 13 Paiafbrigade

Onderwerp .- Activiteiten
Vb. incident . ja/neen
•
Bron
Evaluatie

C

c-

*ltte BVD Eindhoven

In aansluiting op «au vorige rappertage oege ik U
het volgende beriohten:
Op naandug 23 aaurt 1970 t« 20*}Q uur vond wederaa
aan discussie plaat* tussen env*l« leden van de oentaotoeaaissia
uit da legerplaats Oirschot an laden van da witte BB? Eindhoven.
Da dlaousaie werd cehouden aan de HPI,BoBOhdiJk 771 t* Bindhev«a*
Qedicouteerd «erd ever bat aut van het leger in *i algaaaen en
naar fuaotia als verdadigand orgaan* *eVHIH*1efl*BHBHHka
veerde ?a«r hst fre^tato woorU en verdedigde de ataadpontea,
analoog dia van •JHHBe^eW(3epukliek Oranje Vrijstaat.)
,
Hat «as oorspronkelijk de •edoelinff dat «ij desa
diaouasie ook leden v*n het VTDir»»estuur van de afd«0irsoh«t aan*
«a£ig aouien zijn» doch deze heaaen op het laatste Maant verstek
laten gaan. Hogelijk was hi*rvtn ie oorzaav dat die zelfde dag
^^•Pan "^Hfceindre(iact«ureE van "Luotor", «ij Oeneraal Braokel
an de (ConlnklijXs Marechaussee ter vemntueording waren garoep«a
veor het ingezonden revolutionair atuk in Luoter «r 6 •
Bovendien vertrekt éVB^ *inn»a enkele «eken net klein verlof»
•^BBUHB nfkl1 ffr**^ »«* cat plaatselijk 7VDM»s«stuur kennis
genaakt ,aoatat daaruit negelijk een aanecwa; Kingt alk op hun ge»ied»
zou kunn»n antataaa. lafornant geleoft niet dat het bedoeling van
*^mmPP*wa3,<ie VVDIf voor hun deeleinda aadewerking te vragen.
Zsals reeds gezefd ia hij asvrsaed 4at de MID er achter kent.
Volgens haa wordt de W3M door de JHIP geschaduwd»
Door ••••••) werd ve»rgesteld «en disouasie»
avond te orgaaiaarea,aat xa#r ailitairan an waarbij daa ooft laden
van da Rode Jeugd aannaaig souden zijn. Voor die gelegenheid ken
laat C-111 Cid«t(2x)

een aedevarker vaa hundroonplaats Eindhoven) in da Villeastr&at
te Bindh*»ven «»1 voor ruinta aor^rta,
Dear die zelfde aeéawerker «ou desa weak da ROTA
van fBMmHsVVtor6r<t"a ê~«steneild «n indien die tijdig kla*r

»*r*a «p »at«rdac 28- J- 70 in Siadh«v«n werden verspreid.
i0e B» t» t>«4 ^sflsssssss9 yit
!

A**t«r4as

*atv&a^u
Panaf CIA :
vervolg

10 - IV - «2486 - 924420* • 300

;

• Slad

2 *

Het is niet uitgesloten dat 40 verspreiders laden van 40 Rode
Jetgd lijn. Als verspreidingsplaats werd genoemd "de takende
plaats van 4e Rede Jeugd" tegeaaver VenD ta Bindhovea.
lafarmaat kan dinsdag 31-3-70 ta 19.00 uur.sij
{
•
•
•
•
•
•
t
a
fhal en 'n anntal pamfletten van deze Bèta an kraag
daar» i J het verzoek deze uit te raikaa aan ia andere laden van
da Kazerne oontactcoaaisaie au zodoende si j boa belangstelling
•p ta vakken voor aan disouaaie.
AANVULLBNDK GKGEygUS TIJDSNS PS DISClBMEt
«Üi^MiBBa^ 1i«w«ard dat panfletten S nr2 tach in da legerplaats
verspreid aijn.Vslffens ham hefft hij enkele stapeltjes uitgereikt
aan seld»ten,aertfcristen,van de meest gehate oampagnia uit de
legerplaats.
(Dzz werd {ce^n neldin^r van verspreiding ontvangen,terwijl alke
eennaadent wat in£»lioht)
i
Met d« a«est pahate oia neet «orden »»daeld de Paostcie 16 painf-l

•at.
l

ALGSMSHE IHDRUK VAN DS INFORMANT»

varsetering van bat leefklimaat in de kazerne en als zadanig
diverse tekortkoaingen signuleerè is bij z0ar positief t.a.v.
bat leger ingesteld. Hij is een tegenstander van alle extreais»
tisobe groeperingen die aansporen tot satotaga alsaeda SS$ada«
lijke extreaa figuren in da WDM.Batrakkera is lid van de WOU.
Hij verklaarde ziob spontaan bereid medewerking ta verlenen er»
indien aegelijk,extreae elementen te balpen traoerent0adat hij
van maning is dat bun actie's ep de duur teoh icvleed hosten
op bet moreel en mentaliteit van de soldaat»

!

IV}

ondorzoJ; i. ,r.I v/;'»....• ;-t?lu dat sij noe ia hot baalt vT
van OHo-avoor li>0 i ho.i -'i., t ; j vijltij ) von ecrdorbodoeldo paaflt i*
toa« Oatront do ir.-rvo-'st v^:i d'» f;.::ricttöa naasten alj gaan verkl irioc af ta lor-:o:u t o'.: c' . . .--ij h-»t .-oojvkoson alsof Bij not do
inhoud van bo* p.v.flet ::J -t oa' <lo h:>ojto warci.
21j rorkltttrJcu ay-iirt'.i?'; -b1? ntaun te^onovar do do3latftllin£ n
van d* Bond van I>ioi» ••••.'si r-r.r3 on duorom do ponflattea te v«mj *•!
d.n.
Ha co-pl^a d ovofl.- : .;. tio üffici-sr vwi Juatiti» M.J d* Arro idiBse.nonto üflci.V-'.. ^i »^ A^-.'ICJ siju Bvcrbodocld» pamfleiton jlnb^
Conomcn 0.1 20! oon ]=roc :;-v rr'o al v,-_n ïorindincQn toraok» «oirdan
eoffiookt tenaindo to clo~n n~..; ;:in of to^.-n bairokkonen ««n •trafver- '';
voidns aal worden i.n-colclO*
Vertaald wordt no~, i!;tt <Jv o:u' ^r l cry

•L. fOTM.

KONINKLIJKE LANDMACHT
451
uw k»n«*»fc

om nummer

UWhfitf »*»

111526/oonf.

Breda, 1$ april 1570

AM

CCS (tav Efd Si e Veiligheid)

J
y
1
.i
i
1.
Op dexe «eldin^ he«ft betrekking aija telefonische aelding
ven 13 april 1J70t toetrefrc-r,;* het verepreiden van ptafletten door de
Afdelinf B r e d a van de (Ritte) BVD bij de Indeling*r*ad buitwa de
poort*
S,
taadaag,
dinsdag 14 april 1970, herhaalde aen de pasflettsnafctio *et detelfde paafletten. Ku stonden os 07*45 uur ««n jongen «a
e«ft BeiBJ* op hot kaaerneterreiiu Zij «orden door personeel van de
lolelin^ffiraad geeeeen op bet feit dat eij rioh op «iliteir terrein be«oad«n en Aftarvoor toeotcaadDff eo «on bewijs daarvan nodig hadden.
Do jongea CM h«t neieje eingeji toen buiten hot hok Jjijlökipoort etaan.
koadea aleohta ««o do te vot
pliobtlfeo wordt eohter per autobua'
uit» t)«so tc$urlH£iopllehtig«a werden
dalers van do paiflortten «woidcn wol
tooadftfl

e proo««rdoa «^juffrouw - bestuof et^ vtó'««n *öd«
panflet M» bot publlJtatleboni vaa d« Indoliafftraad t« bowstigcn,
•aar dat lukt* niet* V* al «jaar proberen g&f eij bet op ca etapte «««r
ia dt rodo B^d. (k«ateé(eo oabokcnd.}.
Toon do Xeuringffpliohtig^n ellen tn Jiot gebouw tr&rcn word de pnmflettenaktie bdnjadi^d» D« joüco^^VpA^i^^n-uitdcler atapte echter het kaxer**
netttrreJA op *n «lid» lijn kcrjielijx in de rijwielstedling ven het IR
personeel geplftatst* broefieta ophalen. Hij «ord at&ande gehouden en se»
rtftldo dat hij doh op *ilitnir torrnin ix»vo»d en dat hij via de «acht*
eoanaMent en een besookerspoa en cchildwsoht b«^oloidin« zijn ten oarochta op dl» plaat» ffoatalde broofioto kou teru^halcsu.

- 2 -

«trtocbi bij htt tnrwoord ditom «n

- 2-

Vervolg van pr« 111526/Meldipg

*** P»»*l«tt«naktie heeft c«en onrust gewekt onder de
raeB
• Bij «vontuele herhaling Borgen, ken de gemeentepolitie op.
door ean JPV (Algeaene Politie Verortening) waarin doorB & W
f°lf'hun.t°e8t«aniRe, binnen de singel», drukwerken
aan t« bieden {of van gelijke etreWdng).
-88**11 15-4-1970, «wcdwi wederoaipaafl«tten ttitgareikt, au
de iagang van *• Seeligkazeraa. E*vt«»»
^
*
«a/of Koaiakll^ke KtteohtaBBee aija nog niet

^

%
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C I-DETACHEMENT

CIA:

B3

AANTTJLLKl^DE
D«mn
oi>j«t

_

*

rr

15 april 1970
Indelingoraad Breda

Plaais
Onderwerp
Vh.incideut ja/neen
Bron
^,^E«a]uatie
.
aeW-»"™*""
.,-^y-_>r.r. n .-Tt_..._ r r ' - ~<:^r\

Paraaf:. Plg C-:
Plv C-:
C-:

ICA^PORT-HELDINCl

B RE

ji
J»
i'

DA
Aanvallen de

melding

. . •

ï-

ij

i
j
.l
1

1 . i . • Hierop heeft betrekking de melding betreffende de paraflettenaktie van de (witte)-BVD op 15 -470 voor de Indelingsraad te Breda.
2. ' In samenwerking met de ID werden op grond
van een artikel van de APV voor Breda, vier personen voor het opmaken van een PV, naar het Hoofdbureau overgebracht. Van twee van de vier perso»
nen bleek hierdoor
personalia. De andere twee
hadefen geen pamflet L
bij zich en weigerden htm
namen te noemen. Oj o vraag waarom zij daar frezwaar tegen hadden 2 :on zij: •• Dat hun vader
dit jaar veertig jau
a d i e n s t (??) z o u
zijn en dat zij vree
dat hij dan moeilijkheden zou krijgen. In
id dienst vader was is
niet bekend gewpideü
\e ^•••••••••ks
-«-. • -•* v. /- r -'

3.

(eigenverklaring) dat hij deelnam aan de eerste te
Breda ondernomen aktie van Oranje Vrijstaat, dat
hij deelnam aai de Kaboutervergadering op 10- 4-70
te Breda en dat hij Kabouter is.

Datum
Paraaf CIA:

I5B-IV-IÜB A10672

_ 4-70

1-

no

Cl-DETACHEMENT
CIA:
Puuf

RAP;
Datum
Object
Plaats
Onderwerp
Vh. incident
Bron
Evaluatie

24-41970

L. Fort»,

.7-MELDING

;, '

pamfletten-aotie
ja/neen

OPS

Bijgaande extrft-editie--VEtit-4ie:t>--éagfe-iBd--uS3?mi7!'" iaat ia»
gevoegd pamflet werd op Vrijda^middagj 24 April 1970» omstreeks 16,00 uur, uitgereikt op de openbare weg, leidende
langs de El i as lieekan.nk/\sorne, aan met verlof vertrekkende
militairen, voornam*-lijk vn.n genoemde kazerne.
Gemeente-politie en K? .ar v/orden door de officier van Kazeraa'
weekdlenst cawa.-irschuwd, alsmede 449 Cidet»
Het uitreiken van par.ifletten zonder moer. is in de gemeente
Kde niet strafbaar tfcoteld. Ifiettemin werden; de colporteurs
medecenohien naar het bureau v.?n Politie en aan een verhoor*
onderworpen. !Ci)rt'? ti;id Intor konden zij hun weg vervolgen»
Van het uitdelen van jiarnTlet üen is verder niets meer gemearkt.
De pamfletten worden uitgereikt door inzittenden van een
^BIBI^^ kentokenHBHBH^ Zij bleken tg
geboren
'oueiide

van de v*T.

mark
type
kleur
We B. d; aan:C&S si» V
Bijlagen :-fcw»»

449 Cldet
^- 2 7 AFR. i3?Ü

L. Fottn 15348
Cl DETACHEMENT
CIA:

vlA
Pmrf: Plg C-:

PI v C-:
C-:

RAPPORT- MELDING
Datum
: !5.9.70
Object
: ,3 paiMfbricu<ia
Pltats
: Qirachet
Onderwerp: Aotiviteitea-vaa d* witte BVD t« Ei»ah*v«*
Vh.incident: ji/neen
.
Bron
:
Bvduatie :

In a?.neluitine op
het velgende inrichten:

verifre rappvrtajr* »ege ik O

wederea ee* kort «ader»
RPI te Biadheven. Bij
vrerd iaforuant ,<!«"•»r fflaaaaaVsaaa^uiteenedied tet het
van een vergadering,t'clke binn«nkert
tuvsea enkele leden van de witte B7D.de SJ ea kabeuters uit Siad*
heven* De datua,plaats en tijdstip rat neg alet bekeef,deoh
Heeaderda*! zou inforciknt telefeniaoh ep de heegt* •ren£«a«Het deel
van de vergadering kiraa uiat t<tr sprake»
V.»orta kl ...^Je lsaaVBaBaaa%«v*r «eeilijkhedea tij
het vinden van uotleva a«d<werkera,ook binnen de dienstwelceraars, '_
•adattvelffeaa han.aterU» mesr dienatnelfferaars jaseleoteerd werden '
•p religieuze en niet ep ethioche tczwuren. Onder de eer at ffeneen<'.«
is een «rate «rwep otilz\rij,-9ra dia van hnt standpunt uitsaa»nh«t
sal aijn tijd *«1 durenn« "Ik bol) aeg alecht 4 aan «ader de diear>
weigeraars in Eindhoven di« actief oedewarkiaf willen verleaaa",
0»k «a.o het oentaot aat da SJ en de kaeeutera uit
Siadhavftntalet vruohtiiar. In feite wnt? er alleen «aar eea (««de
Een iapaalUe craopering; uit Elndheven had hea
fBaaaaaVBaaaaVverzscbt b«t dapartencnt ven eateta^e «ver te aeaex,
waaraee hij aocurd io coc^an. Hij veegde hieraan tee,dat het hem
•iet cinff ea de uitvt/ering van rRVjotn£.-có«rk2aaaheden,deoh aeer
•var het eeocbikïa.ar krijgen v&a atenoilapparatuur van het jeugd»
oentrua te Eindbcven.
Aam l C-111 Cidet (2x

Ir^"""^

'

'

i i l C I Detachemenl
2 f ..... .'3
Datum

:

Paraaf CIA:

15-5-VO

R *

A
ervj^_^^_^_
f D (V-8J3tO- 92002e'. 188

mr.

449
Cl. DETACHEMENT

RAPPORT-MELDING --•

• ...

71

L ferm 19346

-j •- • :- !

CIA Wc.

^schede •
•
sympathis nrften
Bron
EvdaaUe

medede ,in£ van de gem.politie te Q schede.
noge ik U het vol;jende rrvp]
In de nacht van 22/2> Hei 1970 werden door de pol.ltaschede aangehouden,nis vordncht van diefstal, onderstaande pereo»
u
ir
m*

f

KD en staat nis Ko» 1 op dn lijnt gemeentebelangen voor de as-.\er-{
kiczingen.Ia crri pronincnt provo-figuur en is regelmatig aktief

\u!

treedt
monstreren is. Is ND.

;• \ Is nog niet als dpi.in- '•;

Tijdeno het vprimor van bovengenoemde personen ie het i
de pol. gebleken dat zij van plan war^n ora naar Utrecht te gaan ;
om danr' het lnndoli.11-: cnn-r^n vnn de "ÏÏitte BVD" te bezoeken.Zij
zijn nchter zo lan,t voor vr>rhoor var; tf-;nhoudpn dat zij hiertoe riet
meer in-de ppjn^onh^id v/arrn..lij hadden voor het vervoer naar
Utrecht een ViY-biisj«? rehuurd wn.°rin zij ook werden aangehouden na
diefstal van etonswnrnn in e^n zelfbedi«nin£32aak te Enschede»
)' : d ain J

«'SS 3.1e Veiligheid
D»nim
Nummer
10 . IV . M484 . f14410* . 10»

: 2 Juni 1970
Ttnrolg EO.I.

ST.

Hoofd
Hoofd Sectie C 2
«ferte oas nr. 69.569 d conf dd. 14-04-1970

d*tuB berlohtt 10 juni 1970
bron
t

c,,

...
.

; ''

""
r

'

w
-l

o. in perCoon x e T t r .
.
T... l„ torecht»U-.i,, v a
io het

<? m het

-•

onw v«rde<Ii,rliv:

«r.

.'.:. In Ycrb,r^ tt„t do to v. r, c h t - 4 jrot*
T«rzocht tij,!!-; pU.'tr.-a t.; re ..«.rv.tr»*.

«or-dl ü

5» »ittiii£; * 6 rd bij ..... -oj.v> <;oor
v«rt«,ïxm*oorJic«r9 van d*
•obrljvnd.
«n r, - ion,i. p,r«r ^wd. door .*n

vao d. ¥.;v..o. i

«•«a IflOidonten
foor
öe A'irti.u-ur- ..iiatr.ic si Ju toe
' ^^~-~S;^^.'^-:i3^zii^&k£ï^

j;;.- -

1.

Vrf

«r»

REG.NR:..!

NAAM:

l i. 69-2 _ _

VOORNAMEN:
GEB.PL.ENDAT.:

RANG: ?.PA...?.ld

BEROEP/ONDERO.:

MOB. BEST:

A6.1A6.

ADRES:
Datum

18-6-70

Nr

Bron '••

111

70 /383/2a

Korte inhoud en evaluatie

-V-

...'

:

>

bij facteur Gen Spoorkaz te Erinelo ;;.: -:]
werd post voor ""bet r ontvangen .aifkömatii.V73-Y1 fL^JT CTAf^T* V"3 *f"^ft "R VU P^it Tia+^T^rvf1 • aÜm^r'

brief waarin de feigenda voor; fièVlcOTófcciq
B VD congres en TOS gerï cht "aan; ed.ï'é: ;,.';;!
kontaktmanaen" »
' '^J : ' .''. s> i
Pid Mei 1968 ntog.
. : -, .^; .^
.•. :.....:...:.• • l
•

i

L Foim. 14179

..,.,

., ,

L. Form. 14552

MILITAIRE INLICHTJNGJHiHHENST
111... C.L DETACHEMENT
CONFIDENTIEEL

MELDING
NR
ONDERWERP:

apia<

1

•** B»**-*»1

Bili-Uore parade»

BERICHT ONTVANGEN OP:
AFKOMSTIG VAN

:

EVALUATIE
ONDERNOMEN ACTIES

:
:

25 Juni 1970
S2 * 4

BERICHT TEVENS AAN :
BETREFT:
NAAM
VOORNAMEN
GEBOREN TE
NATIONALITEIT
BEROEP
WOONPLAATS EN ADR
7 RANC/FUNCrfflg
REG. NUMMÉJR^
ONDERDEEL,
IN REGISTRATIE BIJ
MOB. BESTEMMING
CAT. INDELING
MELDING:

Onder aftdevar*xrtvoord*lijkheid van betr 10 door bet af&»
b*atuur vau d« /«V*!).».. t« Ass«& ««n brief Twrsoadva aaa
d« borgwaMstttr van A,^s«a,behels«nd« hrfe «fx&fcf f«tt •«•a
nilitaire parades.

AAN:

C.G.S. t.a.v. Hfd. G2B)
i <;K«;KVK.N>
l ' i . / K ' , i V:K\- /IJ N t 1T>! I.'ITKMI
ü K M ' f M',i VF.H )M.[i:HTIN(; V \ C F.\l!K!-:>S]>.U|ir KN h l K N K N U N D F I !

MIK..NK iu:Ri-'-n\<; TK HI.IJVKN.

H KT i^ \ K l t l t O l i K N U K / K GK(.:F.VE:N>
- K K H K K I . UK « I K n K E i . T K I . I J K — TF.K
K t ' . N M s T K I'.IU'.M.KN VAN BETKOX

K I . M / N I < D, v.\.\.
UK.NDI-: I.N>TANTIKS OF J'E

PARAAF:

8,.?PORT-MELDINC

'"> ^CI.DETACHEMENT
CIA

kO

Datum
Object
PW»

e^.%——
J
S
Puui: Plg C-:'"*\/

Plv C-: ƒ "

C* • jff

'

^7

Oodorwerp

LFor«.(5348

2^ Jani 1970
VVD:: afd Assen
ARI&U

^

Open brief asn Bureea.v&n Assen a»b*t»afftohaffea vaa 1

Vk incident
Evaluatie

In eea artikel in bat Mou^^blad van h«t Koordon vaa 24 j-mj 1970
sproko van h9t acndoa voa een opon brief &aa de burgemeester
an Assea.a.b«t. hst aföcaaffcn v&n ailitmlre p4r«de0«
.a.v« deze open ti-ief,xou eoa verslage*v«- van genoead blad eea
onderhoud hebben rohed aet do initiatiefnoaere.i.o. het aXdelinfle
von da V»V.3.t:.
^^^
In het vervul^ v&n hat artikol kva.--«n de narden voer vaa de navolailitairon*

voor in da documentatie van 111 C.X.D*t,
hot oph&ican van p&afletten pp een publioAtt«w|
^^,--::^.
^^-.^éiSi^^
laaöader
;b^^ps-öffieïer|in
:vanr *• ^--^^-^- ^ =~~ •=—- -• •-- •— •--^••••^••A "behoort 'toi
mbt straf eldMÉHHHB dossnrj
Xi

I I i C i Detachement
Inyckotnen dd.
P^CIA:

(

L Form f5346
HAPFORT-N1LDINO
CIA:

Datum

Object
Plaat»
Paraaf. Plg C
PIv C
C-

22*7 1970

13

Oiraohtt

Onderwerp Activiteiten
Vh.incident: ja/neen

witte BVD t« Bln4h*V«B

Bron
Evaluatie

iaferaaattfp aija halaa4*ee>»
Op 15*7*1970 eatvia*
aa» brief vaa
«eeaplaata ea a4reat
B80SKSB ia ««n 4ieaat«ei«araa*,li4 van 4* «itte B70 •« towcrfc*
a&a ie R. P. I* t» £iadb*v«a«
Ia ieae ¥ri«f «er» gee*«i 4*t «r •«• «otie «
^rioht «j» <e lecerplaata Oiroab*tti.T.a. 4» k«*aaée ttit*
t» 4e BAaHHHft ™r faat ^^ *• &•• Haaf* lij v«rt«dit
«Ij» inf*r*aat mt bea a*at«ot «p t« naaaa «a 4e plaaaea te
«•aprekea»I>ie oelfae ve«k »elée eek fMBHBHI ai^n iaferaaat «p
«n oeataot «at h«a ep t« naaea v««r het >elf4e ««el» Op 21-7-1970
ha* aija ixtferaaat eau fosprek a«t VVHHHBfe (ttHHB "**
met verlef )4ie aea Bet velfea4e ae«ie4«al«»i
*• taak van fHHB^BHHBfeeverseaea l.T.a. elja
2*Mea ie van plaas tet nauwere aaaaavcrkiag t« keaaa aet 4e
Tilfcurc ea Bre4a aa «il boa varseekaa sieh «e«r ep ie tr*t«
le«erplaate Oirsobet te richtea
3*Blea «as vaa plaa i. v. a. 4e saak (HHA eea haa4tekeaaatla ep
j
tauw te settea ea 4it tst aaa 4e aiaiater vaa 4efea»i* ttaaM«4e»i«|
Bi«ra.an zea aaa eek lasdeftijk ruohtvaarïteii aan CCT*B» B* baa4«
tekealac<ea »eo4«a werden vsrsaaeld »ij 4e leearplaata Olrach»t»
KHT/PWT en »uabaltea te Slabavea.
De detail uitwerkins z«u n#f weraon eeeprekea ia e«a verc*4«riac«
waar eek oijn infemaat uit$aae4iff4 eeu «erdea*

Datum
Paraaf ClAl
vervolg z.o.z.
833IO »2OOJ6Mi8

CIA

L Form 15348
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9 CL DETACHEMENT
V/o

Datum

r'

Object

vj i<~ : > • • . -i:: •?.,- v :•.

Plaat*

:;j-- ?v-uo •

Onderwerp
Vh. Incident

-1!'. -t." M; -i 1-70

r.c» -"-is Tv/r n the

JV-.P-C—L "(,:.-• n t';-.:
jtfcsaa

Bron
Eraltuüe

ï>\ A

l

Op vriid.-ij r. 1 j u l : 1 >•?(> -.i-i.- il-, rapporteur, door rai.jn
r'iandant ter hcrtohi':' iri : -:•:••'x'-1:! van h"t KKI van de vliegbasis
n the, de iCapitrin
alsaedo enkele LUID nen—
Oo': de
r*1" dr

n -!<v>.-.t. i'- -..-l ••••<•

op de
... 4 . •-,,-v. il i "i-en ' % n evontu^lo
• j - , i ' - - L':.i-. G'] üf OrdediPiist. Ook wure i

vr.-.t 'lp .;i::;c'i- •"
'.•: /tariVfv.i". D'-"':1'- v-r':l r ! ' - . i < ? i 'la*, n:,? in <K- nacht van dondffr—
dn- f>0 op vrije 1 -./; 7>1 j u l i 1 "-'.••l, «v-:: inval liartdrn tjedfvrn in !sr-t
v-,r 7 '.<-' . • ! • • • : ' • : -' .-i]-./ r ::i,i rrn vijftiental rookO ;; -.r'*] e f.'•--. i i • M^-rO • > .- :.fid.v«;i -''fton^n. Dr inhoud van
rieU-n ;--"v ••••rs.!..f: '.".-•n •!•• ojiT. da,T op dr baais (r;rl« bi i~
In'<? no» 1). G<-.noP:v;~ r.>r' '.-, « . / - : ; v..••:•••• n • v-n^enö bestond on t.ijdons

i : : L n:\P t r.:i~:io'? ;<^n van er?n gro^p Jon—
relni over dor.e i!.-i,7 t^ l •.!.'-;i i.-li.i''-n. j:-":^ door hot vroegti.idi/? in«- ,
(gijpen vnn cl^ .''nr;'.'!i'-r5'>.-;'7 f-« ?liti'.' r.i.i:: r.-'-r vpnnocdclij': fraati^e f
In d" n-'j-d.]''.;•.; ^" i' •• v !•:.:.rh^r.pii aan
do baric, h r t D''v--ii •,.•,-(!•'•, • v.:-•-!•• jt-n t -r-lui dirkond ala ".ijü'lc- l-J 1 '!! v.-..;i :• •cvc' i" uil'"1 n^prn
te 3VD. In (ri-or.pjer. V.-LJI 2 ••.
banis.on 2ich nu ^ni,:•:• tijii ;.•• li'-r.,—ooj't.i-"n dn

n°
door raij wrrdcn lie r—
f-ri leden v?xn rle vit— \y nr .n b'.r

tw--e groepen vnn 7 V '

Op oen . •'".••'V''K r;''- vn t !:.- -l:Vn ::i,7 pn.k'rrn pamfletten uit
ta.T3f>n,die ai.ï aTdrn' -T. r" : ;.. 'o••'••'••; i.o'n, i^d'-r voor s'ch, pan:-t:i."n. Al s-oet!ig ble^k dat de in„-.i - ,.n '.r:v-n de open tint-r. (zin
'TOlJil VOJ1 (}^:-.n J);'.'i'"l''!"':'-n P r '

,
l

bi.jln.-p r.o. ?). '/--r.:<]•• f ? i ' ^ -

•i-.--!,- ipf.T--..] l -ton "n dat ^r 3t^"rin '-o i—
ren, in r"vw!'"^r!"i"."
dd

030870
iJi

1 )!U TIT. hm;

1<V,V>.

'" - ' ;'>:". ;'r- •'•^n '!T journalint'-n rr in g- ) '-,..

'.'•..•:• '•

, ...:: ^^., f;r,_!0r_|-r..,:t opbrnch^po n inj'
.'' p>'.M j i ^ f f-- i>\c dat_i>lad "Tubant : n*'
, v :•:•!• • v.:i f i t voorval no^/.' ik U ve •—

vrijr.en n-\--r bijl.--;r ro. 7> •/
la.:r> i- v^rr:*.".-'; t a -.ü •'• .Vf •••>•:'.•••-';•-•••: ---i.i;o:t dor Konin'rlijl:r lïpj" —
i - ..-• n. ;.•••' o:' ii^n:; vorKoelr onidat #•<!•:
r;i,'in f -r ~-":rc!'..ir •••• :!
• '..,..•._•-,., •.•-:. (,/ok Co"i:i/uiaati t Vlie:;b iri.
? f .vfnMi^ 'i'''"fi r";, :<
v .'; ?• j i 1 .••.-<•• T-O. ? V-T n nij ontvan;.r;n.
nirMp]r, ;,";."!, w ••..
--.- • '. ;-•••: !<•• '••• ~ i n . Zov;cl vo'dr nl;.; HA
llC t VÜ<-vf' ,\'^ h .•'
r: • '•
.:••• :••: ^.•iv.T.-rïri .7 b'>3 f".a~ii <rui~ei
t«n

tr.fen h'.-n van politif c*; ll.ilüd-Twcntho i:; nn.-.r vo}-.::i -"

va:! d" r.i. '<'.«• van de dTion
- •:.••!) l-'-iili--.-- v--,.-; h^t optr-->d->fi
r ü';»1!" ^-esp;-' !-.':en met DC-IJ"ar ei
.-lat or korr"!:'. is opjetro'Kn.
Oahim

:

P.rt«/ CIA:
venrolg ZO.1L

10 . ry . 92
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RAPPORT-MELDING

CL DETACHEMENT

CIA
Putti: Plt C-:
Plv C-:
C-:

Datum
Object
Plaat»

l *>«« iS3<a

•
>

Onderwerp
Vh. incident
BIOD
Er.lmlio

"
ji/nean

Y, 1 .4 <\t
Ond' ;•;• c.i\;..-; vo 1 .-.'- " n l i .ir. t van personen die tijdens i.i»
v^rse aktip:; v/^vr!' 1 '! oi.fi"i*-:ri:ia.
ïijj<-n.: cl" ,;':!.D< % vroi a^ ;:nra. pol. LMschede in de nach .
van 30 op J1 juli 1>'?0 v;i.-vtïcn ro<vr nader onderzoek o.n. onderstaan»
de personor

jiovn •<• :•.-.<-•;•. r .-},.. :: i- "j-.;-:.-:1:*-:!"-. b-rlTTid on hun .-skiles f ' v
hun par!, i j ";)• • • i - - - •:•, !.-•'•-"! • • • • • "", '.',-..} v.-. r r r*.--ch-, cr-rdrr betrok'ron bij
o«n. do ber.c't^ï:!- va i -'•• 7'IV r r. ' - - f - ;:':-oun "Tubantia". Zij naka"
dr." l uit vwi. f - ' n in l-.'-'. :r'ii : t.Vv-. :.vf"r r ..-f>;; 7 f yn.schcrif (~°vr3 M.--I ^ '
I3r>hou'.lf:nr. vo-.mo' :, '-'T. •;:°r^r :t no t - <^nri aantal nindei-jari^ n j
:;•-.) zijn na pon kr>rt verJ.oorj
aan hun rrr:p^c t i<-vl i,i'-' on < v n •.-.-,- --iraf-p.'i.
'
l>i,i d'' !.'t-;-':••.• "'•;.. . • " . • ' ' : . ••.••. '~ !.i-of Ton eon vijftiental :.'ook«<
'rij'-:^:;- (•;•- ".-;••;, .;.-;.." ;T !--.'••••! o' -io banis R.-UI •ftroffen <?i.
ivui hun aktic." h i ^ rv-.n vt :-.-j i <% rtl:

•MHHÉMi^
_
Is lid mn. c e
iTrof.-p "Goni'jrn t'''"c-l ;>; •••::". !.:• p ,-• i:T ••"• n in
tTr jurk en droi /;
vn:: ;•••••> i r,

: ' : .;

ix> - i • ;-. i -a '}<• "

niet
<\<-. ba.iio vmr.-ij.-lT-:. i)-'- • --n l •••': :'•!
verspreidt' r>n (••.••/ : ..r- .;/••• "• --.r '.-.•• •••<?
rt ri t (ïp op da: i,ï_; ; : i -; p >,.-• -.••'••]]. i>hun ppr~nM-:l '-> \'
- t . !-.'• . = :•
In v v'::* 1 :: i i ' : • * (vn
do hoofd: r;. T ir; v-.—,-.i.: " • :

;.:': "r 1 ; e°r. aantal ,iori,;:ralui vi;i' ?-i.-cnr r.-'." dat ~ii pamflet'
M ;-••' r ^ntoc-nr; bpllirif:. In vprb;
--ji!'.. r - b stnMrt <r:0i"r; .T^
i É'r,.
' •-'"'' ;:"?."%1 i^ii
'.•/orr.iu

Datum
:
PtntlOA:
vervolg
tO . IV . «48» . 92442O* . 3CO

n
en
nd
bij

t

CIA

L Üorm 16348 j

RAPPORT-MELDING

CI.DfcTACHEMENT
Daiaro
Object

Pwnf. P(g &!

PI» C :
C:

1
"t
't

Plwt»
Onderwerp
Vb. incident
Bron
Enlutllt

ï
*'
'i
•i
j

ja/Deca
. .
,
kl.rfit

i
3

•MVOÉÉHHBJ
Hij was 66k ( f n c r b ' T , - " tv r: v-, r. h'-1 ;;ohou-7 "liibantia"».
V(T-->-:IO. -> :(:, m,~''t" r c-re! o r deel uit vcun de
in J.^n,-:."lo(o). Do laat.-te tijd houdt hij sioh meer
iro^rtiero n"lf:; colportp^rt 2iij net (ie bladen
nunist" *?n "De Uodr T.
• 'Tn r'io n;-v >1 ,^uli in de voormiddag gereedkr/anen werdezi .^.'"t^iT:iltï o:> !ift .rtrpn C;ilrli.an fi^/H (T!IT), Dit
adrt-3 is tf-venr, 1,-et !:on fcn'rt-ridy.- v,i'i ,'ï'? "witte BVD" op de TH!P*
J>" vol.rr'i'Ii-- "tu-J'^it":! h^oi'on P.rui fi<?t nakpn van stea»
cils mer/;'"/er.': fcj

ll..-n ;;ij:: lif: vun 'Ir litucisntenRaad Drienerlo»
Bij d.it j'nii.-iorfc r.i;j;i krant-~rver3lo^en/f gevoegd van
het dagblad "T

Datum

:

Ptru/CIA:

,(

RAPPORT-MELDING

Ct.DCTACHEMENT

i,!

Dwwn

CIA ffo
Pulrf: Pil 0>
PlrC-:
C-:

L fan. 15348

r M ;U- tr.tion te Enschede'

«•«••M

l

1IVD afdeling Easohe&'

i

Op vrijdnt: 7 au.-u::4
O tuusaa...17.00.ea.JA»Q0.n^r werden
bij tWpo ui,(;an<v:n v.".:i d vli t;br,si.i 'i\ii?nthe en bij bat Istation
'
B3 te; Enschede, av.ri<'tt
.:-rcï.':t;,
soale er
als bijlag
bij dit rapt'ort i.i :?vo-^naohede van de
fi"T dJT
t ( Gtann «ie er aan deze aktie
ViQ'l doch -:r i.-' ui' i I;--- >va»», dat r.ij in drie groepen ven
tnn lu'blicn .-•••!.T';-;, v
c ", •.').- bij de uitgang van het
dr b.'ir-in VT- r>: •..'; c-vr'-t. w.Td l7-I>rncht door een
e-?r
'i.vv':, n.'t «Is konteksn '
IN KAA
H
t ':on tp :ijn nfer-p>vf>n aan;
ï

^

.'Jij is vnn boroep verpleegster en
_
'i'-t r,i •''••.•;'-ui? "ji'-'-'.,-.i>r:;" ta .'.liooheds.
Zij hri?ft vs'.ior-'.'-'lij'; iir <.••> ifl" tt.-ii-.T-j'-nreitlors gebracht en heeft;
Csw».c!'t tot d? :vi:inetti>n v"."-.i:". l" j.T.rflii en heeft toen de twee
:
paiflott"nrcrnjir!. ic!'-i" »•:•-.•• -f-o.;•• tio-.i-n.
'.
In ;ri;o.x.vi -.TL'"!?! '..-nr-t sni'-i ;);,t^r .•/.•l-vvcrd door
',
•••9 ;a< is van beroep
'
óniT'-mjijB-jr 1.0 i1;; •••:••.;i.v •:.:-:;. *v %
)letroV.l:eno ie; .':J >n !i;i v: . i U-: ;vir
Bc pnr.l

.-I':-'- o-,: ;"1 ,!i:li ';'7f> tijdens de "open dag" op
o;-. d« T ;T ccdrtkt doori
' i,i in h'1» en student aan de HIT.

: l'tfniPNTfï-l-J-.
.r-.d. .*v n:
i:d. 070'ÏYO

*

irocnachtig te
(^ i- -.:) f T rtwdent aan de ÏÜT.
iroonnchtig
•i.^d'-rit a-tn de ïrra. Militaire
ilcrn tp :.'nficlt-iï'' !:M'ft .,-•••:! A-f' n.-'. X-T.-I 'H-II, Joch op zijn perstr..at 03.

L Form 15348
RAPPORT-MELDING

*Cl. DETACHEMENT

CIA I..T

fuut: PlgC--.

PI» C-:

Datum

: 1/1

Object

i'.filü'V.) .!•> :.:-.vf. • r'-;•.:•,. ff. ?r. llar^ictkaz.

:>j\, u . ' ' „ i r ; 1 •';'• l

P1.M.

: 'V"?." p

Onderwerp

s PF.".I"I-> 11'•;.'/•.-r. • -M-. 'Kiiu,:

Vb. incident : jtjibfectt
Bron
E««ltutle

0)i vri.ida/: 14 nu. ii"*•!;;•. 1'''70 i,n 10.00 uur wcrdai voor do Pr.
r.'pri^tkaïïr-rno <:n A * '»'. '•'• Ii •!.; ••''•r':a:'.|:r!i'! puriflft.ten verspreid
door ondf>rotaa.T:'.lo ^"r-v.i'-ni

3i.11.%T'.-ni vi^r nrri::)l!i-.l'?n xV.xss '-n ff-' u o-C'V,i"n vari de ver-jpreide

. -v! n :
."ï l .1 ."ff* ;

voeprd,
^f l otten
bc" en
. "Balen"

(2 °u %^-<™'t en «ol 1970) fcn artikelen
.r««o nrtttslon Rijn o,rohw,v»o doer yW- en tegen-

«*****» fi

o .-* iwUuk vnn d«
i

welke binnen te
wr.-hnJ.end»

5
tot d* revolutionair sooialleca bot LOcor aan te vnllon ala cndo»vordoold ovor do te
.
>»*»?«'»

'

«ich owr do vr^R orC da huidira directe
n • toaiïi
a wwdt wïaï
«ot-r
wosatn'^°''
.-ropropa^crd
dat het

Van de gi.1de van h»t
politieke
tcmteohappijvoxn mfir>r oohurron ds te> li-i«.lo
; H9 ^ Oranjo VrijntcAt.l>oBo nrocp wil
-•^•HtaiMm i.^__ Jopoj, door

bRlanrnn.T'cri hon "bohoron
diena-tv7ei£jörfuir3 uit mlvcr othloc?io,h<m.-!nc of rollfrlcu?:e
,
*-~a liteaitoohap van do BTO torunt op 3 ; T>ohor?rie n?n robcndenï»9iö met lotgenotan.Z-.J
ïrcforcn hot ^rr/oldlooo vomofc on hc$- ovcvtai :?n vnn nndornn varuit algen persoonlijke
molivrvtio,Icao ^oop wordt Dtoocta kloino? di'o-ruit otoorls r.oor eta-Jontoa,8cholieron
onJcr.7lJajro oto..^.-4x h»m stond verplicht Bi.irt 'iiorat to wolroran en d»n MJna altijd
politlc'Ica motituvia ocnvooxen^De /5?oop "injrxiciati^"v/oi/jorr.ar8 is vaak bet mikpunt
van folio a.-invalou tn» d» ttij<!o dor roli"tlo'^c ï-oi^rsnra.Zlj hebben Hn-jwolljks enign
in loei op hot beleid van de BVD ma>T wcrdon 'vil .^ntoiuid door rei?3o laag bestaande
a-olitioke
cnkole fotooopie^n uit ccnorndo r.v-~.iirfin+,rri.Uit do artikelen Oranje
Oraajo ji-yjvtm en ActivitoltcTJ voa öo Vollrcuiii-vcraltoit blijken r!a teeonotoüingon
blrjv?n hot Alg>Baoj>j;a^Apistordca«IIot artikol JCuboutor gosft eon b«oia van de vrij
fell'> acivallcn va'y^BPBHMBj? °P ^0 Ü*';J 'Xl JjOt "ona-mv^rdbaar" verklaren door
de uiterst linkse airsiviaton uit öToöonton

, 19 ,8 ,79

K A «'POOITKeil* UU
uf:

Dlium
Object
Plu»
Onderwerp

21 nu£uotu3 1970
•

! ' '

• •

Etndhoron ', •
ponflot-voi'aproiding

•.:'>!rad

BroD
Eviliutte

l
4

Op woensdoc 19 cugaatu 1970 u ArUën 'vo"óV' hofetatióa' '«•&•
te Eindhoven tuonen 2200 en 2400 pcnflotton verspreid»'
Ret aantal verojroidcro 'bestond uit 8 aan waarvan ennvankolljlt
enkelen zich bodden op^otold Dr do hol van hot etationagabonv , iocb door 2 haren vna do opoorsoo-rooherohfl verden
gooonmoord hun ootivltoitca oldoro voort ta aotton.
Ondor drdclns van hot op~~J:cn van ovn procoo-vrrtaal on la
.
v=n do praflotto^cnvcn zij teuslott» geboor.
tiroa van hon do navolgondo jjaaan CJ t ,

Talsa opgava la zeer nol no^olijk»'
ï
Be ponflattcn c**cn do lottorlijka tekst W9f>r van «en________ .f'
Telccra-£-artikol > "Kxtrc'.o-liaks vorat oollon in ons leger"
K: net a-~ji de kecrzljdo co.-ncnta.-x van do sltte-BVB,
en worden rooda eldcra ocrdor verspreid»
Slechte militairen in uaifom naren het doolwit van da varBttekrdnff en Jon,-o-raan;-cii in oorccr wn-.rvon kon «orden
gonoaon dat sli.Jii^ccrkclijka dlcnnt vorbleven.'
Da exonploron pcrdcn door^o.-^a col ^ecccepteord dooh voolal
diroot opcobodbon In troelczdc of eldoro.
gTT'.7nrJi .- i.i£a

Ca 00.10 «ar «S8ft»«l,ljgTCr3préidnra per rijuiol verdwenen.
Ter observatie, woron orBtro=l3n~«4j|bxon opoortrepreoherohe
" •
_(-^ öo ^^ V£Ul ^Q* station.)
-oen CIA Van 111 Cl-dot
-oen 00 OrveilBienat Kon Mar
-2 X Cl-pora 451 Cl-dat

f

'B Boaoh 20 auff 1970

'

M 410672

Duora
Panjf CIA:

AAN: Hoofd Sectie veiligieicUGS
Hoofd LuIF
Hoofd BVD
MTUïï: 25 augustus 1970
Ho. t 72.094 h2
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Op zondca» 2> cu^-.i3ti.i3 1?7^» o.-.rjtrcoko 24.00 uur, word door oc i
patrouille dor Kcni-vJ.ij! o ' 'ircchau-jo^o ccconstatoord dat oon driotil
personen op da Cro-,-cb c.'.-.r,:::;^ : lo J'ij.v.'ji^i op earinc» afdtond van de
Kraayonhof ntazcr.io i onder eo v-i bcT.c^incsvri^uoid terugrond e ailttairon ponflettcii vcrr-proi-Mc^.
Pij oon dr.c-rop i-^-^t :ld o.vlorsock bliok dit het Beho.ndo pcxtTJ ?t
te eijn oot hot o;^o'.rirt ":lou ja b v ic nndora l>rcok ik jo ar.a " eu
"Al zal ik jo dooutri-.'.-jci", rr.^rvc-i er soc.la vcruor.on in «'ezop esri
aantal door porton r^'-l dar IConinlilijI-.a Lhroch&uaaoe inbcolar;77notiöi
Op pfond van iicl vor: o'.-J:;li,Vj bolodi-cndo karakter vaa dit par
/
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:v,w ;;c.-. o vo:.;v. 'clijKa overtreding van attikol
ft «u d vaa üoï, •.oloj-.j: v^ \U
£« in hun fcc-sit sij-iio p1.-.. l -j t,-Lv. ten cotala /en 29 atuka aijn
«ia *ij as i.^.ii^L: . ; i r v ...-ji-.Tidti.-io ontvoacoQ luuidoa
don «ij nidt ac,;.-.i. ^-x^ v»..

to La

hot ViAron der rx):iirJ:iIJ.:o • :.v~ ; x .-.'.-3 to i^leJIu-jn doch WD! het
van oni{,o Jo-ci vr-i «.V. t • " .-; :ï c-.i Oa krr.'t -ta \7illei ctollaa.
Van d« aije!r3 vc x v' ? 1.: • i? ..- O. o:ilopoliUo Ki^caöcon woxd
d&t üo.7d c-.-,s:.-^ ^-. . . : .- -. . ,v.-.i :: . ir«' r-la •••••••P
zija cla li">:-.3 r . 'icrili ;i -.v;: i di? ^tticf sijn in fis Boni V;* ff
Di«rt3tplio!iticM en ei j li-^t ^:-. ..-i v-.n Jro: cti&xla panden.
Vaa •; •'..•, r ..i . -«u. '.i ia c.' i'.-litj. .-'.^.ilota ten ntalolQ bekend*/fö -' *
.1 r;

Vcort.i wo*Ct no,; V-.' .1.: v'.: t «."
M o;c x-.il j 0:1 :M i'rr^
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Datum

CIA

Object
Plaat*
Pwxaf: P)» C-:

«« C- :
C-:

Onderwerp
Vh. incident

Gen.MaJ de Bui J ter v.SteTeninckkaJteme
Oirschot
Uitgave Luotor nr 9 dd 21-6-1970

Bi on
Evaluatie

B 2

Op 24 en 25 augustus 1970 werd in d» Gen.KA J. de tui j t*
van Stefceninokkazerne te Oirschat het afdelingsblad van de
YTüH te Oirscbot , "LUCTOH " nr 9 , uitgegeven en verepreid *
Velgena een uitlating1 van d* tekenaar van dit blad
( 4MMHI } varen reeds eerder n.l. «p 21-8.1970 exemplaren.
van deze uitgave toegestuurd aan de belangrijkste kranten en
enkele kaaerleden .
Op 25-8-1970nwerd de uitgave in de legerplaats algemeen bekend ; op 26-6-1970 verd C-111 Cidet van de inheud
•n uitgave op de hoogte gesteld .
Vanwege de krijgstuohtonderoijnend* «n anti-Bilitairls—
tisohe Inhoud van deze uitgave verd het blad "LTJCTOB * nr 9
•p 27-6-1970 door de BLS voor verspreiding verboden .
In opdracht van de C 15 Painfbrigade verd op 31-8-1970
een huidhoudelijk onderzoek ingesteld , onder voorzitterschap
van de Majoor der Juridische Dienst tttMM( Staf 4« BivisieJ
Op 2-9-1970 werden de , zichzelf verantwoordelijk
noeaende , redactieleden van eter MHMPSsJMIMIP eaitflMHML
krijgetuohtelidk gestraft , met 6 dagen vergvaard ( v.d. Eerst)
en 5 dagen licht arrest (BHHBmiBHHRk ).
In opdracht van C-111 Cidetaohecent en «ede op veneek
van C-13 Painfbrigade verd dzz. een enderseek ingesteld naar d*
aohtergranden en peraon«tn die bij de uitgave van deze Luoter
betrokken varen .
Dat onderzoek verd niet beperkt tot alleen de . .»ok; ia

deze uitgave , genoemde

. - - .

- •

•

•

*i._i.,~,.

-V-'-' 1

^ - - ^ " - ' - i ^ "— -ï~-^~-^^J a.ll^A-Sd^X'Ai^^^'^^f^C.''

•''*•

t \S voo/zitter VTSF^irsonet; j de dpi sld I
[bijlage 2)/( bestuurslid WDM ,afd Oirschot ) ;
(btfjlage 3) (bestuurslid 7TOH aTd

Oirsohot ; en de dpi sld ••sjsjjBpjMsjsjjBjm (bijlage 4) .(bestuurslid WDH , afd Oirsohot); hebben , zoals uit de bijlagen blijkt
geen vee t gehad omtrent de samenstelling en uitgave van deze
"Luotor" . Uit hun uitlatingen blijkt , dat *e "niet erg gelukkig n net deze uitgave zijn .

i 11 C i DetachemeDt
nea öi

Ook de redaotieleden van "LDCTOR" de dpi
____
(bijlag* 5) en de dpi ^SSSÊÊËÊSUHt* ( Bijlag*
afvjsig- tijdens de samenstelling en verspreiding1 van
nr 9 en distantieSran zich van de inhoud «
Be dpi sld jflSBIHBB. (bijlag* 7) , bestuurslid
d* VTDH afd Oirsohot , is val *p de hoogte geveest van de inhoud vaa d* " Luoto^i' dooh het is envaarsohijnlijk dat hij aam
d* saaens telling hééft »eegeverJct .
PmnaXOA:

to •

• oi*»oj'

Se dpi a ld ümflSfc (bijlage 8) , bewtuursli* van «e TTXK,
afd Oirsohot , zou zich qua instelling zich zeker aohter de inhoud «pstellen , doch als mede samensteller van " Luotor" nr 9 ke»t hij niet ia
aanmerking gezien het feit dat hij sinds 9-8-1970 net verlof vas v «ieb
«p 19-8-1970 ziek thuis meldde en sinds 21-8-1970 onwettig (t»t sp heisa)
afwezig is .
De schrijver van het artikel " KL,KLu,KM of yolksailitis /Volksbevrijdingsleger " is de met groot verlof zijnde fBHËHtttËSBLi. •
werd a.i.v. 22-6-1970 geplaatst bij 17 Painfbat afkomstig Tin het TOC*.
Hij werd hij beschikking IKGD 632 KA nr 2755 44 28-7-1970 iet groot verlof gesonden . Betrokkene is gesignaleerd in de Cat.C .
Toor zijn opkomst zond hij een brief aan de Kinister van Defeasii
waazin hij o.m. schreef onder protest in dienst te gaan • In deze brief
bracht hij eveneens tot uitdrukking , dat hij sioh «elf het recht roer
behield te beslissen of hij vel of niet aan een gewechtsaetie «ou deelnemen , en dat hij niet afwijzend stond t.».v. " de methoden t la £««1
van Duijn ",
Het is uiteraard mogelijk dat betrokkene v£lr hij met groet verlof vertrok bovenaangehaald artikel geschreven heeft , «aar gezien d*
uitlatingen van eMMsMMP (bijlage 5) en gezien de woonplaats van betr.
is «en contact met de redactieleden nadien eeer «el mogelijk •
De hoofdredacteur van het blad " Luotor" de dpi sld •£•£•••
«HMSS_.( bijlage 9) is o.m. de schrijver van het artikel "Eoaefielie ia
het Leger " . Alhoewel betrokkene hoofdredacteur «n goei," van dt toagrie» gesneden "is , draagt de inhoud van het blad niet alleen cijn
persoonlijk stempel , maar zijn de redactieleden
•ed« de verantwoordelijken .
De dpi ald
(bijlage 10) is redacteur /tekenaar
van "Luotor" en o.m schrijver van het artikel "voorlichting ".
De dpi sld •
«
^
•
•
•
•
•
M
k
. ( bijlage 11) , is redacteur van
Luoter en medeopsteller van de inhoud van deze uitgave • Sr is niet vast*
geoteld kunnen worden welke artikel(en) hij geschreven heeft « .

D* dpi «idsjHSS5M5-X->ï;>ia^

WDK , ald Oirsohot .Alhoewel hij geen redactieiiï^an lAiöfor is *a het
evenmin is vastgesteld moet niet uitgesloten worden^-geacfat^^
medeopsteller van deze uitgave ie . Ten minste heefT hij Van de iaioud
geweten .
Betrokkene is ontheven van de SBOIEE vanwege zijn verregaande
negatieve houding . Hij is reeds eerder opgevallen door het in het bezit
hebben van het blad "Orakel" (studentenblad TH/Delft) waarin afgedrukt
pamflet S nr 3 uitgave van de BVD.

i
:l
'

Uit de gegevens van het onderzoek kan het navolgende werden geconcludeerd > De redactieleden «••(••sVsHHJsVsBVMs^B
de opstellers en verspreiders van Luctor nx 9 «n met hen
Een mogelijke medewerker hieraan is dsmsMisM . Qua instelling en achtergxw
behoort JSMÉ»eveneens tot deze groep.
Andere bestuursleden van de WDMafd O ir schot ea evenaim uéer*
redactieleden hebben medegewerkt aan deze uitgave «n »ija zelfs miet «p
ds hoogte geweest van de inhoud , n.u.v. ]•••••.
Er iseprake van een bepaalde groep t bestaande uiNsssssiMkrihaHk
^sWMs^s^HVIlilPVMHME , iMü en fsMBÉs^Vsl , met kenmerkende
factoren t
1. Vijf van de zes personen behoren(c.q. behoorde ) tot het 17 PaiaTbat ;
2* Drie v&n de zes sijs ontheven, van de opleiding Saoitl ;
3. JbsvstiMBMBl is protestdiener t *t*mif*&t U j d« kt-erii^ t* fcesr«a
dienst te willen weigeren , ^sVÉsMslBBBVBVmhebben beide bij üenstuit—
oefening dienst willen weideren (4 van de 6).
4. Gezien de uitlatingen van de 6 en hun daden is er sprake van een g«—
lijk^ezingdheid die overeenkomt met de Kabouterg«daohtea en BVD dotlstcl-

liagen .

i

— ,^B^cei«er is , spreekt , i» dat
v^immBm)
vgn de BVD , van niets
wiet . t die anders alles weet van de activiteit»!
Waarschijnlijk is , dattfflBMgi n aet behulp van Mogelijk
0^0MlAMfe te Eindhoven dit pamflet heeft opgesteld en doen verspreiden (cie uitlating van OMMMgfr t.o. CC).

Uit het «.g. " coDununique Luotor redaktie "(bijlage 14) blijk»»
de opstellers en verspreiders van het pamflet eelf .
Alhoewel voor voorgaande conclusie (infiltratie WIK) niet
direct een lidmaatschap van de BVD aoet inhouden wordt d»* wenselijk
geacht naart*
voornoemde
personen
woonplaats
doen instellen
» van de greep een nader enderseek la d*

•v&^iU ÜKóiSiS'iv :',~v.;;;:-.
ï" 5-^^" "^?a.!tss^. -^.,--,,^:r;-;E^^ t3X2r~-•?=?%-—£&.-~:,-.-.

;? ;;>».. wss^>«-™i.Ts-S";-«fts-itóS..;sfflgï^sri(--•,.-

VtRBIKDlNQi19.
Mc.. 4i6-70-RJ.
Botreftt Congrea Witte

Op zaterdag 19 september 1970 werd «en congre» gehouden van
de bond van dienstplichtigen (Vitte BVD) in het S.J* pand aan de
Cathar\£K singel 41 te Utrecht.
Volgene oen d-a. betrouwbaar geacht* infomant werd dit congres
bezocht door ruis 50 peraonen.
De identiteit v in de deélneaara kon door Informant niet vord«n
vaatgsatold, daar B.en olkaar alleen by d* voornaam ttoe&do.
Wol vuren er onkole militairen (gekleed in burger) aanweiig
waarondör een paar officieren.
Op vrijdagavond, do avond voorafgaande aan dit ooagree werd in
Utrecht, aan da Springteg no. 6 een voorbespreking gehouden
tusaon l'trochtao BVD-era-kaboutere =»n S.J.-era.
v..ofbaaproki.nfT viaron

Vtr«ier n- ,5 enkele SJ-ors en kaboutera.
B. zei bijconVorut vord biet deer inforuont beeoobt, dooh hij vernam
dit uit e^n voer heu. betrouwbare bron.
Vc r wat l: «recht betrof t werd op deze \>V;eenkoo>at wel duidelijk
dut do d^ar a-inwczi^e groepen van 4e PSP.-S.J.- en Kabouter*»
in ladiviJuclti Bevuilen tot aaucnuerking kunnen koten bij oventuacl bo voc-run actiea. K-en was bet er over ee&B| dat ni«t a.lla
^i-j.onl^k trevoard kunnen wordon, omdat daarover teveel
voracl.i" vt.n lionadoring bestaat.

t»j.-i word dut er ov korto termijn, wu.'irBChynlyk reeda in a«
Vb.. 20/26 septo&b&r 1970 een plakaotie gevoerd aal worden,
n.:i^.' »-c.. c<4üur- word nog niat vaotgasteld. Ook k.*a& bet milittiire
ir.i'cr.. uiluoorioru-j aan bbt luoaa Bolv/ark t«j l'trecbt w«er tor
ü-,.vii-..t;, w... r .-ur. een actia wil ï;atai vooren d', -r b\)v. w.ioht te
lo..wr. L...', iiuuttn jtwtsron voor hot j-ebouw en evantu°él«> 'c.j^
var. dit Bebouw, laerovar werdon echter nog geen definitiuve
-o,j L a t jr. 0 A--ü J.it aatörücv^iLiddag »ard ^öhoucer. k-/a»
iu^.yr, ..-. a,. bu...r-a ali-.ocena K . a c h t w&a dat er tt ir.*< o. '-t. :t :3 tusjen <le afdjlir <t ;«n. Vcoi-£« .told n t > - J
»ï':' . <iv. - soa .-ordóu, töi^/.:.ti dtsx mvetji ^dae'ón ov«v
•ti;.
... roker
.>-

?

••
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H«t werd vel duidelijk, dat da witte BVB er niet van uit gaat
om onder al la Oijutondighedsn met SJ- Kaboutera «n PSP ao&en t*
verken. Als n.on in incidentele gevalle» eentelfde aotie voorbereidt ia n.t>n tot eut-enwörking bereid. Verder wilde da r SP- er
weton wat hot atund^unt van het hoofdbestuur van de witte BVD
ovor het ód-n on unüoi- u^-a ia.
De T>.Vjj D '.o l de dat tutin in yrinoipa zelfs and i g wil werken, doch
wel voorai.iiiviur wuti ula de PUP wil inaewori an in de werk^r
De PUP-lit recht en de kabouters deelden mee, dat ay in ieder
bereid v.ircm ou «i c t de BVD Bun.on te f erken.
De BVD ütcldü verder dat sy ten 1e geen tyd had om zich vun uctiea
van undorv ^rocfun op do hoogte tfcitieli. ta «tellen, ten 2e dat
meuatal tal blaken dat o.t>n het over de wJjZe van fcotie vooroa tooh
niet ucnu ia.
Vtr. de K...clu van do BVIJ toonde men eioh ontetemd over h«t pörabur:c-ut i:..b.t. ua4-.en.i&rKing aai andere groapan, dit was in mindaro
matw ook hut ^oval u.ot de PSP, daar er van H3P-*yde nooit c^stold
zou z\jn 1. 1 KI, L'.citeriöla sabotage wil ga&n plegen. De bodc-eling
van de V-'; 1 -.'.ou -^.jn, oir. irilltairen of ».et groot varlof zijnden
ovi.-nu'ls too- 1 c.iiti^ü militairen te overtuigen van de waanzin van
een le^or er. no Kiensen uan te sporen tot dienstwaigeren. tatarielt
aaoo -uiju zou ,-..>oit overwo(/«n z|jn.
Van de z . d o van de BVD j/of n>en te kennen dat men in oktober u. e.
«>et. ^rou^^ouuc^ua notie zou gaan voeren in Rieusteralula. Van PSP
word go^u^d dat een evenuene een actie in Kieuwör«i..iu wil
vouwen on c.un otalde daaroti. voor dit geaaLanlijk te doen.
bot-i :ii:vit.c; hierover wei-d eohtdr niet g«nott«n, evenn.iri werd
^6'iO^jd uat do uui'd van de actie z\jn a.i .
Vocrta ;.-ii icon soj-oiil do^elyk ndreaban verzanielen van militairen
die in ac Kot.cmlo t:jd voor herdaling in dienst moeten kooien, teneinde cK :o icr.aon te bui/ericen on. harhalinctjdienet te ual^ox-on.
Voor uo LI'GO'. iaè,>.-r. TJtrooht van de BVJO-PSP-3. J. ea kabcuturc» word
cvc. reen .;wi\vi:.i.a «lat n.on op da Mookendb^eenkomaten bekend zul
wclka . l . n r i i r . de .5ivor.-.o jjri-.epen vo.^rV Breiden, zodat HIÖA ni«t
o» -----

vooi Y.;UJ told dat alle afdelingen van Qo B,o(i»>/.^.v tji-it.^erï ean co.itactpersoon z&l aanvyzen die eona i^ur
i» r. d., i,cn b..öoi.'..OL.wn. Xij kr^^-en van een centraal -jAinl ir.ati-ucti<_.j J U via de contactv&ruoneii in de afdeiin^-fcin un
d< >:r 0 c .-j .-Oi- ?n u.ooten w^rdon. üsiar naaet stalt men zich voor
4on voltallig oongrea ta ttoudoi..
on. eunu per d ~ i > »
De i.aa.u'.. i - n.il it-airon t>i..rak«jn ï.ich uit t&^en
h:.bott;
do a o t i u u diu rooda door de VTCP waren
kor,Ji 0 d wcjr.5«m
tot vorzw^rint; an vertjeherpinbHioi-J>-jr wordt veel goodwill onder do
dien3*.cn Uai ^
2. i I i* u !»• on v<)r-loren -"'•IJ drongen aan op iri«nlné;e'bejnvloöain^ van
do :^iii*^iira
Do BY^ wc':r,iv^orvlor was hot hier wel o.ae eena, maar titel at» dat
aou w.rden by ernstig* reiian of
-iw;ör
ovar zc-u
ev-r. «.vj/r.uu
dut

Vr--i", - ' v . l

bot«r -ilde laten jfunot ionoren, u-

in
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•er«te pla.-tu itooet zorgen dat »r goed* oontaot*» aanwezig ayn.
De oontrala leiding in A«.Bterdani stelt »ioh voor o» ideuën on
richtlenen te ^-evon aan de afdeling*», waar de reep. «Lfdelln<;en
geheel Kelfsiandig voor de uitwerking «n uitvoering van do
kunnon z o r, -c- r..
Ook wort! van de zijde van da BVB tneogedeald, dat »t) aan da
l\;ke actie "> rtiköt-tud^et" va»i de PSP gaan nedewerKiug zul
verlenón. Overl^or.s a^n de plaxtüeljjke afdelingen van de 3VB
volkoD<in vr<, in het al-of niet deelnemen aan acties van andera
^roo-ion. L?o ir,n;>-v oorj. voorJ&r t>aitkte bekend, dut de B7D viü. da
eijon cur.ser. ('ii« ock lid VET. de PSP z^n) ean ivrtiKal in het
r5>P-part:jblaü "Radioaa]" z&l plautatih.
Vooriïat du b „e-.nhor ot ^-oeloten werd moeut infoment wegera work«aaitho. tn vortroJ-Kön.
~°~
_^_^^____^
verteld .-:ilt ccr. rucilcaüo É.Toep in Utrecht d« beschikking he«ft
ovur 2i u K t >,. ^It.stic. 2r eouden plannen besproken «ijn om danrc.ee
hat pal •.'i s op de L'UCJ to Ai„aterdaa op te blozen. Informant wout
nlat o:' Jit bericht cerioua Banenen moet worden*
-olnx"ori.; r.t kr«*t.-£, vcrdor dt» li e s eb i > k. int over een l\jet wuarop alle
on].. T ir. 'Jtr oh t zijn vörteld.
op > oJcn konden de vol^bnde nau-en-veraeld op die lijst- als
gt v.c-rr?>.r, fj6 idcctif icacrdi

z »D

uiddels een dzz. betrounbare go acht o -.jforraant werd
op Donderdag 5-9-70 t* 20.- u. eun 1> i jfinkomst we
de witte "BVD" (Bond van Dienstplich Uien; in ne?
SJ pand aan de Catharijnesingel 41 te ttrecht. a . a n - t _ ..-.IQ
Aanwezig waren 15 personen, waarvan inSfewnaat er. aleonte orxe
kende, n.l.

_

„

-.-• K;
< '• \*

C

meisje wonende op e on v/o ons chip liggende aan de _
(n.g.o.) een zestal militairen v/.o. een officier, in burger gekleed
en de andere radicale jongeren, die informant niet kon identificeren. De aanwezigen noemden elkaar uitsluitend bij de voornaam, .
zodat identificatie niet mogelijk wao toe nu toe.
Informant weet ook niet uit welke plaats of welke kazerne de
militairen ftfkomotig zijn. •
Gesproken v.- rd over het plegen van oabotago in kazernes en militaire obje< • ;n. Men was het or over eens, dat dit voorlopig achte*v/e ge diendr te blijven, onidat hierdoor veel meer wachtdienst ge- .
drum moet v rüen door de militairen. Hot gevolg van eea zou zijn .... i
d a t - d e goz; .ogetrouwe militairen colf bijzonder waakzaam zouden' ; ••'
v/ordcn om li j het minste of geringste do saboterende militairen
"or b i j te i appen" .
Bovendien -ou de woorotand tegen al wat radicaal is steeds groter^ ;
v/orden, v/n-rdoor men uiteindelijk sijn doel zou nissen.
:! .
Vcrvolgenn v/erd besproken de mogelijkheid gm de " ïïitte BVD" in •' •
tv/eo groop>n te splitsen, é"o*n groep die de hardere lijn zou vol- ,
gou, de rii"lere groep die zich pacifistisch opstelt en alleen met \e over het ve
ktizernepoor ten en opkomstcentra. De groep die de hardere lijn
volgt, zal v/é*l in militaire dienot gaan, doch daar onder de militairen onrust veroorzaken, ontevredenheid kweken en uiteindelijk '
aanzetten tot dienatoveigcring.
Sabotage aan militaire objecten acht non voorlopig te riskant.
Oak meende men mogelijkhecicn te zien. in net bereiken van militairen
die net groot verlof zijn. Onder hou moet een campagne gevoerd
v/orden, zodat zij — of weigeren-, voor herhalingsoefeningen op te
komen, of wel opkomen en dan moeilijkheden, veroorzaken.
Mreasenraateriaal van militrxircn mot croot verlof .moeten verzameld
v/orden, waarna er gesprokoavonucn uiwceochreven Icunnon v/orden.
Besloten werd dat het boopi-okeno in v.-Grkgroepen van plm 5 personen nader bestudeerd zal v/orden, aodat men net behoorlijk doordachte acties kan starten.
Do resultaten van de werkgroepen sullen vervolgens in een algemene
bijeenkomst nader besproken vrorcien.
Tevens werd besloten, dat non de Lascrncacfciea, die tot nu toe
door de PSP v/er den gevoerd, over te nemen, dxio gesprekken wet
militairen; hot verspreiden van. inxornatienuteriaal, waarin de
adopirant-mil. gev/ezen wordt op de niogclijkheden om zich aan de
.•nilitaire dienst te onttrokken, zonder in Iliewveroluia terecht te
komen. Als eerste doel beoogt nen oa tot afschaffing van de militaire dienstplicht to komen. Als het leger daarna uitsluitend uit
bcroopsmil. bestaat, kan alsnog \vordcn bezien v/elke mogelijkheden
er zijn-om dit beroepsleger te onderlijnen.

Het lidmaatschap van de "\7i1fto BVD" in irosteloos, oa zoveel mogelijk mensen in staat te stellen lid te'v/orden van deze organisatie.
Besloten werd dat op 10-9-70 de volccnde bijeenkomst genouden aai
worden,
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1 crxecplaar WDLT-blad
1e
uitgave,

B i j een contrÖlcbcsoet- on 9 - n ö ™ ~

"

""-"

1e
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" hierbij op, dat op laat van de azeraeccrriaj:dant vr„n <le De Bonckr.zcrnc het, op de oaslcg voorkoaence
embleem (3an de Bom-te!:cn) net oost-indische inkt •nherlcenbaer
.•noest
~cnr.r.]ctf evenals het gehele punt J °P W2«5f
hetwelkworr'cn
luiclclcj
3» a.
Hoeveel
21. kaderleden wer!:en er op je conpagnieyO>atterij T
b. 53.
c» bijiia de helft.
d.
Verder '.vcrrl flf-r 4MMHBIno~ opjc;ier!ct, dct de afd.bestuurder
van de WD::, ^c olcl «••••••P ( zie blz.2), het niet e^xs
was net de uifc,'?i\e s.'-alc deze er nu uitziet en dat het aTd»
bcEtuur een neer ^maticde opzet npnr Utrecht zou hebben
C«zone":en, doch dat ncn daar een scherpere rozaulering aan
diverse artiicclcn^hncft- ^gggo^pn•
'Tte oi-»

•111 cidet
pis A.
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t h j -> :.i*^j—L_UuLi «i-vai' fiat <iö otiliriivüi* tLuürvta iai
KO.IJO rj-^xi
>^.^-^.^

,t-.;o ..

voo?

,i-.. :.i ii or C Juli 1570 eda dlaaatyliohtij
4^;.. . »U;J, Ia wüi-l.iiHjka dioast eaiosön Tsi^
.1 ..i... •. v„ iii-t.dro C.|.lüliSincen School (LI G.i) ta
•'.,.!-. .ü '.'•-..;; c-'Vol^\s hübboa is hij op 3 a©i>tü:.bu
, .• t'.„> l.ioIiiü.iJit ivle'.vtronlaofae Sohool te &o!iui
'I : v..n L.J..ro.iiat f lljiiwerkor»
.>...:. ..-.;.... Ind^r(3iUid de be'juata persoon la
-.;;Vv;: ;:.i,:.^!3 h«t tonon van foto'a»
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Datum
:
Object
:
Plaats
:
Onderwerp:
Vh.incident:
Bron
Evaluatie :

6 ekteber 1970
drukkerijen
Winschoten en Bljjhem
BYB pamflet

fe/neen

Haar aanleiding van het paaflet van de witte B7D betreffend*
ean artikel in de "Telegraaf" werd dza ia opdracht nm de eectle
veiligheid een onderzoek ingesteld naar de daarvoor in aanmerking
komende drukkerijen te Winschoten*
Dit onderzoek,dat in samenwerking mat genupel* Winschoten werd
gehouden,leverde ter plaatse geen concrete resultaten op*

;

j
:

Met name «taan goed bekend de drukkerijen van. v«d«Teen en 7erwer |

in de Liafkanstraat 67 te Winschoteii.
7an een kontakt-adres te Winschoten werd evenwel vernemen,dat te
Bigban woonachtig ist

;
(

.Betrokkene!
S.D.
Betrokkene heeft in zjjn woning «
•
•
^
•
•
•
B ««» drukkerij
ondergebracht en wordt,gezien zijn instelling-mentaliteit en mktiviteü
door meerdere referenten als da zeer waarsoh^niyke drukker van het
paaflet aangemerkt. De afstand van z$n woning tot het station te
Winschoten bedraagt ongeveer 4 * 5 km.
Volgens verkregen inlichtingen KOU het stencilnAlles over dienstweige*1
ren" eveneens aldaar z$n gedrukt.
Betrokkene wordt verder omschreven als een zeer leuona figuur.2
werkzaamheden,»ün.
-.-t'-L £-—,--ïv-;- « sit«^ r-;^-"^-'
ieder ,die aan
mensen komen er eenvoudig niet
Z$L adres werdt dikwijls bewoh
buitenlands kenteken (voo
betrokkene kontakten aet f
c

1

aaar stille medewerker-organisator "In stiaula'tor "vaia pretestac
tegen het plan Kikkert.
B^ eea realisatie van dit plan moet dan ook met een verhoogde aktiviteit van betrokkene rekening werden gehouden*
Tenslotte zou bovengeneead adres fungeren als een kentaktadres
voor aanstaande dienstweigeraars*
Hadere bysenderheden omtrent betrokkene en soort-type en grootte
van de drukkerij sullen onmiddellijk worden gemeld.
Bronnen t

Datum
Paraaf CIA

6-10-70.

Daa
z.o.ï.

5C-II-IÜB 502627

RAPPORT-MELDING

O- DETACHEMENT
D.,u»

CIA

t Form f 5348

7-10-70

Obj«t

Pia»t*
o»<ierweip
Vb. incident

OIrsohet
Activiteiten (witte)BVD BindheveB*
j*, neen

"

Evalutüe

In a..naluiting ep een verige rappertage aege ik Ü
het velgende barichten*
Op 6-10-70 te vlusaiaus 20*15 uur vead e* de R.P»I.
te Siadhavaa vradaraa eaa gesprak plaaj£_ael_jukjeleledea van de
BVD» Aan het eaaprak naaen e» a* deel ,£laa»aaa^saWa^aBa|»Jaaaaaaaaaa<S
en MaPHHMNBt Tijden» dit gesprek werd het velgeade vemeaea*
1«De WDl! (Raafdbastuur) Utrecht heeft telefaaiaoh oentaet epg»aeaea nat da BVD Sindhevea ea hen uitgenedigd veer een gesprek
ep 5*10» 70 ta Utrecht» De BVD haaf t hieraan gevelg gereven,
desprekea werd ever de «aak "Luoter%De WDM wil beeliet ai a t
hebban dat da "Luotar"werdt evergeaaaea ea verspreid deer de
BJrD."Z.uoter" blijft een enafhaakelijk afdeling» blad van de
V*EDU ia de legerplaats Oiraohet* Da BVD «peelt aet de gedaehtaa
taoh aan blad uit te gevea aet scherpe eritlak tegen h«t
l eritiek uit de legerplaats Oirsohet«lfen saekt aaar
diezistpllohtiga eeldaten die bereid aijn artikelen te
sohrijven in dit klad.
De BVD vand hat vreead dat de WDM aet boa eeataet had gazaoht
en dat du*rbij nienand van de WDM uit Oirsohet aaanazig was.
2. In da v«rl£» rappartaga gaaeeada MVsaaaapef ••* aeet zijn

%

"!•

H

3*0ntvan^en nerd aan Intern nieuwabullatin.aaar de iahaud waarvan
ik U »-<» vornijzen. Dit buil at in tal ia de teekeast deer de
inferisantan ra^elaatig werden entvangan,
(Punt 1 «brief van BMafaaaaaaaVkiiaa uit Heagele*)

1 11 C I

4«Ia l!ioatricbt|*p «fa vrijdag ia de vredesweek»aeet éa de Bredestr*
ar 20 ef 29 a«n saaH vergadering zijn gahauden,waurbij axaa
_. ia hat farua zitting had d on e, a» leden van de BVD en
Dttacbeine^t NfJHaV Hot eeaprak/var£biiarine had betrekking ep de vrede»
Da naasn vun da Ie J en van het farua zaudan vemeld ataun ia de
dd.
oaurant MDa nieuwa

C-111 Cidet (2x)

Punt 4 *ard niat tarapraka ee»raoht bij het «aeprek aet de BVD»
aaar had infarount ia de eeuraat ff«l«z«n»

IHUOHttNCUtN U1KNUT
Sootie 9aat»**t*iU*itiUi V u i l i g h e i d

'o-Cravonhaao,

U' ooli.t.,»' 1

»r. : 48.12.16.2J2
Bijl s «fo

D aangeboden
net verwijïing naar : bijgevoegde fotooony aeltiiag 111 ci-d«t.
padar bekend geworden mutatie s

'

e>> 27-8-1 ?70 is door 1LS verspreiding
van UJCTOR nr. 9 verboden.

bron s

'.'

Ev..

net verzoek een onderzoek te willen doen iistellen naar betrokkene

reder aanvraag s meer achtergrond gegevens te verkrijg-en t.a.v. zija
bonding t.o.v. het leger.

£8
••;*'

De MJalge(n) wordt (worden) niat terug varwaoht.

Het Hoofd van de Sectie

Yei lisheid
• >3
">

Aon j C. 449Cidet. (2x)
H.B. Beantuoording svp op achterzijde, evt. vervolgd met volgblad (en);
2e ex. kan cioor D worden behouden.

2C-UI-IUB 705898

E«n joageaaa die
E«n joag.aaa die
Nog »»n joageoaa, a.£.
T« oastrovks 20.30 uur vcr-irol^oa bovengoaoead» p»r»on»a in W»«
porspaonauto'c naar Zuidlr-.rart. DCJSO tmto'o varna hat «ig.adoi ra*
on vordoa beatuurd dsov^H^n ^^fMMMIto
Ia Zuidlaren aanjo Lor. c;-., ci^j li^t je;:olacli*p a.'.ltr««r»t biaatn bij
hot.l "D. Ooudon Loouv". Hot bl«iok ochtor, dat hier ia b.t
go.n Bilitairen aaa^o^i;; \r^rcn, Yoryif»lgon8..g4j!WJ^»fjL^a*§f,*^
..f. O^iiö,, 1«*g«nor or £ cci>c • :- -h o t ó l v^l c i;i)n''!iic af«f ^ *lDok*]tiï Jir " bï ï ï « n o » - go'nAiad goen oilitairon :..-,r,voui;; t i si ja. Eoa siocilijkhtid vaa ooi,
d&t d. BÏlitairon vond- .;; clo dr.;; nlot aoor ia tiaifora g*kl«td ;&aa
vaaaaor aij vrij van dicu.-t nlja» Moa aiat bi.rdoor g««a ondaraoaai
aeor tuaaon burger en ;.ilit.-.ir. Door eou obor ^*aa h*t cafrf v» r d
v«rt»ld, dat noa clocL^- cporadi jh. ooo ailitai.r ia ».a cafrf t»
Zuidlaron sou aontror^c..^ c-r -ü.o,t üc::o uouoato»! aondvr gtld catoa*
Volgen* bodo»ldo obor L.-.ddc.;. de militairen hun g«ld v*rt..rd e; da
onlang» gehouden Zuidlc..^x*do^.::r.rh^ on hadden xi;. daarna nog g«ea
noldij voor ontvangen. !lot> ^ozcl.-.aLn? vortrok Li»raa aaar d* Aiolf
voa Kaccaukaxor&a aan do Aru'.crvc;; 6 to Zuidlarra*
«tn ald
aldaar
arra* Door
oor «tn
di«aitdo«ad« adjudant vore r-.cdc:;. .-cald
dc:;. .-cald, dat hoL kastra«t»rr0ia
niet betr.don Doc!x6vorcl;a.
>?
vl^ta CYD— ora hobboa daarna TOOT d*
poort r&a d. kaaorrio ^^.'^.vordon door hoa oxcn^lc.rou .^a ;.o-i vorsohillanda ailitairca. Ook
hat vors«t in hot lo~or, c ".n do "Soldatoakraiit" «pr.vkbui»
ui'ó;;-vc van de Bo:id voor
tig*n, a&a do ailiiaircü v LocIi'»
vcor
botrof hi«r d* nu
1970 van genoecdo
200*03

H' .'i.

J
V£ftVOlGBlAO No. 1 •

Bij opöroiio-/Inf. ropport m>.

1•

In totaal verden ongeveer 40 kranten verkocht. Ook da
seo, die bij do kazernepoort nanvezig was, kocht 2 kranten.
Uit do gesprekken nxct verschillende militairen bluek, dat er
ondor hon zovel voor- als tegenstanders van de Bond vóór Dienstplichtigen varen, 3ir varen ochter ook velo militairen die *"
het geheel geen interesse toonden on die d© raenson bi^ do poort
zonder meer voorbij liepen» Aan enkelo militairen die belangstelling on sympathie voor de Bond voor Dienstplichtigen toonden vord gevraagd de vergaderingen van de Bond vélke te Orecingen vorden gehouden eens te komen bezoeken. Zij verden verzocht,
hiervoor to konten op het adres Westarbinnensingel 40/B te Grogen.
Ora ongeveer 24.00 uur vertrokken de witte BVD-»ers veer uit
Zuidl&ren, vaarna zij regelrecht naar Groningen terugreden»
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MELDIiNG:

- üetr* heeft op of omstreeks 281070,ean
^DATSSKRASy1* nr
t T i t i j w a o r rian0tpliohtig«if,—
verkocht
a a n da
v __wuv «HUI act
—^^-vHMHHNMPHBVaa 163 Vbplole.

' I I v., l i ><*t.'u:fv

is door C-163 Tbploie tef haad gesteld
aan de»ol«ateïft«int
SO105 Snkbat*

id. - -

f :;

• Befcr» heejft dd 291070 oon ooldstenkrant nr« 2 tg koop aange-

AAN: CH.I..S. i.a.v. HW. G2B

i~' r'!

1.1 •

• Betr>heBft dd 291070 eveneang een eoldetenkrant nr«2 *»ykooll
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Vuploie* De egt.ada. is niet op het aanbod ingegaan*
• C-10J Gnlebat heef t, na ndlitair-juridiBoh advies te hebben
ingevohneh»s&n C-102 Cfakgp (torens Kasornecomaandant) voor~i iBesteld
een etrafvervolginj; tegen eld 4BBMHBBA te doem
istfellen.
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Het wel je inotantiea

i Voroproidi OR "de r

wononde to
dienstpHchti(t rol«V • l » r- ~ i -.t r -t Ier. u ! «?r
in werkellJlcQ «?ic::^-L,t7.f ?! 'ool'l W j Co riff - rtrf ^or-pn^
von het 103 Ceno?ft!:r; -1 i-" r*:*rl^on,p"l ri ;'crö in flo loncrrrl
Spoorkorerno to '"r. .rln. • in 00 Icrr.fr;:^ 't: C.r. c::c: rlrrcn vorkcoht vnn "de 'ro!3« ten
kront" r.o»2 vnn cl:tot':i* 1970,ccn tiitT-ve vrn öe r.o/rrn'^rd'S
witte BVD en fcnoc: t3 "u? rrrroltbuir: vm hot vorzot in bet *0 QGenocide ^••••^v.-.o -l:t rr.^^lr.- "tl r: vor rdcrin-^rn v ^ n
de vdtte BVD die r.r-'iit-*! in V l v r c a t v.orJcri /johoufl^njüi ia
door oio org^niortit b-r.--'cru o, :":•". rolörtmlcrrnt " crr.Jor
fliilltairc?n te vcrr n i:icn..:o-\,cl h i j nint vollcf1!.-: rohtcr i 3

-2-

krent atnat.heeft hij tooh ern do verspreiding wiU«
oeeworken om de "nolr'rieu ta confronteren not allo

tourtenleoon die rlrotsrinflcn en in da beli»nB8tellj
etaen".
Een krrnt kor:t vijftien cent per nunraor.
a ^ijn vcrïtl-rirc krlj,-t hl J de tonateu par pot
toegestuurd en «,.,raP. w*kt hij het versohuldiede
over.HIJ noest aiohself cnr>rchlst.die ook belangstel:
voor "de Keboutcra" hooft.
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Volgens gegsvsna d.cl. 21-A—1970 behoort betrokkene tot de aktievs I
van de zogonaaado Uitta ÜVD to Kooda.
Volgens gegavcns d.d. 11~8-19?0 tijdens een "opon dag*1 op da
Tv;enthe aangötroffea en -dn verband nat het vorsprelöen vaa pasiflcttao
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Bond voop Dionatplichtlgea
EvaluatieJ 6

Het vorvïijzlnp naar öa ü geaoudon byiaf nr, 1.C"iC. >^S d.d..-^-^--^-•';:
betreffende de )3ord vo^r Ir'.cjiKtplicMisan, <^1 i>; u sa.s.-io r»'c,t ,-..'. J
atuande porsor.sa, woonachtij: i:i liw dió-ïrict, :.i.-:; «rtï^ ii. --i w r. •-.... :•
, taentatie voorkonen.
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Bond voor

;iet vartdjsiae nr.nr do U r;o:tonrto/ci'iei: n».1.0^8.S<>«> Ö.S.2?-S-1D^'
bötroi'fando do Jlond voor tif.nvt$.ic!iti5o,sr. deel ?J; U r.oa^ cat onu-.r&r.d» poi'tonou, woonushtij; i^i ••« a;ar.f..-tr.ts, ftle. rol.*.t Aa Mjn doenïitj vcorkoaea.
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\o voriuoedelljj: nU
•«onondo 4
.bij ttilitairo ocfcninEon cs

2:lei vaa da Uitta 3VD; was vaa plan
to vlosoa aan uilitoirc voertuigen.

^cborc-uf
Zou oon ahtiof lid »I,-Jn vrn da V.'ltta BVDf v&a van plan bij
oofenintïGn eöbatu^a tü ploten aan uilitaire voartulgcn.
Volgono het daeblud "Prou-.ï" <!.<!. 12-3-1970 bolioordo botvokkene tot «oc
von 55 ledon vtxa t'-.' i.'itte SVU isn 5i3t departement voor sabota^o
on cowold van de Crenjo Vï'i.jHt-.£iat» clio op I1-]j-197ö hat tarroia vaa ds
Juliana van Stclber^lraaSiMC in Ausrwfoovt biunondrong»
^-7-19?Oi /uuxwosig leuttdolfl^co vcrt'cidoriDij vaa c'o öitta BVD te t>i.j~9SeC<
Auguutua 1970: J>ooldo patriotten vnn il s '.irltte Bv'D uit naa xailitairoa.
17 en 21-9-1970J Aaawaai^ op \'or(;adcriiif;on van lodon ej
van do V.'itto BVD.

tf
VIII.

hot dagblad "^rou?,-" cv.d. 'i2-^~1??0 bshoorda botrckkeno tot de
grcap vca 35 ledon vaa de '.Vit-v-o LVD eu hac dQp»artepoa,|Jtoor ..sabja
G0--763.d van de Oranjo .Vgljat^v

6-5-1570: I'oatbiia 517 to Uijr.yper., hoi; kontaktadros van ds Eond voor
atmit op n•-:•••.« vuri '
ƒ>->»]%
3iu£

TT*>''\T***^ f ? * ** *%t T>*fT^ r ' "*^>
ZiCOFU VA.I IJ.* DIS.IoT
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D»lurn
Object
PJató
Onderwerp
Vb. incident

171170
RPI

Eindhoven
Vergadering Witte BVD
ji/neen

Bron
EnhuUa

uit betrouwbare bron werd vernomen dat op 17-11 «70 op de SPI
Eindhoven, door af d (witte) BVD een vergadering ia gehouden*'
Bij deae vergadering waren aanwezig» (tevens sljn de telefootf«
nummers en plaatsen van te workstelling vermeld)
i tst 252 f?eohniaehe Dienst)
i tot 315 (Rijksgebouwendienst)
t tot 359 (Sociale Culturele Therapie)
i tst 248 (Orote Werkplaats)
Zovel AHpj|HHB7al<4HBBBonthouden zioh thans om bepaald» i
redenen (overplaatoingtnadlenen) van opvallende activiteiten, f
Het is dan ook ••••••••••l die steeds meer op de voor- j
grond treedt en gezien moet worden als de "grote" man»
Ala gast was bij de vergadering aanwezig ••••••) vert«<g»a»
woordiger van het hoof d beo t uur van de BVD uit Amsterdam.
Als eorste werd aan do orde gesteld, de inhoud van bijgaand (in*
torn) pamflet*
!
Bea werd ter disouoaio goatel^, waarbij een vast omlijnd go» >
drasspatroon nog niet kon worden vast gesteld*
l
Andere vrngon, dis man zioh stelde, wareni
>
1* In hoeverre gaat do bouw van de nwe mess in de Ipl Oirsobat
ten koste van de dpi ald7
f
2. Is een nog "vrijere" haardracht mogelijk?
•
3» Elke week vrij vervoer?

,

Al doze punten werden uitvoarig besproken, zonder overigens tot
een duidelijk standpunt te komen.
Verder deelde <•••••• mode, dat de verkoop van de "Solduton
krant" nr 2 een onverdeeld succes was geworden.
De nwe Soldatonkrant, die in concept reeds klaar was, zou Vrijda
201170 gedrukt worden. Hiervan zouden 150 exemplaren worden opgestuurd naar de BVD Kindhotocm, zodat (lege kranten op 251170 j
verspreid konden worden, aldus ^••••••fe
'
Uit observatie? io gebleken, dat nooh bij het station Eindhoven.,
nooh bij de Ipl Oiroohot deze aangekondigde verspreiding heeft
plaats gevonden.
f
De reden hlorvan zal nader worden onderzocht*

tr

Aantekening rif: C t

!

i

Deze informaties rrerdon ooret op 25-11-1970 bekend. Alhoewel
betrokken oia in dezo periode drukke werkzaamheden had, is het
mede zijn aohuld dat oen en and o r, zo laat wordt gemeld.
HIJ is daarop gonnzon en hom io opgodragan er voor zorg te
dragen, dat mat de bron minimaal wekelijks oontaot wordt
|
onderhouden.
Ditnm

:

PuuICIA:

TCTTOlg

1.

CfA:

Datum
Objea

Vttttf: Plg O:
PlvO:
O:

18-I1-V//0

Plaat*
: Arnhem
Onderwerp: namfie'. ten verspreiding op Station Nijmegen
Vh.incident: j»/neen
Bron
Evaluatie

up

23 november 1970 omstreeks 1000 zijn door twee \t:clui,op hot statio

verspreid ondor de recruten dir op deze data te
Nijnigoyen onder de ^apena moeeten komen»
De gpoorweg-rcch.hérft totjon deze Jwee Jongelui
opgemaakt terzake een art. in de epoorwegwet.

jBe.trokken.o.i§.jen.broer van

De daders hebben te kennen gogeven,niet genegen
zijn tot oohikking.

2 6 «CV. b. O
Documentatie

'O IV. 83110 930026MSB

Bijl.t geen.

PERSOONLIJK IN K-;

Evaluatie l 2.

VAN

Onderwerp« "Bond voor Dienstplichtigen".
Van een informant werd het volgende vernomen:
Op zondag 25-10-70 kwam een achttal leden van de afdeling]
gen van de "Bond voor Dienstplichtigen" bijeen op de woonl
van P.H. Hielkeoa, aan de Turfsingel te Groningen, voor
ren van een actie onder de in Zuidlaren gelegerde nilitai^
Aanwezig varens

Een zekere
Een j on K<* man afkomstig uit

n.g.o

Nog eet» .jongeman, n.g.o.
Van de "ooldatenkrant", spreekbuis van het verzet in het
een uitgave van de "Bond voor Dienstplichtigen", vas inmi
ook een nantal exemplaren van de nr. 1 en 2 op de boot»
18-5-44, l>ek. Hij had oen "kater" en lag op de boot in be
Alvoren.-. i-o vertrokken worden de kranten vluchtig gelezen
weten va' er in stond.
Omstreeks 20.30 uur vertrok het eerdergenoemd achttal naar
laren. MfÊttffjjfff^ wilde aanvankelijk ook .mee, doch gez
zijn toestand werd d f a a r ^ " " " "
Het vervoer vond plaats
^ -__„____
In Zuidlaren aangekomen gingen de deö^üf^èrs eerst binnon
hartre l "De Gouden Leeuw"»: Uier;was hetj;a|F^tèladen vol. Mili
in uniform waron niet aanWeizï
™^-^^Vervolgens
geen militairen ontdektv
Een moeilijkheid was ook, dat do militairen vrijwel niet
uniform gekleed gaan vannoer zij vrij van dienst zijn.
Aanvankelijk werd in dit café gezegd dat het geen paraat \h
was. Door een ober van het café werd echter verteld dat d«'
tairen zonder geld zaten en daardoor op deze avond weinig h
café1s zullen worden aangetroffen. Volgens bedoelde ober In
de militairen hun gel'3 verteerd op de er.ige dagen te voren
houden Zuidlaardernmr\tt en daarna nog gten soldij weer ont'
Na enige tijd in ""S Ollo Stee" te hebban vertoefd, verd ö'
legd hoejr men de actie verder zou gaan voeren.
Het plan werd geopperd om naar het "Pro-*;. Militair Tehuis"
gaan. Dit plan werd afgewezen, aangezien men niet geloofd*)
succes te zullen hebben bij eventueel aanwezige militaireü
men bovendien de kans liep lokaalvredebreuk te plegen»
Besloten verd naa*l de kazerne te gaan*

r

t«

r ii
kom
de
den
R—
ng*
rlaar
m

kranten verkocht.
In het gezelschap gingen steramen op de wachtcommandant te
om toestemming voor de verkoop van kranten op kamers avan
soldaten in de kazerne» Mot een militair werd overeengekon
hij dat zou vragen. Kort daarop kwam de O.K.P. (Officier X
Piket), een adjudant, bij het gezelschap. Deze was erg vri
lijk en bijzonder correct, ilij deelde mede, dat het kazen
niet betreden mocht worden. Verder werd met hem gesproken
sabotage. De adjudant stelde de vraag aan de witte BVD*ers
zij voor- of tegenstanders varen van sabotage. Door de wil
BVD'ers werd daarop uitdrukkelijk gesteld dat zij tegen sa
daden zijn, zoals die kort te voren in Assen werden geplet
Hoewel tegenstanders van het leger, distantiëren zij zich
dergelijke sabotage-daden omdat die mensenlevens kunnen ei
De deelnemers aan de actie hebben vervolgens voor de poorl
de kazerne gesproken met verschillende militairen. Het grc
deel hiervan was tegen het leger, doch meer uit "balen" me
teit, dan uit anti-militaristische overwegingen.
Acht militairen waar mee gesproken werd waren tegen het Ie
i bereid tot het plegen van sabotage, doch niet op de maniei
l in Assen was gebeurd,
l Door é*én van de militairen werd gezegd, c at hij wel 20 so
kon noemen die "stuff" roken in de kazerne* Enkelen hierv
•• zouden waterpijpen op hun kamer hebbon.
Een ander militair, die in nachtgewaad aan de poort verse
zei voornemens te zijn een cabaretgroep op te richten om
die manier uiting te geven van afkeer tegen het leger in
de huidige vorm.
Een tweetal militairen, die belangstelling en sympathie vol
Bond voor Dienstplichtigen toonden, vroegen naar het adres
deze Bond in Groningen. Hen werd het adr»s Westerbinnensi
40/b opgegeven,'Eén van dit tweetal was degene die
groep wilde oprichten, Dezo militair
snor*
^
De militair die als eerste een krant had gokQCht kwa
dat de witte BVD'ers voorzichtig moesten|it|gj||||Hij
gehoord dat de O.K.P. de marechaussee i
;Kort daaro_
rijkspolitie.
werd medegedeeld, dat door de kazerne-wacht een extra
trouille van 4 man was uitgezonden en dab op ongeregelde tj
werd gepatrouilleerd.
!>•
Te omstreeks 24.Ou uur wercL de actie beëindigd en vertrok!
witte BVD'ers weer uit Zuidlaren, waarna zij regelrecht n
Groningen terugreden.
In totaal wrden 30 u 35 kranten verkocht.
Hielkema zei tevreden te zijn over het verloop van de actij
hij hoopte dat de militairen die het adres van de witte B*
Groningen hadden gevraagd langs zouden komen* ;
19-11-70*
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Aftchr.:
Datum ontmoeting

Ostum rapport

24*11.1970

l

Volgno. M. npp.

30-11-1970

Witte BVD.
Dezerzijds nordon etgont enkele
vermoedelijk aotiof zijn in de
Opgemerkt eij dnt tot op hodon
non niot volledig bekond zijn,

O

foto*e getoond van liedei
vitte BVD.
de personalia van dcao ,,
doeh een volledige idontj

tie kan t*8*t« vernacht «orden»

Agaat vijot hierbij de volgende peveonon aan die regel
op de BV£*bi4eeakoaeten in U tracht aanwecig waren t

itair gelegerd in
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Haar aanleiding vcai hot talef .bericht nr« 010112 van 101 ï|
werd op 011270 door cia eon onderzoek ingesteld naar do '
aamreaitfieid van SOLMTEnraRAüT nr»?, 1e jaargang, bij 1J9
Munavplcie en bij 105 TDhrotclo,
j
Door C-159 tëunavplcle trcrd bij oon appel op J01170 aan de!
aonwosigo militairen t:ovraa£d \7ia.-.op Zo-avond 291170 bij fai
station 113 te Aiuorsfoor Veen BolE^vtonifeant had gekocht»
Hierop stak do cipl»^ld«i^BHHHt ?*3n hand op en overitaflfbigta
de na hot appSj zijn exèsplaar atoi-dö'CC» Ha ovarloff met
»
hooft de CC oen kr.otcninopcctia gehouden op 501170 te ^ '
1700 uur» Hierbij Ter"!.'!; no~ 6£ïi oxonnla.".r te voorodiijn uf.1 i«
knnt van dpl»pld I HHh* (Tpon van beide sldn had er j
bezwaar te^n hui c;rc.r:.'lnt;r ar.n do CO af te ceTicn» Si»
persoonocecovcno van botrn .bijcovoecdo Lofornn 14552»
t- zin tol.bericht 010112 - ( die op
«d
291870 te 2305 iiv.r r.oi de trein in Araerofoort acmkTran»
door tsce laij^iariG^n (n;\der oi(pTalonont kon niet worden
gocaven) c^craplaron ven do soldatenkrant te koop aangebo<l
aan militairen, dio hot station verlieten*
Bovendien Tmrrn noj drio personen oanwezlff» die scan in U|t
Geklede oldn (r^Rrj^^vi) panfletton uitreikten* Pe kpt.Klb
raocnt gesien to hobbcn dat als "kopn boven deze pamflettia:
als tokst otondt " Jo bent nu je eerste weekend thuis
mui In

159 T.Tiinr.vplclo io ceen
aangetroffen»
ovórhandi(7.1o do Set*
van bovon^nocnio Doldatoa'rront»^
S{jt ^BpM^vorklanrclo dat hij Zowivond 291170§ na een
r,ijn verloofde, to £ 1100 uur per trein van Rotterdam
vildo reir,rin."V(''.'r hot ctation C3 aag betr» 2
do SolflntcvJrr^n-fe to koop annbodcn» Op zijn vraa^i ;
to horon dat hiervoor
* Goof mij r.o 'n
1 knartje nooot T/ord >n bocïijHS..^ OP zijn antwoord» " ÏToa
niet1*, word hon erafia ccn krant

Sijtsiaa hooft
en staat als volkc

MNl

C-111 oidtt 2X
C-plg A

1O . II . t!M - OtéJO)-

de Bond voor
Loyaal aongesohrave bij de CC en CSIÜ.

Datum
:
Paraaf Cl A:

Datum
Object

2-12-»70

Onderwerp
Vh.incidem
Bron
Evaluatie

Kir II kazerne
Tilburg
handtekeningen aotia VTJ3I VOoat

52 li t oie en gelegerd in de Koning Wlilea II kazerne ta Tilborf
heeft in zijn functie van secretarie van da WIK afd»Tilborg bij
da kazerne coranandant een verzoek ingediend ia genoemde kaserna
een handtekeningen actie te mogen houden genaaad "1X?I3 OC8?/
PAKISTAN.Zie afschrift van een schrijven door het hoofdbaatoór vu
da WUM gericht aan d« afdelingen»
Do kazerne oocunandant heeft bovengenoemde «oldaat perBooalijk
gehoord an hem gezegd goen toestemming ta geven oodftt dasa ketia
ook een politieke betekenis heeft*
1I.B.
Ook Cor--:: .::d?.nt OC"A hoof-fc dese ^ctie in zijn
kazern-y -••-.rljodsn.

Dauua

J-12-'70
OA:,

0672
'vtrvoig 1.0.1.

CIA H K
Paraaf. Plg C- :f
PI* C-:
C-:

Datum
Obje/Odl

- •-. • U

.101 TDbr.t
Plaats
.ïïittenters on lfv.lulli.goa Ondenwp • Aantroffen SOWATEBKRAOT nr.|

1«

Vh. incident :ja
Bion
Evaluatie

Kaar analcidins vrui hot tolof.bericht nr«" 010112 van 101
werd op 011270 door cla e on onderzoek ingesteld naar d*
aanxreadGhoid van 50LMTE7ÏKP.AITT nr»3» 1e jaargang, bij 1
Munavplcie en bij 10} TDhratcio.
Door C-139 Kunc-vplciö verd bij een appfil op 301170
aannezige inilltairoii ^orcsa.^ wie op Zo-avond 291170 bij
station 173 te AnorefoQrt_can nolgatonkrant had gekooht» ;i
Hierop stok do dpl.clQ, fMHMHHPziJn hand op en over]!
de na hot app££ zijn cxcnplG-r.r aan de CC* Na overleff met
heeft de CC een kr.DtcaiUjpp2ctia gehouden Op 301170 ** ±
170O uur. Kierbij k|r*i;i no~-^a cxonnlaar te voorschijn tdlü
kast van dpl.old I i'^jfff^
)Gonn van beide sldn had er
tc,7-n hnn é^ro-ylacr/ann do CO of'te c<rvcn. Zi« ^
van botrn bijcovoegde L.fonnn 14552»
Tollens kptiVfc - zift t cl .bericht 010112 - , die op
291370 te 2303 unr net de trein in Amersfoort aankwam, «ut
door tree laii^iaricnn (nader signalement kon niet wordea
gecoven) oscnplaron ven do ooldatenkrant te koop aangeboi!
aan militairen, dio hot station verlieten*
Bovendien trarcii noj drio pcrncnon. aanwozlg, die van in
geklede oldn (r^cni'-^n) parrfletten uitreikten* De kpt
meent gezien te hab'ocn dat als "kop" boven deze pamfletfei
als tekst otondt " Je bont nu je eerste weekend thuis
Waarschijnlijk ia, dat dezo panfletten vrijwel uitslui
aan in A-'crr.Coort fT?.cvT'?T.dp_. dpln zijn uitgereikt*
Bij 139 I'unavplcio is goen eienplaar van deze panflettenj
aangetroffen*

1 1 1 C l Dt
1.-gekomen dd.

Bij tonickcer van TscwcGin-avrijheid op ïfo-morgen 301170
aar
overhandigde do Sct.^HH^aan C-103 TOhrotoie een
van bovonconoondo eoldatcnlrrcnt*^,
Sfft^Bfc^i vcrkla.'vnla dat hij Zo-avond 291170» na een bl
aan zijn verloofde, to £ 1100 uur per trein van Rotterdas
HJvnooluiQ vrildo rclsan* V^5r hot otation CS zag: betr* 2 }
welke do SoldatcnJarrnt te koop aanboden. Op zijn vraag»
* Gscf mij zo 'n fcmntje" kroeg-hij to horen dat hiervoor
1 kwartje noeot worden bota<-\ld. Op zijn antwoordt " Hooi
niet1*, word hen» cra^io c^^ krant uitgereikt.
poen belangstelling voor de Bond voor 3
en staat als volkomen loyaal aangeschreven bij de CC en (
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Onderwerp •
VhJncidem:
Bron
:
Evaluatie :

7 Deosjabes 1970

de Buyter van Stovoninok katern»
Olreohot

colporteren net Soldatenkrent no 3
ju/neen

Door een patrouille van de Kon.marechaussee verd op 3
f «v
1970 t* 23.55 teeonover de hoofdingang ven de Gen.HaJ» d
Ruytar van Steveni.nck kazerne in Olraohot twee personen
oolporterand met Soldatenkrant no 3 aangetroffen* Op de '
van Kon.Har. of Bij een exemplaar konden krijgen was het
antwoord dat de krant niet gratie vaa. Kon.Har. vroeg ee
ontvagffat bewija on>Mlat0r het uitgegeven gold terug te ie
krijgen? Beide personen gaven op te cljni

beiden ta^vevlc^geeteld aan de E.F.I. te Eindhoven.
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Datum
Pvuf CIA:

mi®
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m

i^e -•» sst.

ACMTEREEMVOlGENS
NAAR

STEUERl

AfO./S€CT«£

KQNttKLUKE
LANDMACHT

Cl 85.789

.

.

dd.J-12-70

.

2)0 e*0apl.

;»t nr, t er 2"
or,2 si ja b*0t«

*'ft£«l t« öroo, voor htt voeren
«c tl* cnier de in Zaldlaren
«i in, 4-JJïr *»n acht t»! leden,

•en bije»okon»t op 25-10-70 op c

BUNDEL:

INGEKOMEN

NR

«witte 2VD" afdeling GRONINGEN

AANTEKENINGEN Oehorentte b.j

en was er over eens om een gemeenschappelijke lijn voor
iscussie en motivatie techniek op te stellen,alvorens
er naar buiten op te treden(plan REEDERS)
j opkoost van een nieuwe lichting op 18-11-70 zullen er
j de ingang van het station pamfletten worden uitgedeeld
de Soldatenkrant worden verkocht. Van der WOUDE en
?e HIELKEMA zullen de tekst voor het pamflet ontwerpen,
actie begint bij vertrek eerste trein uit Groningen.
rt J.van der WOUDDE aanvankelijk voor 18-11-70 opgeroe. heeft uitstel gekregen i.v.cu.sijn studie.
raderingi 4-11-7Q "'
deze vergadering(voltallig ledental + 2 onbekende jong»
nnen) gesproken over o.m. het bezoeken van bepaald*
holen door een voorlichtingsoffioier van het leger*
t n.a.v.het bijwonen van een vergadering van het "Onderjsfront* doo* HIE1KEMA en Van 'der WOUDE.
dra bekend is 'geworden dat een" voorl.off. een school zal
.an bezoeken zal het "Onderwijefront" via een aantal leer
_ngen de directeur verzoeken om ook een ntegenstanderHvan
et leger toestemming te geven de school te bezoeken net
ent evenveel informatie te geven over dienstweigeren of
terhatieve dienst*
t "Onderwijsfront* zal hierover contact houden met BVD
toine'V.v.d.VEN en Marijke B.v.TEEK hebben een archief
-gelegd van krantenknipsels betreffende dienstweigeren
leger.
j Foppe EIELKEMA was een veraoek binnengekomen v.d.PSP
d.Groningen oa een door haar op 11-11-70 te houden ver. .dering bij te wonen iva. "Aktie Krak «

e meningen over verder ie voeren act**"» onder de Zuldlaense miln. varen verdeeld.

ergaderin/p 28-10-70

t vervoer op 25-10-70 naar en van Zuidlaren van de
rspreiders geschiedt per auto van HOFSTEE en REEDEBS.
Zuidlaren trof men noch in hotel De Gouden Leeuw noch
café "'t Olie Stee" militairen aan met wie men dieouseren'r'Bet plan om het BIT te bezoeken werd verworpen
men besloot toen naar naar de kazerne te «aan.
daar werden enkele kranten verkoeht( toaal 30 i 55 s tuk»)
• omstreeks 24.00 uur werd de actie beëindigd,

n* op
dat DEES en REEDERS deze vergadering zulle*

•' i!J1

Volgende vergadering vastgesteld op 18-11-1970

»n verschillende suggesties gedaan om de a.B.
te saboteren (onbruikbaar maken van de
3er hokjes invullen, ponskrt met een vloeistof inspa^e» waardoor computer afketst.
Afge sproke» werd hieromtrent contact op te nemen met andere
Woensdag ip.11-70 weer naar Zuidlaren voor actie onder

sffy"-^'"^

111.360/oonf

" .-ada, 16 deoembajK

ond«rw,rp: Op voraoek COS
Contaot-adr«889n Witte BVD
C.G.S. (Tav. Hfd.Sia.Veiligb8id)

a-baat ten name van J

Voor volledige

2ie

ndjn r a p t van 20 mei 1970 „r. 1 1 1 . 3 » / . -

Betrokkene is gemeente-raadslid P.S.P.ij I.D.

-ordt verzot*

bij

niets ten ongunste

„et .„twoord datum ,„ nummer v,„ de« brief n luwkeü r ig t. vormden

Vervolg -1- nr. 111«56°

staat ten name vant

£

K^"

£

Atoïi ^

Afdelings en contactadres "Witte" B.V.D, Volgens een publicatie in s1
"Vademecum11 van juni 1970»
r-OI>
.
J
Postbus 30 Sittard staat echter ten rechte/naam van de gemeente-politiaj
Heeft geen postbus in Sittard, evenmin is dit het geval met de «*
^.».««, die hij vertegenwoordigt.
Vermoedelijk berust e.e.a. op een administratieve fout in het student
"Vademecum" van juni 1970.
„„,...
=s
I.D. Si-btard ontving medio oktober 1970 in haar postbus 50 een intarna i
circulaire van het secretariaat UTRECHT - BVD geadresseerd aan»
B.V.D.
Postbus 30
SITTARD.
Als adrea stond hierin vermeld» Catharijnesingel 41. Secretariaat BVD-l
I.D. onderneemt voorlopig niets om de "Witte" B.V.D. op het abueievelii
gebruik van haar postbus te attenderen.
Het is mogelijk dat postbus 50 ifllASTRICHI bedoeld wordt, na controle is.
gebleken dat ook dit niet het geval is.
Deze postbus 50 Maastricht ataat ten name van*

«rwtggjsas

(i
•i
Verbinding No 71.
ID Ho 181/70
Betreft* üiteetten Soldat^nkrant.

Dopt

t 8 OEC, 1970

Hiermede heeft Ho 71 de eer u te berichten dat op 14-12-1970 te
uur door politiepersoneel van hier werd geconstateerd, dat een vijftal
gelul de Soldatenkrant uitzetten aan de poort van de Gen.Hajoor Krom>«
kaeerne aan de Diepe xstraat alhier.
Het waa de uitgave van de Bond Voor Dienstplichtigen (BVD), Ho 3 van
ber 1970.
De jongelui •vorklaardeu-do krant uit te^zatten. In opdracht van de 81

P

JHlBMMKiHÖncmdê te ._
1 Doze pater la •Vernpedolijk een van de leidera van de BVD en woont reg
de bijeenkomsten bij van deze Boni in de Haranathakerk aan de Prof.Colj
hagelaan 19 alhier".
!
'
Kaïwn van d» 5 Jongelui sijn niet bekend, waarachijnlljk «aren het al
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3ijla~c : 'en :•;;. M-.il nr. 3

i.' Da uitrifto van de binden Alara 1 en 2 werd gaaald onder
nrai 70/745/2 A dd 261070 en
70/745/2A dd 201170.
2» Dd 211270 rerd in de G*n,Spoorkazern« te
3 veropruid van het Afdelinss-olad V.DX •ILAEB" Toer d»
Gcn«S?ooxkanerrxo en do Jon van Soh&ffalaaxk&nriM ta Eroalo
3« Ten oonsioa ven de süioixa talie ra worden reen nievcv
renoend den doconen die vermeld stondan in oitfiBtva ar* 2
, (novenber «70)
4; Hut Afflelinncbcotuor VTOH b^otaat nor.anteel uit aen >»tal
Bldn van 177 Zsucia n.l.
2-tal olda van 41 rainfbat, n»li

lIHA.
jnf.

De 5 dpl.oiln.vaa 177 Zaaoio behoren ook tot d*
_ "Sanana tellers1* van het blad 1LARU.
5« Vaatceatold ic»dat zich net da veraproidinj van dit bied»
in da avonduren van 211270 Looft beziggehouden» &• retde in
diverse meldingen conocmde dpl.sld* ••••••B* VBA 177
Zauole.
3otr. mis iio daj (211270) on-«ettis ftfvevig van «ijn Odl»
\en hoa vaa ceon r.icktonoiaing LinnengekonanjhiJ vaxd «oht«r
dczeirde avond, ^oklood in burger »in 4e Con»Spoorkasöraa

l»niC«111 Cidet 2 x
i U C l DfiU'.cU, !%.- Vorarn dd.

IO . (V . *?4M . tl*43(T . JOO

6* Dzz zijn rsodn c?n 2-tol artikelen b«k»nd
• een reactie van dpi Vdg. •MBJMMBBKil«\p het aortlk»!
•leofklijacat" op^enouien iu nr. 2 vaa het blad
• eon artikel van de hand van dpl»ald.
getiteld t "do cilitolre hiërarchie anno 1984*» gebaveerd
op de idccPn van "de c^sprekaRroep Eordexvijk**
_ welke in nr. 4 vari &et blad "ALARJ1" zullen «orden
7, Bij herhaling wordt opronerkt dat onder de eanenstellere vma
dit blad 6 BVD-cra rchuilr^inn» al thans verraderingen vaa d»
EVD bezocht hobbon en bur^r BTD-ero in d» Lfl.ontvane«n»
Vijf van hen \ortrckkcn dd 150171 t*»t klein verlof en ie
aienalerinc niot moer •opportuun, evenwel is dit van belang1
voor dpl.sld. •••ÉHMPMWÉpl die,Boals vermeld, per 160171
_ wordt ovorccplaatst on wiena klein-verlof datum is 070571.
8. Ook heofl dezelfde (^racp dd 081270 de hindernisbaan
hetgeen gevolcd is door eon huishoudelijk ondereock •?•*•*
afdoening hiervan is dzz nog niets
bekend.
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Op Boada«avond 6 deo^nbor 1970 werd op *»** etaUca BS te
Sold t'ttkrnnt nr J verkocht a^n voa vrrlof tor«^t«?rcT»ao
Bij do wkoop word vonteld dat,ala n«a «eer voa «sa ea
wetan ,«cn op dinoda«avoad 8 doooabor terecht kon op het
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