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ir. aie legerplaats op drie versohi:londe r-l.j..itsen di- ü.-l—

:

"latcakraiit nr« 3 werd aaneetror'fnn, nlt

i

In het ooatbakje van de VBD;

i

I^i het l«gerin^sgebouw onderofficieren:

•

Ia het or.darofficierahötel.

j

gaan bewijzen hiervoor aanwezig zijn wordt aangenomen
dat dit is geschied door t

Kanto nement Ziokenverblijf.
"Blijkans ED 1 -formulier, hulp-arr^^coart ?r.z. is hij R.K.,
Mr. in de Hechten, lid van de i&ropose :}v»ws(jir.c «i hoeft oen
Cultureel Jor.t;crenpaspoort«
iSIjn va d ar ie h ofd-agont v;m uoiitie ir. Don Haag.
C Tnota StaT vreest dat bctr in de naaste to?Scomst nog wel
•?er.3 last aal veroorzaken.
Wellicht ia het nuttig RC/.ter/prondge^cvene ontrent betrokkene
Sinde boricht.
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* n rrwr K i-n c LIS in v

Oodanratp

20-1-71
acbeleageaeeMohep
brd paoflet

Vh.loddenl
Bron

Op 16-12-70 werd ttfdena een b«rB«p«»aT»orlichti«« «p «•
d« R.U.Stikk.rlMi» 10 t»
d*
Y»r«pr«id«rfk«a

«uiidd«lHJk k«tt*kt T«rkr««« »«t d*
identiteit «iet aetera w»rd«» y*»t«»«teld.

Betrekkemei
-—-m
>i« tevena kenen Tast te staan,dat
betrokkene de laatste tyd «erelid opdrachten Teer eff-aet werk
verstrekt aan de f» y/d Ven en Huiainga- Baaaterdiep 18 te
Groningen, zü»de een eff-aet drukkerij.
Ia dit verband deelde aHa^MHHHHaWte
Toer zover a« bekend heef t f^HHHaW i» «rate instantie
zelf ««a. e«nveudi£se^-ae^maohine bediaad.die in zij» beardeDaar hu dit apparaat «p afbetaling had ««kocht ett er ai«t veldeande opdrachten voor ontving,geraakte hy i* betalin*aae«iiykhedea.Dit leidde tet een terugnaae van het app*Sk>t.
Zeer waarschijnli
.
s^ssf^^ 'a"^v-':^-*ï^._ ± • < -. ' - .- .~J-..-^ÖH!
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out nummer

106122/Gehein»

; Breda, 21 januari 1971

CCS (tav Hfd Sie Veiligheid)(1»)

p^^^^^^apPB^HM^^fe^^pBg^^jwagen^OTi^Pinr^ «a t««j« »*«»•» "•annangêr'Vali
d« ritte BVD, efd. Middelburg. Mogelijk dat in de toekoast van de rijde
van
het verschijnen.
OCXA («eotie 2/J) meldingen ontrent h* t gedrag van betrokkene
Bullen
Tijdens de bijeenkomst in het Trefpunt Middelburg, var. de vitte EVD
(aelding 20-1-1971) beeft betrokkene «en aantal eoldatenkranten gekocht
ter verspreiding op het OCIU (zonder getuigen verspreiden).
Betrokkene is dus nu bovendien door een aantal dpi aln van het CCKA
(tijdens de bijeenkomt) onderkend als voorstander van de witte 3VD.
Cp oen vr&ag van ••••> heef t betrokkene geantwoord alleen nog in dienst
te zijn als KV V voor bet geld, getrouwd enz., doch verder balen var. die
autoritaire hap op bet OCKA te hebben.
i'lg Zeeland heeft betrokkene de toezegging gedaan dat hij later in zijn
carrière gé*én nadeel van deze aktiviteite: s&l ondervinder, i va getuigschriften e.d.}. Zijn directe chef 4f)0 cportinptructeur (MIHIWBB»
is gedeeltelijk op de hoogte met de activiteiten van betrokkene.
Aangezien ook de andere militairen tijdens de bijeenkomst :±n het Trefpunt
aanboden om soldatenkranten e.d. te gaan verspreidfen, k(5n'"fcetro:<:-ej!e niet
achterblijven teneinde niet op te vallen t
'
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Object
Plaati
Oodoi woip

P«wl:

a.

J.-

X

• ( JL

stiiion li.ü. te Aasen
Assen
bvd

Vb. incident
Bron
Ev«lu»U«

Op 20-1-71 v<erd nabij het station van de N.b.
Assen door jongelui van de witte bvd bijgevoegd l
iaverspreid (steunaolen ) c.q. te koop aangeboden
tenkrtmt nr 4).
,
,
.;
Dit geschiedde gedurende de opkomst van de nij
lichting.
^"^
Deelnemers v.-uren:
^^^^
, geboren/te
tP
en v.oonuchtig te ••••••——-——•
letrokkene is student RU (geschiedenis
•cgeveiisz
tr.gBohikt/InfHnterie.
-••" Uitstel Y,efena studie tot na 1-5T71.
Volgens een kontakt te Zuidluren heeft betrokic
van
op «d4-10-70 eveneens deelpenoinen aan een verko
de> .aoldatenkrant nabij de kazerne te Zuidlhren.
24

geboren te

^--;3?*^?s[_
- . ' .>• v^ss;;'2-
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H|Betrok,cene is student RU ( wiskundt
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DATUMt 29 januari 1971

Datum bericht

t

27 januari 1971

Bron

t
Met welke instanties samengewerkt»

/•

;> ;>-} J.-tni; i-i

l/n;; tuu; un irJ.OÜ tin 24.0J «ar, l»

.v-v: •
V..u !...,t '.-..i</:li,:i f ^ t \-o t ft: lY«Ud«» blttd VOuT d« pïijB VJW Vijf «i
t» int i J Cïiii'.» . ui. . , .; . ;,'^ : U'./, O,

ciitt tiH,[» UmJtjl'J» SOQ J>«X-i>OfiVTUi4tQ t

v lui J.'j t u i :.(.•'..• ii 1o-...', i. ciu iBc.lie l i utrkrtei'iia» iJu tei; pltt^te^ %0
i. r » u . i eva/;.-,-.;...!« jOUiieiüiu uit h#t VOörtul,
.\0. vucr .. i Je-..i o i.u .-u jonjciaAfi vit s ia £»Kel&ohap
^ / J;.:.r Ou.:, .u Jv;:./-:-'.ii, UlouS llllttttrvOMt ia bfit ^ipa StAt»
da ouU ..vi;!,i co i ; üi-l: .»r te i.^:,.t-ai cis t Uu v«tfk.otip van bat bit*..!, w i t
v tui c..,,.i.i; bK , .c ^..t l. .i-', u b ...>,. u ;i o v?, u «Dcumlor wtrua» JJt<,-!ul 4e
krwjtcSi «art-a vwïi-.'j-; t v.'.,-.\ L« t.-o«i:.nii«w uat du auto vurtioi.'.t.u lu du
i-U : ïo,:.. L l t '. >!ol h L V ki'.'i

«ant

CIA

SA

Datum

29 januari 1<j71

Object
Pisati

Lpl üiraöhot

Onderwerp

: Pl« CPtv C-

Vb. fncHrat

c-

Vergadering witte BVD en YVDB
jk/neen

Bron

/ Op 25 .Irmu-jri 1971 *e ?0»00 uur Is J
Cüfo-!::iria ( de sogohnando keu non 3 } icgonovar d«
Lpl» oirschot een vorg-iderln,^ gehouden door perse
tev/erk gootold op Qo RPI te Eindhoven en oa.
de VVDii afdeling Uirsoliot. J____^_-I—I-I__É_II__
Van de RPI \?arc>n annv7ezi J ^g^g^^gm^n^ e
lianens de VYDiA t ^•••••••P en
3>e vergadering word o".-. o:igcveer 20«45 verplaats'
naar hot PMï ivm de herrie in keuken 3» en duurd<
r'2.00 uur»
Beaprolcen v/erd do a.rcnda voor een zgn« suldatenvi
ring vrslke gehouden aal v/orden op 50 januari 197'
10.JO uur o;» heb adreu Oathorijnesingel 41 te
Van do agenda zijn onderttaLvnde punten
1 inhoud ooldutonkrant nr 5
2 oprichting vun een zgn Hocrutenkrant
3 veriioudir.g 7.'itta
4 rondvraag»
Deze punten zullen oa. op de vergadering breproka
worden»

Uaraens de VVDiï afdolin^ oirachot zal
en misschien ook VMriÉflRB: aamvezig zijn.
Verder is my tot dusver bekend genaakt door
dat van eoldetenkrant nr 4 tot op heden"
exemplaren nabij de Lpl Cirachot^yerkocht
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MARINEPOSTBLAD
CLASSIFICATIE -CLASSIFICATION

NETHERLANDS
NAVAL SPEEDLETTER.

AAI i ttASID t.a.v. BS III

DBA • Boicziana>~
TA*

l 80ICHK8CHELDE
W>0 i 8 februari 1971
«o. t Vn./15/71/com
het volgende
Op 19 januari 1971 hield de Bond van Dienstplichtigen,
••g. "vitte B7D", In 't Trefpunt" te Middelburg een dl«oufisiesvond over de problematiek rondom de dienstplicht.
>
Voordat net? tot deze discussie overging verd een f11»
vertoond, die de werkwijze van de commisaie "gevetensbe«vaarden" behandelde en nader toelichtte» Deze film verd
eerder door de TPBO televisie uitgezonden.
de voreni
discussie die hierna ontstond kvaoen de volgende
puntenUit
naar
a. De vitte-BVU Zeeland la pas opgericht en heeft hier nog
geen activiteiten ontplooid,
b. De leidinggevend» figuren «IJnt
*$rrW83pK5

S-^a^c^^^^-l^
JlSKSS^Aftkwi.-

_ »-*w.--=»~j%,«s~*'3!"r*E
.,,,,»-w»«HT^r«a(e*fC-omii«-.:;."-••••'
r-:

Bond
voorTlissingen
Dienstveigeraara
---->•• •*•?•.
Cineclub
Zeeuvs Aluminlua Comité*
Betrokkene treedt op ala deskundige Zeeuvs Inlichtingenbureau voor dienstplichtigen
Prov.werkgroep Vredeaveek
Angola Comité
Hediech Cojnité Fietnaa
Betrokkene bezocht enige veken geleden een landelijke
vergadering van de "Witte BTD" te utrecht.
Sinds kort is hij verhuisd van Vliasinsea(vaar hij verkt)
naar Middelburg (bijna naast het OCHA *0pleidings Centrua
Militaire Adaiiniatratie1').
Betrokkene ontplooit alad» kort geen activiteiten «eer
naast zijn BTD-activiteiten. Eet schijnt dat hij daar
BU al «ijn energie aan besteed.

- Hoederstfillw,Trede..,

G 7530.,7.796-6037. 100.000.10.MDV 165'

MARINEPOSTBLAD
^"^^

NETHERLANDS

Hoeders Willen Tr«d«
örlekanland 7era«t*#ro«p
Angola Comité
Zeeuvs AloatiniuiB Comité
Medisch Comité Tietna»

4.
«eb te'

5.

i

.

'•^§^^C~—*en»aa, «8^ hf Plaa l8 ** bet OCW *,M *" d« eerat*
l«t.r f »rf: rw ïf« de"«eeatrerl\,f??J «*lf i«t. te oLl

fel!
^'

NETHER LANDS
NAVAL SPEEDLETTER

MARINEPOSTBLAD
V
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SCHELDE

KT2

•i «liijjjjsiSDSö — De bond voor dienstpUchüget(..(BYD) afdeling Middelburg
iotidt Öinadag :Ï0 "Januari in ,'t Trofpunt' san Ie Dam te Middelburg een
discussie-a*>neï \over dtenstweigeren,dienstplicht nu van defensie .en dergwlijke. Voo^f. .wordt een fllmtje vertoond over de werkwijsse van de cominissiei.rdie de zogenaamde -«gewetensbezwaarden' aan een onderzoek onderwerpt.
-JDe discussie-avpnd
begint .om
•acht uur.
•
.

MIDDELBURG f^ '*?-*&,

Discussieavond
over dienstplicht

'7"° • 17-705.8037. ICO 0«M(

MIDDELBUEG-jjinsdaeavond hield
de bond -vait olensiplichtlsen, afdeline
Middelburg, in /t Trefpunt' aan de
Dam te Middelburg e«n discussieavond over de problematiek rondom
de dienstplicht. Aan de discussie glne
een film vooraf. De lüm behandelde
de wérkzijze van de commissie die de
Bogenaamde ^ewetensbezwaardai' OD
hun motivering van het dienstwelEBren onderzoekt. Deze tüm -werd nüto
»en jaar geleden ^oor da ypBO-tolevl
sie uitgezonden om een discussie trit
te lokken rondom de werkwü» waarop een jrewetensbeewaarde' bü *lin
, poging tot vrijstelling van dtenstollcht
wordt behandeld. D« werkwijze van
de commissie werd zo sulver moeelUk geënsceneerd, omdat teleristenVv
nameó bij het functioneren v&n de

CIA:

Bu

Apeldoorn.
Aktiviteiten Witte BVD.

Vuuf: Plg C-:

Plv C:
C:

Bijlage l

foto-kopie van de
Ttrenteohe Courant.

yaar aanleiding van de Weekend-conferer
irnn de witte BVB,gehouden van 50-10-1970 tot 1-11-1970 in hel
(Torraingscentrum " De Woodbrookers" te Barchem, gem. Laren ( O]
verslag in witte BVD Bulletin 4), heb ik uit vertrouwelijke
iet volgende vernomen.

Vastgesteld is dat ongevoor 25 personen aan de bijei
nebben deelgenomen.
»9 bezoekers kwamen gedeeltelijk perï auto of bussen van de
iiensten.
et zekerheid kon worden vastgesteld dat inzittenden van } pi
ujfco'Bjhier nader te noemen, bedoel d weekend in het Vormingeo<
BÉiwezig waren.
.
l
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van d«
fgeb. te i

het Vormingscentrum «'n vermoedelijk is hiar vader daar ook at
yezig geweesrfc.
'
•••Pdie bij de KLII h f n f t fr->v.-Drkt zou momenteel vertegenwo^
/an beroep zijn in de kunstnijvorheidi

CT
—..^^••••^••••••Hi as als vorninggloider verbonden aan hel
ITonningaoentrum " De V/oodbrookcro".
genoemde AHflBBtraa medfi-ondertekenaar van n en ingezonden i
in de "Publieke Tribune" van de Twenteche Courant van ?4-9-li
NOOT. Bnvericï + ^r.v.J-. ~

Datum
Paraaf CIA
'O

vervol*

t'Uai»
.- JUddalbunj
Onderwerp: Gegevens wBVD af d lliddalburg

feruf: PlgO
C-:
C-:

VhJwldeat: Watt*

Bron
Enliutle

Ter aanvulling van de reeds middela maldingen
bekend zijnde gegevens tav opgerold onderwerp, de navolgende
heden.
1

$72

De personalia van da tijdens de irBVD bijeenkomst in het '
Middelburg dd 19-1-'71 aanwezige militairen, die D middels
ding dd 26-1-'71 zijn verstrekt, knrmen worden aangevuld i

Betr ia nadien ook aanirezig geveoat bij de bijeenkomst ten
[/•MeapMMbij U bekend) dd 21-1-'7L Verder haeft betr i
vaameoer een bijeenkomst van enige iiBÏD-leden te Utrecht U
woond die zou zijn gehouden op zaterdag y> januari 1971*
2 Op donderdag 4 februari 1971 heeft er ten huize van1
een bjLjecrüconnt pT.-iat.i rovnndcn, mat als dool het samenstell
oon "kruilju" vun d" niwu ivüioUng Mldüellnirg tbv het in Zee
ff*>^T*>^ dtcnnijilich-ljr: mlH-h.-Hr poraonaol*
Op Jucu d..Lun Tnimii cmir-n-: J c*
&-\e in da noldiiii.: dd 26-1-'71 vermelde dpi (

(bij ü
zijnde bestuurslid dor VTOH nfdoliiv; Uiddelburgi waa niet aa;
>IM ir litj il!» nvoti'l In -.-.i ju mmiigiliuilM i-on bupnnldo Ion nount
Batr zou al.inog in de noanta toukomat proberen een dergelijk
komst bij te nonen.
Tijdana deze bijeenkomst (4-2-'71) werd door <••§ bekend g
dat er op zaterdag 1J februari 1971 te Uiddalburg een niantre
zou worden opengesteld en bij ar zorg voor zou dragen dat be
soos op da dinadag- en donderdacavond open zou ataan voor
Door da dienstplichtigen, geintorasseard in de «BVD, zou pro;
voor bedoelde soo s moeten sordan gemaakt bij de zgn "jongst»
lichting, zodat men deze jongenlui in de avonduren over de «
baar doalstellingen/aktiviteiten kon informeren.
>wad
3 Op donderdag 11 februari 1971 is er ten huize van*
een samenkomst geir-.-oat. Aonnazig «aren nu:

da

irt
ld

-De aanvang
Diiaiu 11 febroari
Pinaf DA:
15B-IV-IUB 4.10672
Vervolg XAZ.

m

Pinaf: Ptj C-.P!» C-:

Obj«t
:
Pluii
;
Ondtrwerp*
VhJncJdeoi: )
Bron
:
Ewluaf/e :

De aanvang naa gestold op 20.00 uur, terwijl de bijeenkomst
galopen te 81.40 uur.
Gedurende deze bijeenkomst ia gesproken over de
inhoud van de te geven stof voor da zgn "stripkrant".
Ha een langdurige diskuaaie hieromtrent weed beslotao dat i
over zou gaan tot het vragen van toestemming aan de C-OCMA,
rechtstreeks zou aanvangen net bet uitgeven zonder, zoals
de bedoeling lag, een aanlooptijd van een zogenoemde "lieve"!
de in acht te nonen.
,,
Baarna heeft men enige artikelen aan tMg? overhandigd dia ; Hein
eipa geplaatst zullen worden, te weteni
a Een artikeltje over een kapitein van het OCIU die uit i
afgesloten PSU-kast een Uxi heeft weggenomen en rtnnrnfl '
persoon een reprimande en een straf heeft opgelegd.
Dit artikel is geschreven door 3BMBÉÉHHB terwijl er
__illustratie van^ggg&aeb zal worden toegevoegd.
'Een artikel over de wacht die door de dpln aoet worden '
in het zgn schoolgebouw van het OCALA. Deze wacht wordt
hot afsluiten van d» achterdeur van het gebouw toch ,
alleen maar om, volgens de schrijver, dieipline aan t» .'
__Schrijver van dit artikel is'-JMHMR*
"Het derde artikel zal handelen ovar de waaht Bllewoutsdi
leveren door het OCUA), dio volgens de schrijver totaal
is. Als motief aal voeden aangevoerd bet fait dat er 's
vier dpln nacht dienen te lopen, terwijl er tijdens de
uren alleen een oude man aanwezig is die notabene hat
gedeelte van dia tijd thuis is. Verder wil men ageren
gans schrijver vele toegangsmogelijkheden van het objekt.fj
Schrijver vaa dit artikel ia'jffgfff^
(bij D bekend)))
' (1.) Vervolgens hseft men een artikeltje over hst feit dat de
"jongste" lichting zorg moet dragen dat de korporaals bijjj
maaltijden van eten worden voorzien.
SMË^heef't dienaangaande voorgesteld dergelijke zaken i
meer in het overlegorgaan van de kazerne ter sprake te
doch zelf aktio ta nemen om de leiding voor een voldo
te stellen.
Besloten werd oa flMM^de eerste uitgave te laten
zodat hij ook nog enige algemene zaken omtrent de aktiviteit
wBVD zou kunnen vormolden.
Het koncept zal op woensdag 17 februari 1971 worden bospreke
na'JMBjBE met "eigen" papier het "krantje" op stencil zal
^jggggjjKaachikt ovar een stencilapparaat}.
Gedacht wordt om een stencil (één vel) aan beide zijden van '
te voorzien.
Mocht men woensdag 17 februari a.s. tot overeenstemming kon
zal oen zo spoadig mogelijk overgaan tot verspreiding,
dit onderwerp is een langdurige diskussie geweest. Gezien ba|
dat men vernacht bij verspreiding op de leceringskamers
van de leiding OCIU. te krijgen, b?eft men nu besloten de verjj
op de navolgende wijze te doen laten plaats vindeni
Datout
Puuf CIA:

15B-IV-IUB 4J0672
vtrrolg 2.0A, J

HA;

Ptrwf: Pt| C-:
C-:

Ob|«t
:
Plu»
:
Ondrrwerp •
Vklncidcni: II/KMU
Bron
:
Enlualte :

L I ia de nansohappenkantine door da eerder genoemde nilitair
II in het KMI eveneens door da eerder genoende militairan
III bij de ingang van da kazerne door ^fggfen enige van die
burger kennissen
17 op zondagavond bij bat station wanneer de dienatplich
bewegingsvrijheid terugkeren; zulks dan eveneens door
en kennissen»
Zaterdag 13 februari 1971 zou er een bijeenkomst der wBTO te
plaats vinden. Besloten is dat zeker zullen gaan BHM^ei _
terwijl ••••> en ••••gullen proberen zich daarvoor vrl
naken.
In soldatenkrant nr 4 staan twee artikelen, handelend over h
respefctievelijk op pagina 2 en 3. De schrijver hiervan is S3
(bij U bekend).
Zij nog vergeld dat tijdens de bijeenkonst van 11 februari
huize van^BBJI in diens kamer op de benedenetage een bije«
is gehouden voor enige aktiviaten/van de werkende jeugd. De:
eenkomst stond onder leiding van fBflHpM (M. j U bekend).

Daram
Fuut DA:

15B-IV-IBB 410672
Tcrrolgroi

•

•*a»I^MHl . :_

-OKPSBWSRPt

Veraproiding van een pamflet
door een ölantaelijke Bond "

*
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stede aan een 32.T.8.-school'en aan een'H*A.V.O.«;:
een vijftigtal panfletten vorspreidjUitcaondo ;
Van een plaatselijko Bond Voor Dienetuvoisoraaro.Eon dö*|
','.. eer pamfletten gnat als bijlage Xd4rbij on wordt naar .!
inhoud kortheidshalve vonv
Uit hot
is snmongooteld 4oor/
te
twoneade te
u..,.i... «••••iMH^B^^%uuuu»j.vvjJLjk hoeft at^n dit panflot mcd$
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Nederlandse Douaneambtenaar on

^voornoemd iö
Van de maand doccftbor 1970 van huis weggelopen en zich
toen op zijn• *'huidig' • .'adres
gevestigd.HHHt deed zulks
^ "
*\ weekclater*0p rdit-adres\v;onen nog 2 studen
''' '
^^^^^^^
''. a.g.commune vormen»Deze 2
men met1 HHPon
flHHlLeön

•i .
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,zich -niet met het werk van ••k on
Bond.
Uit het onderzoek is niot kuni
blijken of dezo z.g»Bond voor 3>ionst\/ei{5eraars nog mo<
leden hooft dnn^H^ on ^fjjj^^ vnd.Doze Bond lijkt n<
op een plaatselijk onderonsje en hooft zeer vonaoeüoli
geon oakole levensvatbaarheid.Van onig contact met de
bokondo landelijke Sond voor Dienstweigeraars is aiote
gebleken»
•^l^vnd.iD leorlinc 5e HAVO
ïff intollicoAt os
'•

'•••'»h

r;

••!.
'•rr ;[,;.. •

;!!M :,.;>.':.'

op politiok cebiod linko op,2ullc0 tot groot verdrioia
Van zidn oudora.Qp school eodraoBt hid ssicli noties- ;
i en
MHBT is c>n loorling B2a H.T.G.nll hier.Hij ie aldoor oon aiddoltaatigo leerling»Hij
ia oon oxcontriolc t;ypotzoor oigonv/ija en noeilij'k
aoo om te caon.Voorhoon heeft hij enige jaren doorgebracht op klooster "St.Gerlaohus" te Heer (L)thons goaioente Haaafcricht.Zijn ouders wonen to Bevel
. wijk.
De personalia van 0Hfc on <MBBHf i-ooen niet voor in do politiolce adtainistrotie alhier, |
})o Vorbindins blieft ia deao diligent? j
en zal bij meerdere activiteiten, van voormelde Bond •
van rapport doen blijkon.
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HOOFD B.V.D.

Ho. 89*965, o qprt»
DATUM: 1? februari 1971 •
Eon fotocopie van de Soldatenkrant nr. 5 is reeds in Uw bezit.
Datum berichti 15- 2-1971.
Bron
t
Het welk* inataatiea samengewerkt»

Verkoop "Soldatenkrant*
nnbij kuemaoooplex
te

"

"

'

f«bruari

w o

ter hoogte van hot kruispunt Crosoboskoeweg- Arbhipelatraet *
nana Beynonstraat, niot v?r van bet kczcrneoosplex te Nijmegen
Ten verlof o»q» bctrejinó^vrijhcid terugkerende militairen
prija van f•0,25» de "Soldatenkrant" mauser 5 vaa februari
koop aongoboden*
Daar de inhoud van bedocldo krant coca aanleiding gaf t<
rechtelijk optrtrlon en botro'.dioncn ssich behoorlijk gedroegen
geen enkele rijzo terplaatse da or-nbnre orde vorstcordon, ai
door een terplaatca oanuczic^ patroivilla der Koninklijke Hare
ongemoeid cnl&tan*
Van de sijdo ven d-9 nilitiir^n bntond woioiff
TOOT de "Soldfttenkrpjvt"»
Kodof «oM vor^Oiiin dat r-.i öo vori.oop vnn bedoelde krant
enigozinn nhrupt oiwlo ir. 7>!ccron.
OmatrcoVv3 00.45 uur dio r.^nht horft oon onbokond peraoon,
kleed in burfor, de vior oordnr/^vioorada verkopert gwomaerd
koop te otakon <m vroj to r
=E-5«Kïl»SïSHa!i?:TreHS^R^P=^H

:jaag ;«rie .;peraon<m^

«

eaaaeren* Door dia klc^p -rerl rij-i Vrll
t van w» ar uit i
Zij tijn doarop ton reni-v, bi
Dcentepolitli) toloroninch is
de pcnvallars vardwa
Toon doz1» torplap.tr: o v»
Van hen oatbrnn??t iodo? oj>^o
Door
van miohindalinc: en vrii^ll:»:;»
ün indruk te hebban dat
Aan.3«ver «n rotnlcon ze \-nn
ruzie Boekondo ndlitriron trnr^n o-nr)nt de iMttaten volsana
nogal lang haor hadden.
Verneld Trordt noc: önt '-:-'! ;* ^noe^'^^JHBMBBBPftj en
jjBBBBLVl^ ektiovo ledon zijn van do Dond Voor Dienatpliohti
Van de Onder l genoemde q/^g^HÊ^Qf<m de onder 4 genoende
voo op politiek cobicd n°3 niets bekend*

Dimm
Objen
Pl«u
Tutti: P\O.

mo.

22 februari 1971
: Kiddelburg
aktiviteitan rBÏD af d Ifb

Vklocldtm: i
Bron

-C-:

Bnlntlt

T«r inforaatia van UHEG de navolgende gegevens tav de wBVD afdi
Middelburg.

1 Zoals raeda dd 18-2-'71 telefonisch aan UHBS werd gemeld ia
vrijdag 19 februari 1971 van 16.JO tot 17.1O uur aoldatenfc»
nummer 5 op het station van liiddalburg verspeeld.
Bedoelde krant werd door dria personen ter verkoop
waarvan tot op beden twee personen zijn gaïndentifioeerd,

• bartr was aanwezig bij de filmavond der «BVD in hat
Middelburg op 19-1-'71 (vernoemd als scholier)
• batr Boet nog «orden gekeurd voor militair» dienst^
• betr is de zoon van hetvPvdA geaeaataraadBlid ^^0
De schrijver van de beiden artikelen over net OCJCA in ,
/nummer 5 is>

•£z>JL

r-f-

(betr is bij U bekond, evenals het feit dat hij de schrij
gsnooode artikelen).
ekskuus
Betrokkene haeft op donderdag 18 februari 1971
bij zijn CC nadat deze de beide artikelen tijdens de les
tucht had behandeld. Volgens betr *aa het niet zijn bedoel
de inhoud dar artikelen op een dergalaji^ manier zouden
De bijeenkomst der wBVD te UtrecfrtT op gatejrdag 1? februari
slechts gedurende korte tijd doAr 29HPW
kend) bezocht.
^_
.—-L
'
Betrokkene is daarentegen op 20 februari' 1971 «e
«eest ivo met te ontplooien aktiviteiten aldaar»
Op zaterdag 5 of 12 maart 1971 zal hij naar Breda gaan ca e«
te houden bijeenkomst der «BVD bij te wonen.
Naar nu gebloken is heeft betr vele landelijke relaties bij j
delingen der irBVD on krijgt hij ook de diverse publikaties
op zijn woonadres toegezonden.
Voor zover dezerzijds te achterhalen is geveest heeft
in de afgelopen periode da navolgende stukken van de wBVD

a brochure! "lat is er nds mot •dg'navo?"
b B7D bulletin van augustus 1970 nr 2

-bq
ÏJTeb

Puul: HgC-,

n»c-:

Objcn
Plu»
:
Onderwerp:
Vh.to<ld<tu:
Bfon
ï
Enhutle :

0
d
e
t

boeknerk> "Alles over dienatweigereu"
stencils (4)> "Wat je rntan «oat als bat vaderland
stenoili "Dienstveigaren waarom (niot)?"
copy van Telegraafartikel» "Extreem links vorat o«
ons leger" (aan achter&ijda "balan")
Ca onder a. t/m t genoemde stukken zijn 'bij n Vekend,
g BVD bulletin nummer 5 (als fotocopy bijgevoegd)
h Voorbeeld van een onderzoek in te stellen door wBVD
(fotocopy bijgevoegd)
1 Verslag soldatenvergadering Utrecht 5O-1-'71 (als fa
bijgevoegd)
i Beschouwing ovar nerkvijze «BVD na aai 1970 (als
bijgevoegd).
Alle genoemde stukken (a t/o j) zijn door betrokkene medej
naar Middelburg ter lezing voor bat overig dienstplichtig
neal.
bijeenkomst der «B7D afdeling ttiddeürg l
De e
plaats vinden en «el op woensdag 24 feta
Jmixe van!

l

Dutttn
faal CIA:

CIA WIJ

Dahun
Objwt
Wfl»i»
Vb. Incident
Bron
EvmluMie

: 24-2-1 9? 1

: W.L.van Naawaukazarne
. Appingodao
. T« koop aanbieden van de "Soldfttetfkwtnt
jannen

Op 24-2-1971 te + 20.00 uur kwamen «en
4e "Soldatenkrant Hr 5" te koop aanbiedea
W.L.van Na3::aukazerne te Appingedauu
Aangezien dit volgens de soldaten al eèü*
gebeurilyhad de ^apMHBHk -Comuandanif Instructie
gegeven ,hem wanneer dit weer raooht
waarschuwen.
Lantstg;em>eade coonandant heeft hét
iaën naar aijn bureau en heeft aldaar «en
In dit onderhoud verklaarden zij •$
1e.het Leger moet vsrdwijsen^
2e.zij alle drie lid waren van de BVDt
5«.aij*politiek gebied moeten geplaate
geplaate* *rö)?den
de PSP en de CPN.
Te + 22.00 uur kwamen bij het
pingedaa eveneens een drietal personen de
te koop aanbieden.
. '
. ^Aangezien er op die avond een
de AOOI tBMHHfc -die daar de leiding had-heli -r
nu niet te doen, aangezien men bezi£ waa aet"«en
Het drietal heeft aan dit verzeek gevolg
bekende beateram.njf vertrokken» ' .
•--TJSï^T*.'-^-3-. •" """- • ~. " -—-

:rl|^|p;^®e ^avond

waren geweest.
r^^«s^gen.:

-ïehuis Leidd
"-

~ -™ .

- • • '

eea aiöBStia
Lren:
De ailitairen hebben volgens de Tehuis. Leider',toöü ;ti$é^ 'jg
Van het drietal is dzz een onderzoek
De werkbladen worden hierbij gevoegd,
.
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een onderhoud hebber.
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"o- 06-02-1971 deel
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het volfiende moge
a. Op 190271 verd "Soldatenkrant" no 5 op het
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RAPPORT-MELDING

Cl-DETACHEMENT

CIA:

'B 2

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

Daiiun
:
15 - 3 - 1971
Objfci
:
Cort
Heiligerskaaeme
Plaais
:
Bergen
op Zoon*
Onderwerp •
Opkomst dienstplichtigen*
Vli.mculcm |a/nccn
Bron
:
Evaluatie

l

Bij de Gpk nat van dienstplichtig»» te
Bergen op Zoom» bestemd voor de ïnstr. Afd gelegerd i»
de Gert Heiligerekasserne te Berge» op Zoom e» voor d«
O.G.M.A. te Middelburg werden de dienstplichtigen,
negens gebrek aan opvangplaats op het station vaauit
de t»»in gedirrigeerd «aar een café* tegenover het
het station teneinde aldaar te «achten ap vervoer vanaf
dit café'maar de kazerne.
In dit café" "bevoadea zich eea drietal peraoaea die aldaar de "De Soldateakraat - recruteakraat"
uitdefldas.Beze personen warea gekomea met ee» ^BB
door Kon.Mar te Bergen op Zoom, bleek tae te behoren aas

Het drl
tificéerd wordea

naar d e Gort Hei
Bit bleek later te aijn»

wonende te

die zich aanmeldde voor opkomst dienstplicht en bestemd
bleek te zijn voor O.O.M.A. te Middelburg, voor welke
opleiding de recruten zioh eveneens dienden fce melden
in de f->rt Heiligerskazerne.
•^••1 heef t zich op normale wij EB laten indelen en ia later op de dag met de overige opgekomen»»
naar Middelburg vertrokken.

15-JVM

Datum
Paraaf CIA:
rolg

z.o.z.

l^Fortn 15S4B

CJA.

449 Bu

Paraaf: PI* C-:

Plv O:
O:

l

Datum
:
Object
:
Plaats
:
Onderwerp :
Vb.incident: ja/aeen
Bron
:
Evaluatie :

18 Brjurt 1971.
Aneldoorn.
v«oruteii>ktr«at ( witte BVB)

Zondagavond 14-3-1971 heeft Berttt» ia
doorn een onderbond gehad Mtt^BBlHBHHi (*itte
jeugdleider in de Kuil te Beekbargen.^edoel
najMllJk op wo«nada« 5-9-1971 op «e BVD vergadering ia Arnhem aanwezig geweest en had aldaar kenaie gmnakt sat^jgg^si» versla?

opkoaat van reoretea bij het depot IHar. te Apeldoorn de reoruteakrant verspreiden»
TJaar afgelopen week ^JÜ^ 100 «naplarva van d» Boliateakrant
had ontvangen «aar niet de reorutenkrantyfti^iVHBI «** 1BHMK
•HHB9iaAr *• ^H ^ Beekbergen gereden oa te kijken of daa*
tijdens het weekend de reorotenkraaten warea aaaxgakoiMa.
V»p de kamer ren ^••••^faeeftQHHBkan»8»*iva <» enig»
ketitiea te maken van personen over wie later «al wotdea c*?appor1^perd.erag ia Apeldoorn hebben
ontnoet en oodat er ia
om de reoruteakrant ta vèrapre:
telefonisch kontakt gehad set
hi-eft
péraö
003 31e Vol <2x)

door» de recratenkrant te verspreiden*

Bi;, jgena
1 t copiö-foto'a

vanuit Apeldoorn (ouderlijk adreodBHHHK) afgevoerd naar
HBm^feBetrokkene woont in^HHfc op kataers en studeert aan de
HT3.vader van betr. is ingenier en ia 1967 vanait Vil^HHBafge-

Nadere gegevens sttl^afzonderlijk worden gerapporteerd»
Woensdag 17 naart 1971 werden door twee personen tw e<-n jongen en
meisje reorutenkranten verspreid aan het station in Apeldoorn.
Kr werd aan alle opkomemde reoruten een exemplaar verstrekt.
Datum

:

Paraaf C I A .
vervol/: z.o.7.
tD IV 83310 97002V.ua

rr*

ter

^

aa ,.

r -*

1.

Volgens bedoelde personen aet wie ik enige tijd heb ataan praten
kwanen sij uit Amsterdam omdat in Apeldoorn nog geen afdeling van
de witte BW waa.^et lag volgens hun wal in de bedoeling on 10 spoedig mogelijk een afdeling op te riohten oodat men de ervaring had
dat met naae de reorutenkrant wel aansloeg bij de opkomende dienst»
plichtigen.
In de toekomst wilde men hier ook moer aandacht aan gaan soh«nken
omdat volgene fflHfcvnd er nu nog teveel plaatsen waren waar militairen opkwamen waarvan slj geen of onvoldoende gegevens hadden
Een fotograaf van de plaatselijke poli«» ^--— foto van het *—-*-* * *
"/--.., ^--:-^"*%•*£-•&''-'"

etudentenaotiegroep
verificatii>_l?lijkon .jxiiote porsonalia ta aija s
to

In hot porceol ^—^——^_^^^
dagarinkel en o on
TOnïn^ï'^naM'
hou verhuurd on

ShS^SSÏSft^t!eSïï-f^M*«?^.?Jl1
Hijj h'i!Bft.ln-.«65LgMls^aafift.^c.-ait
Safes» ««ê^ÖSS»*--1**' *•-*
-ranenöon o* "••

'*

*

—
mi /
In hot Tioc-rju v;:n el-i ^ctiojroop ÏISGAJ/'illdïT sta&t verder no^
«t, i e r'iora Dont:;ri'.:.^ivor.d -c- lu.^J uxir in hot £oboxw van de studi
aroohio ilAiïA-•!-../. i.'svocti.;-.; i-ror Cobbenlisjenlc-an 19 inToraatie
an worden vor!aro^cii c^tr^vl; dicnotr.'cifferca.
l
OD hot ccLr-OL' ?rcf Coj">c-n]ia..;enl&ai 1? is de pastorie gevestigd
van de studont«rt r:<-rccj;io tc.c-.-.ijl op ia* 17 kat ker'rja'bauw is gerest:
.
Aangebouwd tus^tn ds pacorio
c;i de kerk is een lokalitsit voer* hert
iioudon
VC.T. riiet
i-.-?^'- .'tcr'-.'lij.'r-^
•
'••-•> - • = ' - - • >-i
• • - jc-cnkousten»
••
•
fioudon van
j
Tot auc»'6y •.voaricVvn o"1 ac-c Gdi'i.>a
.-Jx 1J
twao g'eoiitoli.ij^o.i o^. '^rr.i h ncliauds-ci".

.Êsr dru': v-.i c'o otu v.or.ioi ia üe no^jil "bohausienda pastoor
door c-vn p. -.t cv cc.puc-ijn sijnds i

ij hr.-oft oa -.ittinj ia
ls dat

„•;•: cc „.-.i aai a van do JTT^ii Tra^r

'— ' --- Xftvolg Z.ö-1.

r
t

waarvan zij blijk covaa in hut door hen uitgegeven blad ïiS.
Oenoemdo pater wil o^ tijr t eicca viijza de linfcs georlente r<ie
studenten öcr.a£-jroa on ia cla^cWj 'hehul?2a'r.a in de studenten
actiegroep KMv.'.Jw'.'.lM' va:., (ie otxi-ïonten parooiii® ilAILÜ.UHA»
Doae actie crcc? r.il do o.vr.os:ji «ijaon op da diaoriairatia die
in het alscc&oa l>oetai.t avi ir. Het bijtsonder tav de
..

ii'adat- do peuiow do pastorie- had vorlirten net sijn. huiehoudstr
.veatigdo zich. c&cr»

r van bov.':n.;cr.ocv.dc v..-ic tot voor ):ort
PvdA in de tr;c-. uu k;-_cr voci* Cl o prov.njord I)r&'j

ven ie

zijn echtconota ca hirvi tat ^Q^t>»t70.Ui3 ia thaas
noc woonachti;;?

•--....

25-5-'71

IÜB. 03556

AAN: HOOFD B.V.D.
HOOPD Sie
DATUM: 25 ciaart 1971,

rax, de extra editie van cie
óoldatenkrant is reeds in uw bezit.
f-atum bericht: 22 maart 1971.
3ron
Ondernomen acties: 451 CD) ingelicht.

___ ^,-T.-« - ^-vMt^iMk

te ftergea op «oos»t warfl óp 15 ö»a«a*$ 1971» t» 09«
15 «8*
IA hst oafa

«a» de
f ieitea

op 15 söfsrt 1971»
dat op het ïï

HOOPD Sie VEILIGHBID-GS.'^
KOOK) B.V.3).

DATULI; 26 maart 1971
Ko. 69.985» t
(ex. nr. 6 reeds in Uw bezit.)

Datum bericht» 22- 3-1971.
bron
t
Uit welke instanties samengewerkt}

Ur hoogte van hot krui«pun» QroMt******* *»» Heatertw**, niot
van ttot ktferaaooBploJc *• IHJaogBn» ua« van verlof 0*4*
h«id tww^Mrtnd» «dlit«ir«n voor d» prfj» v«a f .0,25 do "Soldftt
nunwr ( vca BMdPt 1971* te koop tOTgrt»on«n«
Daar da inhoud van bedooid* kr«aV-e^& «*al*Wiag W *1

Tca d« «i^d« vtn d*
ling voor d* *3oldat«nkr8nV»

•'i'*70J lo Vüi.-.osdeli;];. i-.ti.ciT Tiu VÜH da '.iitte 37D; «as vaa plan
bij t.ilituiro oefening;, ur-.un-^z to plo^oa aan Militaire voortuigan.
voncndo <
2ou c")a uhüüi Ilil ?,ija vc-u do V.'itta UVDj oao vun pion
oefonin^Gn ca-ola^.c tu i>Ie.>« uan roilituire voertuigen.

bij

wonor.du

l.-: i^c/ron

bet <!ö[ïblud "IVo'.:..1' ü.'l. T2-3-V.)?0 bohoorao tatrol^-ene tot «ec
;- van 35 Ic^on v.-.i C:- .'ituo IJVJ er. hat dept>rtc::ant voor eabota^
en gevold van da i.rrnjo Vi-.\ ;*.:.at» Ci.o o;> 11-3-1970 het torreia vma ds
Julia^o vnn Ütclb«rt*I:a-i*;-.'.o in .j-Tii-^a'ooi-fc biunonuruno;.
''-7-1V70: /umuccic i».nJ:j.'..-;...: vü:-:vj;:;:r:.öfT van c*o öitto BVD to Mj-ss»*1»
Aupuuluo 1«)70i J>joltio ,.^.f.'2..-flc:i v.-.n ils '..itte B'/D xit aas ailitairan.
17 «n 21-9-197OJ /vtiiüoui;; o,; vor^.^i-riiif.on van loden ea belaagatollence^
v/ui do ï.'itte
; o;> vorirnüarir.^on vou lodon en belcngctollecdar.

17 «n 21-9-1970»
vaa do v.ltto DVD.
VI1Z.1

ouo tot do

hot dacblcd "Tro-./1 i:..d
35 ledpn >v

wocotiOo
..!, hut koatf&tadroo van de Eond voor

-5-1970: I'ootbuw £17 '*»' -'ij

(f.. . . .

,yoc»'tf ppftfeoJ«t^9-/en
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RAPPORT-MELDING
Ottum
Object
Ptuis
Onderwerp

451
Prof: Pl( C-:
PlvC-:
C-:

6-4-1971

hab»
tijdens da apkeotot vaa da litthtixg 1971 - 2.
H«t adres waar >«tro!c!c»»s zaa TtrWlJr»» i* •«»
d» aavol^asdc perso««» ataa» la£

.S

120651 i

W

CIA Sas

Otium
Object

'Plaat,

: "Raj-ikisC

.- stadokr^

Ondcrarnp : witte
Vb. incident : 3ji/ncen
Bron
Eviliuüo

C-:

Van je;2.pol.Stadskanaal uerd dzz de melding ontvangen, ds. t
onderstaande pcraosas c;crejelde besoekers z;jn vaa. iiet cntso
centrum "Rajakiuoc.3" .te Stc.dokanp.al. ._
3etrokker.cn oaderlioudoa tevens koat&ktea set de witte svd

. >t~i ct--ii> ujcr.oeaatt is teve'Ss "t ker.iVds.^
bvd lectuur/pi.-.r.f lette:: naar dit centruc. heeft gebracht,das.
wel heeft achvcr^cjlaten»
•é'ono ccn Irontakt to Stadskanaal worden in dit centrum
iü3 i;ftbru;}J..!"aar politieke maatstaven r.oeat deze bron ii*
ccntnrs 0^:1 s"aubic-i;oc rotzooi."
Ky vond het erir,dat rst
subsidie van da overheid ds jeugd daar lanffzaaa caar zeker
werd ver.-.irti.-d.

- werkblad-.:! van beteo'.d:c:ier..
csXJi.y/Xl'JL.^- 1 ^ oktober 1970

lö/ i
1O . tV . «24S« • 924420* > 200

.

O. .T

-7

~

i

!

'.

Dicuni

j

P-u-wi CL\

CIA

l

Ptrul: PI» C-:
Pi» C-:

C-:

l

LFwtn 15348

RAPPORT-MELDING

CLDETACHEMENT
Ditum
Object
Piut»
Onderwerp
Vh. incident
Bron
Eraluuie

20-04-9171
NIJIIEGE3Ï
Verkoop soldatenkrant
ja/neen

Op zondagavond 283^05 1971 werd door mij geobserveerd
het verkooppunt van de Soldatenkrant te Nijmegen, zijnde
de kruising Goesbeekseveg-Goesbeeksedvarsveg.
Tussen 22 00 uur en 24 00 uur werd de Soldatenkrant door
twee personen aan ongeveer twtntig procent der passerende
militairen verkocht.
Het verkopende tweetal kon niet dicht genoeg worden benaderd
om een meer dan aeer globaal signalement mogelijk te doen
zijnt beiden waren rond de tw*ntig jaar oud en redelijk
langharig.
Opvallend va.<» dat er kennelijk ter obagyatie van da verkopers
en mogelijk ter protectie aanwezig vaa een ••••••9
kleuimi^t kenteken ^gfffff^met
drie inzittenden.
Van deze inzittenden kan geen nader signalement worden
gegeven*

D»tum
:
PuwiOA
vervolg
1D - IV - 92466 - 934420* - ZOO
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V ;" i-ïivl
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eiS8nli^

breed over °^hoorén mar dat is voor
voor ioderoen, ra^r waarom gebeurt er dan
d°°r te

we jullie 2 altornotievon voor de dienstplicht,
...„T — r j Ma.-,,r (ieze twee zijn de
>" en da twoedo is
.. . .
we diena-twüigoron, do volgonda woek protestdiens*,
je op grond van do "wet gewetensbezwaren
- " "
i'.n het Min. v.

Sl»8it"

e stolt»Vragött en do
Seat ü pacifist? Ja

W
h

voorliohtingiH!

te geven antwoorden die de

.•':•:.. r r'
,. _ ( ' - • . --'.'.r--;.'.

noderlandse leger tegen de duitse over-* •• '••
oorlogsgeweld? Ja
'
Vindt U dit optreden juist? Woo
'
>on voorstander van alternatieve dienstplicht als dit een keua©
tussen ontwikkelingshulp, VN-politieleger, Natolegór?

Als het garxt om maatschappelijke vorbetoringen, BOÜ ü hot dan fioed-" i
Keuren als voor het bereiken daarvan gowelj^wordt gebruikt? "^
ti

'

-.:-• ^.-;*:'W...

-

..i. f^Si^-4erit«reaa%aia^a-5iag&gffia|EE

ü het verzet (georganiseerd) togon';a^B
neierland - waarbij wapengeweld gebruikt ffpSfbot
Veroordeeld U dat verzet? Ja
?;:^;;7
i^wapens.
Deze vrngon geven echter mar.r oen globaal boold van wat do kommissie
van jo verwacht. Voor mensen dio intcroar.o hebbon kunnen \t& de film
huran dio de vpro indertijd hooft gomaakt oveï1 oon zitting van een
dionstvrsigoraar. Stel jo in verbinding mot Poter Warnaar klas B2a MTS
of Jo LIries klas 5 Havo of bij dicgerio dio jou hot stencil gegeven
hosft. Voor uitgebreide dokumcntatio on informatie schrijven naar
Bond voor Dienstweigeraars
van Hasseltkadó 15
Maastricht
V/e houden je op de hoogte! 11.

ü=ïüJüii>v.ji>„i

.'•''•,' - "

••'-

'-' ~ «

;.r
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ons nummer

uw bri*f vio

120651,*

Breda, 6 nei 1971

Geen.
derwerp: Verkoop "De Soldatenkrant'
COS (tav H£d Sie Veiligheid)

!

11 B i D I B S

_.... l

Op itrid4«B 23 "april 1971, heeft volgens eea tetrouirt>»ar oontact,
aan het station van de Nederlandse Spoorwegen te Bergen op Zoon,
verkoop plaat» gevonden van "De Soldatenkrant" nr. 7, aan net bevegingsvrijheid vertrekkende dienstplichtige militairen.
Op diverse kranten stond nart ballpoint geschreven:
«ContaotadreB - Bavenatraat 1, Alhier".
Aangenonen mag «orden dat de verkopers hun doaidlie beVben op tovengenoeml adres.
In vertand hiermede aoge ik verwijzen naar Dijn melding van 22 april
1971 ten naoe van:

noamer als in oargine.

Typ. :CX1I

Mtn wordt veriocht bij het «ntwoo'd ditom «n nummer na dtu brief nauwkeurij t« verm«ld«n

CE-DETACHEMENT

Object
Mms
Onderwerp
Vb-taudem
Bron

6-5-1971.
De Link ia Zwolle.
Zwolle.
Contactvergadering v»n de "fitte BVD*
ja/neen

niet a*t naae

utt

:*Ï&W*.

za?ir.t;'-W~'
A^JL^- »*-_.-' .4-'. .'" "J

Ip&333g^T*i;

if^^kfe-^nr-v--:- -

•J «BCaS&i. iilS!%: i -•:•

,„ _
»..
—.«•« wnaer ae StoiWroepj
voor de BVD. Verder plaatste betrokkene de opmerking dat de
kaderleden tegenwoordig btyna niemand neer op rapport durfde*
te
uit angst voor represailles (b.r. het natspuitea
vaa zetten
zo'n sergeantï.
Verzocht werd om de exacte datua door te gevea van de
opkomst van de ni euw_e l ich t i ng i.v.m. het uitdelea vaa de
Soldatenkrant. VÜRVPrir. 7 waren oirca 5500 exeaplaren verkoohtf men hoeft 7 tot 800 betalende abonal's.
Verder werd gevraagd een stukje te schryve» «ver de
structuur van bet kader, de houding vaa d* oeldatea t.o.v. het
kader (maakt men onderscheid tussen goede ea slechte kaderledta
of beschouwt men het kader als £é* gesloten blok) «.e.a. te
adstrueren aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Voorts werd bekend dat de geringe belangstelling te wtytea
was aaat

DU

de H.T.S.-een feestje dat gehouden werd In de sociëteit vaa

- de minder gunstige ligging van Zwolle voor de Bent*
militairen. Daarom zal de volgende vergadering belegd werden
in het H.U.T. van 'tlfarda als zijnde centraler, terwijl aen ook
in Kunapeet
taoton
heeft.wil komen omdat men in deze plaats nog gee* coat
i

merken valt nog dat«QHBMBBM» vaadaag, 6 nel i»
Assen Op
zalte ztya*
Ditum
^^- <? ** -•«.
j t
n
t_x=»^. •^ _ .^ ,1
''

Ploeg A,

Datum

n..

Object

ent : j
Bron

: B1

Zio oaldin/j del 200471, ar, 71/310/2A
ia ialichtia-ca is gebleken dat dpi eld
- 46 THrtrciö de drijvende loraci-t is
töli^-r tlo v;.=:%Gotie voor eca vrije reveille
de
Ccio vtui 41 PciiiiiL-r.'ï.
Eij hco<?t c-.ü ?20.;71,nr-;a3 hot Afd.Bostuur vaa de V72JH te
Ernolo,OTcr clo^o 2^-.': tolcfoniach contactopseaosen liet
C-41 StoiaToa* on. op cc-olfis datun ^•••••t -Seoretaria
Dacolij!:j Lc^tiror vciu cc VTD::- opcol)eld,irelko laatste
tslefüxLcc:i ccniac-i c;:r^a not Brisade-Goaoraal
C-11 PaiaTo
- Dd 050571 heeft to Evr-'lo cea bijecnkcost plaats eevoadea
op het burcr.u. v^u c-..'-1 F^infbat traorbij , behalve geaoc=de
£C»aar.rc^iG'
trarciis C-11
.
- Faia
aarj»iHMHHMrihriMi nacana
hot Af d«bc- stuur FvI.'I Di-^clo en nog enico sldnjdi* niet T»el
jezepj hct'uca en ricr ncr;sa dzz onbekend sija^
^IMl raa cp^-otrcdcn als roordvoerdor aaaaag de VTOH.
- Op advies van C-11 Pidaffariff is door C-41 Paiafbat nu cók
bij do Cci-o (Gchcolcde) vaii 41 Paiafbat do vrüe reveille
iasoTocrd»
._
..
d a t i a een
nnBs
.i:-.: a ui';;._vo v;^i het blad "ALASlfihet Afd.'
:: uo V^.2.'J te Ernclo,op deae kïrestie nader zal
.
de WD:; cn~ot7ri.jfeld propagandistisch •srordca
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JlAPPORT-HISLDINt;

Cl-DETACHEMENT

Duom

:

Ofcj-r. :
Plan
:
Ondtrttaf.
C-:

„ 5_Gort
Heiligerskaeerne
rt Kei3
Bergen op Zoon*
Vereprslding "Soldatenkrant*

Vlilucidem: jt/nKn
Bron
:
Eviltuüe ;

?§ Jer^n9^ lo^S ca
opgebomen, waarvan ca. 90 man testend voor At OOÏÏ1 te
Middelburg.
On oa 11. 30 uur werd aan het atation te Eereen op
Zoom begonnen net de verspreiding van de
door «rn tweetal in burger geklede pereonen»
De beifle vernpreiderB waren de reedt» bekende

verblijft op toet retda beTcendo adre»

die

f noemde ia

DFL.

De in e n vorige neiaing da. 6*4-1971 genoende
.•••••••••••••KLs inralddela m? vertr»kk«a
naar Anaterdam» iv-idat hi] te kennen had gegeven dat
*er te JJorc.ea op Zooa niet genoeg te doen waa*.
UeRelljH he"ft)i hij echter «el oontaotcn «et
Bergen op Zoon tchouAen.
A&a.oontrSlet

- '

Dttna

17 «. 5 •»

fU-DETACHfcMEN'i:

D»ittm

17 mei 1971

Object

BTO

Pwuf: PIg C<
PlvO.
C-:

Vh.IncJdeut: ja/neen
Bron
:
Evaluatie :
!•...." '1
•

.

fc,***»*

•Z'--s:d

liohtlug «71/3 die ?l°h «?,ES°e°„ae;tcel
^ln samenwerking net ID gom.pol.Tb.zal getracht Tsorde.
volledige poreonalia, to achterhalen van de personen die
voorkomen op hot pamflet van de BVD Tilburg.
Blijkens du pcanflet ia het informatieadres gewljzigi
van prof Cobbenhagenlaan nr 19(studentenparochie ilaranatlii •
in Hoordstraat 119.
Volgens het ctrautncanenregistsr van de gemeente
Tilburg statö op dit adres geen personen ingeschreven*
H) gempol TB omtrent een en ander geïnformeerd.

Datum
Paraaf ClAu
vervolg i&i.

57.

AAN: HOOFD Sie Y3ILIGHEID - G3,—"
j

i

'**JV

Ifo. 89.569, y Conf.

DATUU: 21 nei 19?1.

Datun beric.t: 18 mei 19?1.
3ron
Ondemoaen acties: 450 CI-L'et pi. Utrecht ingelicht.

1.

O? 2^ c-pril V<'1> \:...:>r-.; -J J ."ravinsiaal Cc^nrAa.Tt, teycsa Cagii^•% c.an p:r: c^-I v^a -".; Ir. • --- Kcsddilijko ^arcchausöao to -treedt,
sa osisrscji is ;.iil. -. 1:/J. .11...; r.-^r da Virsrpraidiaj vss het "lir^rs
ullotia" Vin do V> •....•!; ir j k v ^ _i»;utpliciïtis ' ^Ht-^T*"*— JDit b'jlletia
ra?roii üc^r :..;, :..;_^:._^.ar vaa ds V.V.D.^.t eeflor do ledfia T&a
desa vareaiciai- ir. ... •:.;:!_•.- c.-. -^ilOaad, In bet bulletin K=S da aavci"ïJn toon bic i: c..-: 3 :.. .j.-jr. „'.i poallot naakt noff eooa storko orjanioatio, dio n-it c .':.:.; I...-. cv;..;.:;.;. tccoa roprcoaillea van do
o.d. cot cocd r-.~-lt:-Jj t; L.— -,vJ.jcl~.i t;oot do cebele kasarna
soord kuiaaen \roriw:i i~.i c c.i C.': •'. :•_•.*•. ":iijk varcot (lyx^saar^p™^"^! **? t ctakincon)."

2.

xrordoa ia vcr^r_.l :;:••
..• f .- ". •.;.\ r-tuurclodon vaa da Y.V.D.U,
lotion £»J.lcn c :i :: .... - • . U. .^OuiA»=.do vorklaa^nj af. 2«_
V—;^ «Uj. i • k ^ ^ ». » ,

r"

"Op - n ttr i.'- •. .. -. j . ~.\j r:c^J:to Gosortval-rïajoor ü«J«
i . . i-.!::", .-c c Landstriji'j'achtoa, sij er in een
cnJorlaoud op
voorlr.:a:".csi j&
.> c -onx.on in hot districtsblad vaa da
v.v.D.i:., "
._'. ^ v.aar do -'ancr^il op ilaalda sari alIcaa vcra^rcfeil i.. J'
. - .'L...rls-ï oj.\-a.t crojvesr da p^aviaoid
ffrronïit. T
-> -• :~ '.LI '.^71, iu--4 ik eon telefonisch ojdtr^.csJ
•-' . I:;c3 dit co vcrsprcidicj van oss blad.
....-' J j - .•.•-•!; 13bbor L^ndstrijdkrachtsa.
He
... - •'. c r c-) 6 a-ril 1^71 een versproidi^csvarbc-d
.-. -

1 C.. J7JOT CdS r-"1.

tsvoran r&adj •oa.s
voor be

, ia ha i Ai
deors

o.' v?.n do Y.V.D.-. tijecn

siappoa ta o»:d
i^^uctL
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Da.„m
Objeci

in

ietrict
;>»ruf:

PlgC-:
PlvC-:
C-:

'•

Onderwerp :
Vh.lncidem: ja/nee»
Evaluatie

:

Op 26-!}-V)71 x.'-r.r-.l in L.jvnn:;cnoond cbjeet een by
Cohoudon v£r, óo "i'i.tt-o >' :-".
Aanwezig \.-c.7-c-r. •' rnrr.oi-.o;'., ^?o op da volger.do v'»z& te
Tic eren
1.

» hooft in^lcatsto 03 ser a.rtii;e:
-ri.

'-.. t ;:arr.s
d \.-x-.-' '-r. t
de ooLlr- f.or! r.-:;^ ;•;% o
Ao rccru'.r:. -.::••.: t
tora.'jlï/ vr.ü ••.-':." .-•:.'O'i..o3tf11<&n-^r (dit opetei fcl
sti:,- te- ;. :: V'-.\ . i e t KoutonXv )
G e c pr-o k e:ïi • :<: i' ;i c--/ >':.•:

do uit- .'.vo v,; :• r:.-.; ::c-o-i '/oei: j's voor soldaten, dat ca
eind dit J ar. v i. et "i:;;-.t ;;il 'loon zien (uitgsvor Vun Geroep
een b\ .•::'>•;. 'i Ir. L'.vollo rot verkende Jcu.;d
zatordac [> j--'-i J^ r.." v. ':•:.-., ;>laats vord nist fenotrid)
cor.tr.o;-l- .:::'.;:• o*.-!-', i:; r.ct aljajaen tussen eoldatoa en
verkende Jou ,0 i'*\' _oy .er -:rv,
ol dai

r%fiw

ÖSK

ü\ vcr'.-Ovcir." tot Ju 'WA!» Alhoewel .-ien in ideëel e^zich 1 .
zich rc.dlcr.lor o. ;^..-1t, -.;-.••/.t £o svjï • rü^ é-abruik vzn hst bestuur 3aï'^-rr.;.i v."; ••*-• W!" (v^r^vfoidon on aar.koa-ii'en vaa be., :- ; :•.-.-; i llcn var. pci.;flott-:-n e. d») CrjcrcrVct
.:L ct'-:on tv.ss^N datc<inö vat d« *."«.':
-vord rf.v:- r..?" c. :•
'.:.v, ":/.:' c.-^vc van do V.uitenw.tcht en d'-tscne
. .cc.»":c
vat n-cn Iici:.""'':. ."• - ':.- (..i1 I:.;-.::..1:^-ors zo;.r.
TH vel. :'•:.• • : . - • - - I r . . hOVvlt-i*-?ièt3elfde ol^scx ^^«^5:
op dor.(-orJ~:, "??• ,!'.. ! ". 'ww.w^-"« • "i^ •'-..-•Ji,].- as^. in die tussestt':'
o;-r.ft*!:cr i'I"f S ri ^ ^^ ^
.

-Cl

w

Jki

.-
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A 1
Af sehrif t dooa rorvaardigen van de telcat van d»
actie, tclcfcniachc calding verricht «an. gaadraaooerien.
5. Bericht verzonden aan t C-111 Cidat
S2 - 13 rair.rbri.^
Kabinet SL2
6. Inhoud van de Bolding t Op 9 juni 1?71 is door oen aantal bestuursleden van
de £Lfdolin<; Gravo van da WBH t>ij de odln, galefferd
in do Gen^rail d? 2nnB\cazBrne ta Crave, «en haadtek»nin.^nastie r^oudsn, voor de Inhoud vaarvan ik aogt
r hst afoohrift van de telcat dar aotia.
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Op hot «j:T?l3r.rs, waarna» 4BMB|va3 rondgegaan,
otor.t;cn nn.~-.voor 20 handtekeningen, doch vol~tna
M^-gÏB% haa b;i scr^l^c ttn/oien vrijval elke dpi
getekend,,
Hst i.fdcejf.'.ur in van plan de reaultaten van deie
aoti« röchti\,rocks aar. do Minieter van Befenaia t*
zenden.
Voor dszc sccio v.->.s ö=sn toestemming £avraa~d aas
da kaia of oilccn.
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Br zou. dan ter discussie «orden gesteld welk» activiteiten
door des* beide organisaties geEasienllJk uitgeroerd kunnen
vaarden. Losersv werd opgenerkt, d» WIN wil raak wel hardere
acties roeren, aaer dorft dit niet altijd aan uit angst voor
haar'onderhandfilingapoBitifr, Ma ieder werd gevraagd op aijn
kaaerne, güoothsartinid tb gewen aan desa avond, vooral in de

i

T,

Opgewerkt moert worden dat f^HsWn adreslijst bij zich had,
waur per kaxertta- geranvsoniki de nanen opstonden van de
TnaM>e»tailnilltdeir e»t haa te-lefoonnuBmer, alaaede van de
ooota«ta»aaen van de BVD.
In iader geval atmd tot TVÜUbgatuur van het Harde er vrij
positief tegenover. f^B^ en^HHfe ai i" n»l. gedurende ean
uur.oAar de.gelijlrtijdig gehouden vergadering van de V7DH
JÜMlat (in de kaa^me).
01* n«% geaporek b&Mc dat veel BVD-ere goode contacten
hadden m* d» plaataelijka VTHtr«fdelingen.
Veelal heeft wm aovel een functie bij de BVD als hi de

n».

. . .

• . !-..

Ala voorbeelden voor geaaaenli jk_ te voeren a c t i ë n
geaoeodi - daennatratie

vordea gehouden en wel op woensdag 25 juni. D» definitieve
afspraak wordt nog bekend genaakt, want in verband Bet rie te
voeren acties rond R.ïi. iet het ook mogelijk dat de bijeenkomt voor 14 dagen uitgesteld wordt.
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3iJ een 'oezoek aan het Ho"b.coaplex BruinerrslaL 0-3. i^
15 Juni 1971 werd door mij in de cantine .van genoesd e#spl«3i fe-S
"Soldatenkrant" KoBij navraag aan de coniplex-C werd 243 'v
.
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Ciè van het Gamisèenscomnando te Assen»
Genoemde soldaten vertelden est• stege rd te Assen,en werkzaam "bij de "K& aldaat.
Deze melding is op 15-6-1571 reed;
gegeven aan HeerïMBpéaij^eff-GróiiiiiaèniJ
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O? 1^ Juci 1^71 is is ia üt-acraal i:.".Joor de S-jyter vm»
i tü Cirtcijot een "o,)36 d.i^" ec^u<3(;a« Ia <!a aor^cares va
doza <!AJ »*rd oatückt, dat cuba^o^va o;/ Ja acuffijzlc^sbortiea voer ia o?*a
d£j en voricoroliort'.cn con a; ntal .iTi'it.'.ca bai-:on cïvi^cX-rccht eot ala cpsctolft " Cj ooa <ir.-,f narj J;ot £~-"« u_-.;.i'?-'./.»;. Wi.. C..J'/ "
7o 1J.30 u^r, o," dlo c,-j, w?ri door .scroacecl v&a te
.'"ouiiikl-ijïo «-arc-£;^.'j;:Ji.i; t?;;. r,-o;.ouca U''t t^co cr.i.c.ïcaj4 porsOiea «p £e
jrota pcr<g>jr;aRJita ia «la "tiic-r:.;U i^jour d« i.iytcr van -tcveniacfciasems,
cX'v«?ljxea vtn da EolüiV.'rJcrar.t ca foliiora aet liot o.iccJirift "O? tczo«lc bij
ca» lc.;cr" vuro.irei'J^fn o^Joi- Co Lcsouicrn a-a -Ja o,-ca ilaj. l^idon «rarca is
t»et bezit vaa ev.a ^jrj-jt £.i.-it.:l tx.:«/.l;-rra v^a «ïa extra col^at^ajcrast, pol—
Jotcnerrjkt To;rzio/i van haV aa.-. .or 7 cc **,
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- .
•• .•:•-•+:>•'-?
Su"OjJ::^fr*»«i:
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j-iCacd vaa CoBBttnobesïrjwrüon t.«.v. ;.'. r--.-'.<:VA ?/a. iJ.J%o jc/ci-istrlrolie
, Inrichti-,;, IJOecl:^liJ^ 771 i-) -ii.ihcvwn. .'>Tzc£der iOclia» 1C1C6
i^y..-'„. '...•:vJi, jtar 4.":.OB.i0.l^, ia .-.Is cr:«-3<". ^
oteld in d» -iijfts j'»yclii4trisc!tó larichtijij te ;
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itoze pexao&OA boyon.Uu zie* in £.roo?3vorbaad o? hat JtoscnwtcrrB
ca vioUa o? door ilovli.-,- on fcasrilrsei.*. ..ca van hes trao ia hat Wtlt van
eon rux.tol, inlioudcailcr oc/i our.tcl plö^pi^tjoo bet Als opooiurlft " Xsit^stucü. Oituc;-,:", sijuws et/. u.lti.-.v<3 v;..i i- i'o^J voor i'iaiitplicitiicr.. Op a
tlOiioVti sc^s&t nu fcij ciuolc v.T. tTcro pl^.-.tje-j tut zij» tffa en de,;anoariö
Jciu o;, iet tüorttatci-i-cis. 0;i lort v.u: t'.o -2 vsn da JJ Tfiatser Jnfdtari
sija zij vixa I:<jt i^:o-iioli,T;ein Vdr^ljdcrd»
Incido.itan hcttlioa sich nist wJ3r<x£{va. «et cciiocl 2ied esa roor
i. vurJoo.5. lia-xr eckAt'Jiaj Lei,-ca aaj^vsar 7000 cance& de opoa d&f
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KOD/NBTHBRLANDS
CI-SUPINTREP, first half year 1971.

3. SUBVËRSION.

b. The "Conscripts' League" ("BVD" or "Bond Voor Dienstplichtigen")
has disassociated itself from the acts of sabotage in the Armed
Forces to which it had addressed itself earlier. This organisation
was rather more engaged with anti Armed Forces propaganda of a
general nature. Thus a fairly regular edition of a soldier's
Journal ("Soldatenkrant") saw light, through which only a limited
number of conscripts was reached, in spite of rather active
efforts.
c. The active attempts, by those members of the "Conscripts1 League"
who are actually serving as conscripts, to persuade others to
participate in their activities, have yielded only a very limited
success.
The efforts by active members of the said League to infiltrate into
the lover managing-boards of the (officially approved) "Conscripts1
Union" ("VVDM" or "Vereniging Van JDienstplichtige Militairen"),
still have success in a number of cases. However, no success vas
booked anywhere to influence, from these lower managing-boards,
the general performance of the "VVDM" ("Conscripts1 Union").
d. During subject reporting-period no specific actions by the CPN
(Communist Party Netherlands) or its Youth-movement, directed
against the Armed Forces, have been perceived.
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League of Conscripts
A transformation of the origihal "League of Conscientious Objectors". A relatively small organization which does everything to inflict damage fco the
armed forces. Succeeded in persuading a number of
conscripts to perforra "service under protest" and in
some cases either to cause damage or to commit acts
of sabotage
So vfar there has been little damage and now it is
practically negligible. The creation of cells, only
to a small extent and mdanly in the army adrersely affects morale.
In a few cases it appeared possible for the LeagMe of
Conscripts to infiltrate into a branch committee of
the,, officially reoognized, Association of Conscripts,
so that it happened that subversive articles vith
respect to military discipline appeared in publications of the branch concerned.

Bond van D j.ons tpl ichti^n (BVTi) Een onvorn:
Bond van Dienstweigeraars. £en betrekkelijk
or^ani satie die zich inzet o:n afbreuk te do;
krijgsmacht. Slaafde erin or.; eer: aantal dier
tigen te dosn konien tot protestdienst en in_ so~~
gevallen te verleiden tot het aanrichten v=r
linden dan ve l het plegen van sabotage.
Scha.de was gering en momenteel practisch *e
— •< «r. c. -. •
lozen. Een in £erin c ~e omvang voorkortende ce]
voornar.ioli j k in de K o n i n k l i j k e Landrr.acht , h e ei •t*• Jï = nadelige invloed op het m o r e e l .
In enkele gevallen bleek /)at de 3. V. 2. zo^el
Afdelings "bestuur van de, e r k e n d e ,
Dienstplichtige M i l i t a i r e n (V^:-:) te infiltreren
v/aardoor het kon voorkoken dat in
de VVDII kri jgstuchtonderiui jr.er.de ar~ikelen
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CIA

12 juli 197'

Datum
Object

PUiu

Zuidlaren

verspreiding ocldat««krant
Vh. incident : ft/neen
Bron
Et«lu»lie :
:

Op waeasdac 7 juli 1971 hetben oastreeka 21 .JD uur
. van do witte bvd sotraoht d« e«ldat*akr*»t ( xr § ) t«
1% h«t PMT te ZuidtareB..
"oen z^ er door de l>eheerd«r «p werdeJ» c«TTez«a,d».t het P*!T
daartoe niet de £eëi£eade pl&ata wa8,traoh*tea z^ ee& disaussie
eet heat aan te gaan*
Ba herhaald aandringen verliet het gr«epje het Ri2»
Telkens ceuocttdfi beheerder z\jn de jongelui daarna naar het
Decaan(vaav zy enige tijd aet seldaten hehbe» gediaeuasieerd»
Uit een peraeouaAnschrijving bleek,
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Bij onderzoek is e^ol^ken dat het onder I
örirtal.sich van het ?.L'.T.,te- Zuidlerns heeft
nanr het Katholiek nilitolr ^ehula, t^ 2uii/lnr«i.In ditehuis hPbbcn KP g^aprokcn mft rnkele altfanr
nilitalrcn en enkele exrciplarra vaa " De SOi
nr. 9t verkocht.
III.

Vastgesteld Is flat 4^n van de drie bezo*fcers aan
t«»huispn,te Zuidlnren, identiek is _ennï

Datum

CIA

: 1J Juli 1971

object
: joh Post Kazerne
nuts
: Eavelte
Onderwerp : Demonstratie en aanbieding petitie over groetplioht
Vb. incident
C:

Bron
Evaluatie

A.Op dinsdag 13 juli 1971 vond in de Joh Post Kazerne te Havelte
een demonstratie plaat s, welke om 1230 uur startte Tanult de
schappenoantine»lleegevoerd werden twee 8pandoeken»waarop vtoadf
J
Lffroetplioht afschaffen,
|
2,Paraat weekend is verloren weckend*
De demonstranten,dpi militairen waaronder ook kaderleden,liepen ^ ,
tussen de verschillende legeringsgebou.ven door naar de kazeraepoor *
vaar hun aantal was opgelopen tot tussen de vier en vijfhonderd*
•;
Buiten de poort stonden zes of zeven persvertegenvoordigers (foto i
en film) hen op te wacht en. Zij hadden van de OKP,de Snab ••••l,
;
Ststvzgbt 43 Afdva,geen toestemming gekregen het kazerneterrein te
betreden, >7el zijn twee van hen nog naar de off-me«3 gereden om
toestemming vrn de Kazernecommandant te verkrijgen,doch deze bleek
niet aanwezig(verlof),
Om ong 1245 uur kwam de stoet eanx bij de kazernepoort,waar de
il& aan de OJüé overhandigde,welko bestemd was voor de Kazerne-C,
de Kolonel^•^•i.Hierna ging men in de kazernepoort sitten.aet
hot front na'ir do persfotografen»
On ong 1300 uur kwam de Majoor MMMlC-Kai;co,ar-n bij de kazerne
poort en probeerde deze langzaam rijdend,tussen de demonstranten
door, binnen te rijd on, M t gelukte hem niet en é"én
etranton werd,volgens poggetuigen,op jtó i
gedrukt.Hij Bpröhg er èiréctv%êer af ^t^ ..^-.-^-.-^
kon deze militair niet meer ontdekken.ïni4ddeliB^;i^^
de demonstranten uit do poort geduwd,De Kajö^^lfc' -iaPvërvbïgené
via de uitgangspoort de kazerne binnen gereden,
••----'
|
Volgens KMar Havelte werden zij om 1303 uur door de OKP gewaar»
schuwd en om 1305 uur door de Majoor iHHHfc
L'ede door v/aar schuwingen van WD1I- bestuur si ed en, ofc niet te laat op
liet appel te zijn,was rond het tijdstip dat de KUar arriveerde,
iet aantal demonstranten verminderd tot ongeveer honderd tot
honderdvijftig.De KMar,die om 1310 uur terplaatse wus,heeft ver*
volgens do demonstranten verspreid,

B»Na verloop fran enige tijd werd aan de,vc_n verlof teruggekeerde,
Kaxerneoommajidant,de Kolonel ••••fel,de petitie overhandigd*
Eet VYDII-af dbestuur gaf desgevraagd de Kol •••Boa te kennen
niets met do demonstratie te maken te hebben»
Hierna gaf de Kol JHMHt de KMar opdracht nat te gaan of straf»
bare feiten wiren begaan,

11 C I Detachemen
gekomen

• - tm

r'»ln samenwerking met 449CIDet-Plg 2wolle en Klfar-Hawelte werd esa m
onderzoek naar de achtergronden en organisatoren van deze denoa\e ingesteld.
* I» T, a, v «de voorkennis bij onderdelen in de Joh" Post Kaz»
1,0p een schoolbord in de hal van het legerincsgeboaw Yan Statbt
43 Afdva had op maandag 12 Juli 19711
~~
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's avonds de demonstratie aangekondigd gestaaxuDe OKP,de Snuab
4HMK had dit toen zien staan en Tras daarna langs andere gebouw*
en gelopen gelopen,om te zien of daar eenzelfde aankondiging te
lezen was. Toen dit niet zo bleek -e zijn, ha* hij er geen verdere
aandacht aan geschonken. ' sMor geus 15 juli oa ong.0730 uur las de
TJmrl «ritaBMM» bovengenoemde aankondiging op het schoolbord bij
43 Afdva, waarna hij deze aankondiging heeft uitgeweegdVRel heeft
de ïïmrl «••••••t eea gemeld aan de vhoof van Ststbt43 Ifdra,
de Owi •••QB.die op deze melding geen actie he-ft pndernosea,
2. In de demonstratie had ook meegelopen de dpi war «rVBMMBBQF»
^•MMtiÉHÉftMf «Hij verklaarde dat hij 9 s nergens van soldaten
over de demonstratie had gehoord en daar nog net de 7or £•••£
(beroeps )over had gesproken* Beiden behorentot Bklcbt 119 Ifdra*
De V/nr ^riMfthad aan het verhaal vanx v Goethea geen aandacht
geschonken,
II.T.a»v.de mogelijke organisatoren.
1»T.aw. mogelijke organisatoren ble^k bij verhoren bi.i Qlar.toen
een aantal meelopers van de demonstratie werd .ehoord.dat YTiaiafd. bestuursleden vanaf donderdag 8 juli 1971 over de kamers
wrren gegaan om de demonstratie aan te kondigen.Hierbij kwaaen
geen namen na- r voren,
2, De VYDU-bectuursleden given tijdens hun verhoor te kennen niets
met do demonstratie uitstar-nde te hebben.en niets van de organi'
op 1"5 juli 1971 deel uitmaakte van d^/wJs^S^^^dev^lKfHij^-irfi»;*om ong 1200 uur zonder toestemming van. de wachtcosaEndarit nasi"
de eetzaal gegaan.Da--.rna was hi^ntf82r^ai,in kamer geg-^an o= zijn
fototoestel op te hal en, T/ •ajy»é(^ridSj"'ha'-i^ de nanschappencantiae
ging om foto's van de d^a^öS^Ératie ..te ma^en.Daarna was hij oa
ong 1250 uur via ea^M»^ weer blji1 'de wacht aangekoaen.
Van de orfanisatilTzea hij niets af .te'^-eten.
P.iufbut enitti^Mft*B^5^^^B^5.3ci^^ai?b^r7avea toe
°P 1 5 Juli 's .•.yondn'\gm>tJn"g 2500 uur geïnterviewd te zijn tbv
een radiouitzending, door een reporter die verm uit Groningen
kwam. Op 14 juli 1971 om ong 0:-20 is± dit interview uitgezoniea
door de Vara.Bij dit interview dat werd opgenomen in het ffiC? te
Havelte was ook de MPi^P, aanwszig,hij hield zich echte r buiten
het gesprek.
Zowel de tl0M aljmMMPt soid^n niets van de organisatie van de
demonstratie af te weten.
gaven te kennen niets met de demonstratie te maken te hebben»
en er niet meer van af te weten don iedere andere demonstrant.
PmfOA:
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5. D<- 'Idl 4MiMMM|M»VOTM»MpM9PMfVP g. f toe de petitie aanga*. ,
boci'-n te hebben a;in de OKP.Hij verklaarde dat hij de brief tijdens de demonstratie gekregen bad van enige hem bekende nilitairen,wier namen hij niet wilde noemen*Vervolgeml verklaarde
«jUKÏHPdat de demonstratie georganiseerd wns door een achttal
militairen waaronder hij bij name kende
(alle drie WDK bestuursleden)
_
6. De k-.n «hiMMMilMMhBMMBMMMPPP'itRklobt 119 Afdva verklaard*
dat hij na de demonstratie met J5 journalisten had staan praten*
Zij hadden hem gevraagd bij eventuele maatregelen door de KUar
hen dit door te geven* Zij hadden telefoonnummers verstrekt, dia
bleken toe te behoren aan ',/inschoter Courant, Algemeen Dagblad»
Nieuwsblad v.^n het Noorden»
7. De dpi sld
v Heutsz,een
meeloper van de demonstr. tietverklaarde»dat ongeveer 3 weken
vóór de demonstratie, op het VVDK-kantoor in de JPK al gesproken
was over andere maatregel en, indien de "groetdag actie" niet
mocht slagen.Er werd door het WDU-bestuur toen over een
demonstratie gesproken.
8. De dpi sld
47 Painfbat, verklaard e dat hij op 7 of C juli 1971 bij een vergadering vaa de
organisatoren v. n de
- -_*a

c.

personen aanwezig,
men waren in een 2C7 met eekiearde^^lejaè*^èf
. annezigen wi'.rcn militairen. Aan •••^ Vefd gevraagd de petitie
te overh ndirsen,doch door een eohietoefening in het I5K kon dit
£eon doorcanj vinden. De burgers daar aanwezig zouden voor ue

spandoeken zorgen, die buiten do kazerne gemaakt zouden worden*
Afgesproken werd dat niet met kaderleden over de desonstratia
gesproken zou worden*
III» Overige uit het onderzoek verkregen gegevens»
XI
IIn samenwerking met Plg Zwolle 449 CIDet kwamen de volgende pustten n --ar voren:

1.
1.0p 23-6-71 heeft 's avonds in het HL'T te Havelte een BTP vergadering plaats pehad (7 lA90/2c), waarbij oa Aanwezig Traren
de JHMH en verin tfHMHpMbeiden Afd-bestuurderen van de
2.
2.0p mü.;-ndig avond 12 juli sijn in het HIT? bijeengeweest vijf
WD!>I-afd beatuurderen, \7aaronder de fHM> Tijdens deze bijeeokozst
werd druk telefonisch overleg gepleegd eet UtrechttVenaoedelijk
het WDL'-hoofdbestuurtdat zich keuaelijk.naar de reacties vaa
de aanwezigen te oordelen, v.-^n de zaak wenste te distantieren.

3» Bevestigd wer'l dat op 13 juli 's Avonds ca ong 2300 uur de YT2Lbestuurderen de MHHI en fNHÉH geintervie-d zijn door een repcr*ter van de Vara, terwijl ti»<B»W hierbij aanwezig was*
4*0p woensdag avond 14 juli is het WDK-bestsrur wederoa bijeen g»waest ia het WT te Havelte en werd over de geslaagde deaonstr»tie gesproken.
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3en militair,die nog niet 1; ng in de JfK gelegerd zot» zijn en di»
jurist zou zijn,krijgt van het V7DU bestuur Teel lof toegezwaaid
voor het vele werk dat hij ivm de demonstratie gedain had*
5.0p 18 juli 1971 vond dzz een persoonlijk gesprek plaats net de sld
VBBt (zie boven C II.0.).Hierbij kwam vast te staaa»da.t de organisatoren,die op 7 of O juli in het HUT bijeen, waren geveest,deal
uit naakten van het WDM-afd bestuur .Wie de drie daar aanwezige
burgers waren wist f^niet te vertellen,Slechts dat *ij a»t een
lichtblauwe 2CV «at rose en paars» blo«netjeB(waren gekoacn.

Samenvatting
-Uit de verklaring van^BBB^zie boven C II»7»)hlijkt dat reeds
3 weken vóór de demonstratie,hierover op het 77IBI kantoor gesproken werd»
•Op 2J-6-71 vergadering witte B7D,met oa^BHBP enflMMHf zie tovei
C.III.1.)
_•Uit do verklaring vin MHPt ( z i o boven C.II.8.enC.III.5.)blijirfc
dnt op 7 of ü juli het WDU bestuur srjnen met 3 burgers de denonstratie besprak.
-Yanafü 8 juli waron WDH bestuurderen over leeeringskaners gegr.aa
om de demonstratie aan te kondigen(zie boven C.11.1.)
-Dit informatie van Plc Zwolle 449 CIDet blijkt dat op 12 juli het
WDLt bestuur opnieuw in het WIT ver^xdorde en er contact ras net
Utrecht, waarbij vermoede Tijk de WD1! signatuur aan de deaonstr&tie
werd onthouden.(zie boven C.III.2.)
-13 juli radio interview met 2 WDJI bestuurdera(»ie boven C.II.3«eoi
C.III.5.)
-14 juli nabespreking demonatratie door TYDII bestuursleden(sie boTa
C.III.4.)
jUit bovensta.-inde kan worden opg. macJct dat het WDU-afdelingsbestunr
IHavelte in ieder geval de hand heeft gehad in de organisatie van
de demonotratie op 1J juli 1971*
Voorts blijken WDU.-.fdbegtuurdera BVD-lid te zijn of contact net ds
HB.Uit een hier niet bekend p. oflet van de witte 37D zou blijken
dat deze organisatie zich verantwoordelijk stelt voor de demonstratie samen met het WKÜ-afd.bestuur Havelte en de redactie
van het WDlI-afd-blad KAATS.
In het zojuist verschenen nummer van KAATS wordt dit ontkend*
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.blad WDH-Ermelo ALAEH nr. 7•
Betreffende, "ALARM nr.é" (Voorlopig V.eröpreidin«wrerbod dd
/i/n« ».....»
020771]

a.TJit het onderzoek door KMar,brigade Ennelo (OW-Eop) i» -*
vast te staan dat het Gewraakte artikel op bis* 5 «a 6
(Krijgsmacht klaagt over" wapentekort) ia ge schreven door
en vel vanaf het begin tot en ast de paragraaf
" Bilderbergconferenties (eindigende net • •••voorzitter)

De hand
paragraaf
Nederland (it regels op blz»6 onderaan) la vaa.
_d©
van- VMtHÜ
b «Door de KMor la het onderzoek naar het event. strafrechtelijke aspect vaa, dit artikel be8indlgd|de stukken sija aas
de ICazc-Gen.Spoorkazerne overhandigd»die voor dooraendiB^
naar C-1 LK heeft zvx$ gedragen*
Aangenomen wordt dat de kans groot ig,dat deze ssaak (artU»l
over Prins Bernhard)zal worden geseponeerd,aangezien het
hier een lid van het Kon.Huis betreft,die niet voor een
justitieel collega in opspraak mogen o»$» v»n*ea t« irarflfa
„gebracht»

-

: -:

-•

-

'^''"^"^""'^ ^-—^-^

-^n^ -^v.^,^<^—•^•_sr*??>**«*.fc-fc±l£j jyj

xoa vooraïenog nlejt
gegevens van de sld '
aanvullende naldin<f
__ .-r-,,. &«*»...».•**» ne-c 5«aagea^rerzwaard arrest
. vegend 2£ u.onwettige afwozighcid.Hij had n*l. sa 120771
\f naar verscheen de volgende dag (de dag vaa de
^demonstratie bij de poort v.d.Joh.Postkaa te Eavelte)
"^niot bij zijn onderdoel.\?öl belde hij ia de loop vaa de
n&aiddag op en vroeg alsnog 1 dag verlof (voor di 130771}
aan trclk verzoek echter niet rord voldaan.Betr.kran niet
..,- eerder opcla^en dan yaa in do late avonduren van die dag»
Hij verklaarde desgevraagd de gehele dinsdag thuia (dea
_ te zijn gowoest en ad min. vork te hebben gedaan»
W door<flmts op 150771 schriftelijk contact opgenoaen e»t
"Hot Vrije Volk" waarbij hij informeerde naar de iaitialea
MB
onder een
Mei/juni
1970.artikel "uitgeperst Nieuwe" In het VOXL _ vaa
Telefonisch vord 160771 doop een zekere HrJWMHMl
van hat vrije Volk aan de OKP Sea«Spoorkaa»verzocht door t*
villen goven aan Schul (die op dat moment verz**arre8t bad)
dat de betrokken initialen sloegoa op de Kol.bd Kax Bloch
vooraalig 2azc»Cca«Spoorïfac.
O
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In het basis-rapport, onder nr. 6 wordt gesproken over
een bezoeker aet een gouden corrinè'etje in zijn linkeroorlel.
Uit een ingesteld onderzoek is het volgende naar voren gekomen.
Bij de MGD van de Elias 3e£ckmankaserne is tewerkgesteld als
soldaat ziekenverpleger t
studeert thans aan de KÏS. Zijn vader is werkzaam bij de PIT.

*• r- «-^

aantekening geplaatst :" lang, slank, hangt de weerloosheid aan,
komt wel raet goede argumenten, spreekt zacht, is vriendelijk".
H ij werd op 16-3-71 gestraft met 7 dgn. licht arrest terz. het
veroorzaken van een aanrijding met een ziekenauto. Deze aanrijding
was het gevolg van een technische fout aan het voertuig, die
hoewel bij betr. bekend, bij een onderhoudsbeurt niet door hom
wac gemeld.
Betr. draagt in zijn linkeroorlel een jouden ringetje. Een
Sgtl ziekenverpleger zegt van heai :" het is een hippe vogel met
een uitgesproken hekel aan de oil. dienst. Ook rookt hij Tel eens
een "stickje", maar voor zijn werk als ziekenverpleger is hij bijzonder geschikt".
Hen (thans niet gelijkende) foto wordt bijgevoegd. Betr.
draagt zijn haar thans n.l. veel langer dan op de foto is aangegeven, terwijl hij thans tevens een ringbaard draagt.
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Commander in Chief Allied Forces
Central Europe
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uw brief van

Subject:
xcnrisrcwerp: CI-INTSUM for

ons nummer

's-Gravenhage,
July 1971. '

Reference i (a) MOD/NETH. Itr. 123.000 of 8 July 1971, para 2.
Further to reference (a), the MOD/NETHERLANDS CI-REPORT
for July 1971 is sutmitted as enclosure.

For the Minister of Defense,
For the Chairman Netherlands'
Joint Chiefa of Staff Committee,
The Directer Joint Staff,

H.J.E. van der Kop
Commodore R. Neth. N.
I.a.a.: de chef van de marine staf/'
de chef van de generale staf
de chef van de luchtmachtstaf
comité verenigde inlichtingendiensten Nederland

Enclosure (l) to MOD/NETHERLANDS Itr. nr, ''"'..,

'

of "; August

MOD/NETHERLANDS' CI-REPORT
July 1971

3. SUBVBRSION.
a Two cases have been reported of suspected mischievous
loosening of wheelnuts on a military vehicle.
b_ Certain elements, which have ties with i.a. the "Conscripts1
League" (BVD, or Bond Voor Dienstplichtigen), have peen
, ;-, ,,,:Aeyeloping„ pl,ans to carry out a-pro-.pag^ttdaj^^^pll^lj&^thé;;R.Neth. Army units which were leavift^||br iTr.ance--óii—8 August
1971 for exercises, the aim being to urge thé conscripts
concerned to oppose these exercises.
* The conviction existed already that, with regard to the
implementation of these plans, both the activities and the
effect would be little; since the publication by a widely
spread inorningpaper ("De Telegraaf") of the intentions of
the said elements, the impresaion existed that the initiators
would renounce their actions as, of course, the authorities
would be alerted. Indeed, information concerning deliberations
as to the cancellation of the actions has come in our
possession.
4. GENERAL.
a_ Relatively low propaganda-activities directed against the
arraed forces in this reporting period. Members of the
"Conscripts' League" have been peddling the "soldatenkrant"
(= Soldier's Journal) in several places. In some places a
special "recruits1 edition of the soldatenkrant" was spread
among the recruits vho had joined up for military service.

- 2-

£ The "Conscripts' League" haa internally continued
deliberations on improvement of organisation and schooling.
The "League" also considered ita relation to the "Conscripts1
Union" (VVDM or Vereniging Van Dienstplichtige Militairen).
The "League" considers the "Union" to be an organisation
which is too partially aimed at acquiring peraonal interests
whereas the "League" itself has a general revolutionary
set-up.
For the time being ways are sought for the tactical use of
means which are at the disposal of the "Conscripts 1 Union".
In this context one can fit the earlier observed behaviour
of individuals from the "Conscripts 1 League" (or divisiona
thereof) to set in motion on a lower level, the divisions
of the "Conscripts1 Union" to commit certain activities
detrimental to military discipline.
5 o CONCLUSION.
In the reporting period the operational availability
and readineas of the armed forces have not been influenced
by the facts mentioned above.

Concept i par. Militair-Politieke gegevens Maandrapport Cl juli 1971
1, Propaganda activiteiten betrekkelijk gering, hetgeen samenhangt met het feit
dat de maand juli een typische vacantiemaand is.
Door leden van de Bond voor Dienstplichtigen werd op diverse plaatsen gecolporteerd met de Soldatemkrant } in enkele plaatsen werd onder voor de militaire
dienst opkomende recruten een speciaal recrjttennumjner van de Soldatenkrant Yerspreid,
2«Intern zette de Bond voor Dienstplichtigen het beraad voort over een verbetering
van de organisatie .en scholing.Eveneens beraadde de Bond zich op de houding
t. o. v. de Vereniging voor Dienstplichtige Militairen. De BVD acht de WDM een
organisatie die te eenzijdig is gericht op de belangenbehartiging, dit in tegenstelling tot de BVD die een algemeen revolutionair uitgangspunt heef t. Gedachten
gaan voorlopig uit naar het zoeken van wegen om de» de VVDM ten dienste staande
nogel^kheden, tactisch te gebruiken. In dit kader passen de eerder voorgekomen
manoeuvres van individuele BVD-leden dan wel afdelingen .van de BVD om op lager
niveau de Afdelingen van de WDM voor bepaalde, de krijgsaxKkitucht benadelende,
activiteiten in beweging te zetten.
c/e &cw4Y<*f 33ien£lj>lïMHj£n

,
j
j
j
j
j

5* Zekere elementen welke bindingen hebben met o. a. A» tSMMMMfeMÉM SM^ê ontwikkel- '
len plannen om bij de landmachtonderdelen die op 8 augustus vertrekken voor oefeigen in FRANKRIJK een propagandaaotie te voeren onder de betrokken dienstplichti-!
^.i'n teneinde deze aan te sporen tot verzet tegen deze oefeningen. De overtuiging
bestond reeds dat bij uitvoering der plannen zowel de activiteiten als het effect
daarvan gering zoudeh zijni waar nu een veelgelezen landelijk, ochtendblad de genoe»
de voornemens van deze elementen publiceerde, bestaat de indruk dat de initiatiefnenrs van hun acties zullen afzien, wétende dat nu natuurlijk ook de autoriteiten
zijn gewaarschuwd. Informaties over een beraad over het niet doorzetten der actie
kwaai reeds in ons bezit.

UVan overige organisaties werden geen specifieke activiteiten tegen de krijgBaacht waargenomen.
"*

>
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Incidenten

t

2- Zekere elementen welke bindingen hebben met o,a» de Bond.
van Dienstplichtigen ontwikkelden plannen om bij de onderdelen van de KL, die op 8 augustus 1971 vertrekken voor
oefeningen in FRANKRIJK, een propaganda-actie te voeren
onder de betrokken dienstplichtigen, teneinde deze aan t»
sporen tot verzet tegen deze oefeningen» De overtuiging
bestond reeds dat bij uitvoering der plannen zovel de activiteiten als het effect daarvan gering zouden zijn; vaar
nu een veel gelezen landelijk ochtendblad de genoemde voornemens van deze elementen publiceerde, bestaat de indruk
dat de initiatiefnemers van hun actie zullen afzien, vetende dat nu natuurlijk ook de autoriteiten zijn gewaarschuwd.
Informaties over een beraad over nat niet door«etten
acties kwam reeds in ons bezit»
2.

Algemeen

i

1- Propaganda-activiteiten tegen de Krijgsmacht betrekkelijk
gering. Door leden van de Bond voor Dienstplichtigen verd op
diverse plaatsen gecolporteerd met de SOLDATENKRANT; in enicele plaatsen werd onder voor de militaire dienst opkomende
recruten een speciaal reorutennummer van da SOLDATENXRANT verspreid.
2- Intern zette de Bond voor Dienstplichtigen het beraad voort
over een verbetering van de organisatie en scholing. Eveneens
beraadde de Bond zich op de houding t.o.v. de Vereniging roor
Dienstplichtige-Militairen. De Bond voor Dienstplichtigen acht
de Vereniging voor Dienstplichtige-Militairen een organisatie
die te eenzijdig is gericht op de belangenbehartiging, dit in
tegenstelling tot de Bond voor Dienstplichtigen die een algemeen revolutionair uitgangspunt heeft. Gedachten gaan voorlopig uit naar het zoeken van vegen om de, de Vereniging voor
Dienstplichtige-Militairen ter beschikking staand» mogelijkheden, tactisch te gebruiken.

In dit kader passen
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Hlias Beeckmankazerne
2de
Actie WDM
Vuwin

32.

Op 12 Aug. 1971 te 17.30 uur hebben de soldaten van de
Elias Beeckmankazerne te Ede staande gegoten uit protest tegea de
manier waarop de maaltijden worden geserveerd. De soldaten behorende tot do staf en verz.cie. namen aan deze actie niet deel.
Tijdens deze denonstratieve maatijd werden door enkele soldaten,
pamfletten uitgereikt. Toen de off. van piket het één en ander
constateerde ging hij naar de Off .-mess on te kijken of er eea
officier aanwezig was. Hij trof daar de Ltn-Kolonel 4HMN aan
wie hij hot voorgevallene vertelde. Intussen hadden de soldaten
de eetzaal verlaten en trokken op naar het adoinistratiegeboinr.
Ongeveer 70 man ging op het gazon voor dit gebouv zitten en
gingen handanklappond onverstaanbare leuzen roepen. De rest stond.
op een afstand toe te kijken. Zes soldaten boden Lnt.-Kbl.fHHBH
een petitie aan met klachten over de eetzaal. Eadat de toezegging
was gedaan dat de petitie de volgende dag ter hand zou. worden
gesteld van de C.-VOC, de Kolonel )
•
•
•
£
, keerde de rust veer.
De genoemde panfletten werden uitgedeeld door een zestal
soldaten dio ook de potitie aanboden. Deze soldaten zijn s
1«

449 Cldet
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Op vrijdagochtend 13 Au/;. 1971 word cio C.-VOC, de L'o"; rr.il
;, van het voorgevallene in kennis gesteld. :-ij ;.;•-;: i
te 11.00 uur de zes genoemde soldaten op zijn bureau ter.eir.de
hen te horen over de moeilijkheden rond de eetzaal. Bij dit
onderhoud waren tevens aanwezig de Kaz.cdt. de Voeèingsoff. en de
ofif. belast met de inwendige dienst. Tijdena dit gesprak ::at
duurde tot 12.50 uur is alleen gesproken over mae.tr e ge i en die
genomen zouden kunnen worden om de gerezen klachten op te hfefiés..
Afgesproken werd dat de aanwezigen met de voedingscoina. cp
dinsdag 17Aug. a.s. te 1000 uur opnieuw bijeen zouden konen on
over dit probleem te sproken. Omdat de C.-VOC het gebeurde rJ.et
ernstig genoeg achtte om een intern onderzoek in te doen stellen
werd dzz., om moeilijkheden te voorkomen , het verdere or.derzosk.
gestaakt.
.-,
Kader werd nog yexnöi^igjdat
|slf^~^—•——•
op woensdag 11 Aug. jVir'H&n-wëzig^^^^®^^^^
: "'
van de WDM te Utrecht. Hij zou dai
hebben genomen die de volgende dag werden verspreid. Uit ees
niet nader te controleren bron werd ook nog vernomen dat de
actie in de Eliaü Beeckmankazerne eigenlijk een landelijke actie
had moeten inluiden.

Bijlagen t 1 pamflet 7VDU
1 krantenbericht afkomstig uit het Velums Dagblad
dd 13 Auc. 1971
1 Urantenbcriclit afkomstig uit de Arnhemse Ccvorartt
dd 14 Auo 1971.

O«u

16 Aug.
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Generaal Spoorkazarn*
Enaelo
Onderdrukte proteatdemonatrati* tegen iet psjntte
w*ekea&
ia/n
A-1

1 pamflet "Het weekend i» van ona"
1
*
"Alarmpamflet" (meerdere eam.)
De voorbereidingen tot en de ndalukte poging tot
uitvoering van de, in de rapportmelding dd 040871 gesignaleerd»
afctie hebben in de week van 9 t/m 13 Augustus 1971 voortgang
gevonden en culmineerden op vrijdag de 13 •
Knr.71/559/2A
Volstaan wordt met een beknopte weergave van bet gebeur*
de, zonder vermelding van de vele aangeboorde bronnen en het des
ondernomene.Wel dient vermeld te worden de grot* meldingabereidheid ten aanzien van het voorgevallen*» van belanghebbenden «n «ia
of nteex buitenstaanders.

1»

f--t

wr*

Maandag 9 Aug. werd in beperkte oplage (ca. 150 at) het
bijgevoegde pamflet "Het weekend ia van ons" getiteld,
•uitgave van af d.b e stuur VYDM Ermelo- verspreid,hoofdcak«lijk
bij de Ccie van 41 B.S.Er waren aperte onjuiatheden t* a» v»
parate en vrüe weekenden in vermeld, 't Diende das ook «la
opwarmertje.
Dezelfde middag geeft de kazerneeoomandant opdracht
aan alle odlAcnjde railn toe te spreken daaxby w^zende op de t«
venmchten demonstratie en de mogelijke krijg»tucJit«liJk»
gevolgen* (C-41 BS voert deze opdracht uit op vo«n«a.fer «u
voor dit tydstip reeds een bespreking gepland voor het gehel»
bat in verband met de a. 0. oefening)
^
'a Avonds leidt BaHHHfllee]> informele vergadering
waarby tot aktie besloten wordt.
2«

Dinsdagavond vergadert^hjeJLJtCè^ke stuur VTDIT waarbfl een,
groter aantal ledenvan 'ggT^SSlfclijk plus leen aantal dpi oiln
afkomstig uit AmersI'odiJ'tfjuliana vTS^olbejkka», ) die hun ervaringen vertellen van de gehoud«a>Akties alHaar.Bet eoncepttekat
van bijgaand alarmpaiitfl«i wordt samengejiiellL en goedgekeurd,
terwijl men op de hoggta, Vaafcgflar'vlLn' de onjuiste gegev«na vit
het voorgaande pamflet.
^
dpi sld MHjplpMHMHMÉÜiÉl behorende tot 121 Ceointavplcie is, zonder dat hij dat met zoveel woorden toegeeft, de
auteur ex van.

AWC-111 Cidet 2
Ia*iC-Ploeg I
C-449 Cidet

5.
Woensdag is er een VYDM-hearing,uitgeschreven dooi- het
Dagelijks bestuur WDM te Utrecht .]••» en ÉHhHHSKHB rar
4MOTHpp^ behorende tot 116 Cadicie,gaan er naar toe. Tij deus de
treinreis traject A'foort-Utrecht wisselen zij gegeven» uit set
hun YVDM-collegae uit A'foort.
Tijdens de hearing,waarbij de te ondernemen aktie ook
een onderwerp is en na een motie toch verworpen wordt,heeft
maatregelen genomen zijn ontwerptekst in definitieve vora
i J 2 C J Detacoeinet It Dona
te
gieten
en af te drukken in 1000-vd met gebruik van de facili/ ;
teiten v.h,Ioofdbestuur WDM te Utrecht DWuin ; ,,
dd. '(>-<?„'
PanrfCUk:

vervolg zie blad 2
». •.

< IA

«ie blad 1
ja/«en
3 !

r5

vervolg pt* j[t
In de Gen.Spoorkas.biyft het betrekkelijk
p

Donderdag-avond wordt opnieuw vergadexd»het aktieplaa
opgesteld en de 1000 pamfletten ter verspreiding verdeeld.
Het voornemen wasstjjdens de lunchpauze t* verzamelen bij het
legeringsgebouw van de Coie-41 B.S* Uit alle in de kazerne
gelegerde eenheden zou men zoveel mogelijk dpi mi In trachten
mee te krijgen,daarvandaan een uitgestippelde route door d*
kazerne volgen, eindigende op het plein voor het hoofdgebouw.
Men stelde zich voor»daar een petitie te overhandigen»
-die voor zover bekend nooit ie opgesteld» waan»* de deaon•tratie zou eindigen. Ook zou er voor publiciteit gezorgd word*a«

;<

Vrijdag al vroeg komen de eerste meldingen binnen over
de verspreide pamfletten! ook is men tydig op d* hoogt* van d*
plannen voor deze dag*
Tegenmaatregelent
De wnd KC legt onmiddellijk een tijdelijk verspreiding»*»
verbod op en geeft opdracht alle pamfletten te doen innemen.
Drie-vierde deel wordt op deze wijze ingenomen,zodat het gro»
van de dpi miln geen kennis van de inhoud hebben .karman nar
Tevens wordt het .^.bestu^i^^gla^gs^-3^"^^5^^**
' - ;•- Deze w^Bli~K6n^3^^ii^ti&iB&^^^iïaa~iSs^^
afloop van dit onderhoud blijftde indjcSte -„„y^,*,,•*M*«.*fö'SMK^^gyft
schuwing niet het vereiste .effeSt'W^^^^p^rl^^^f??^8^
Daarom worden geruisloze- voorbereidingen getroffen het voltallig»
VVDM-afdelingsbeetuur tegelijkertijd (11*30 u») naar het gebouw
van de brigade Ermalo der KMar te doen begeleiden (plu* de »ld
<!•£••••* van de Coie-41 B.S.een notoire opruier)
Tevens wordt een huishoudelijk onderzoek gelaat»waartoe een
commissie wordt samengesteld;de voorzitter is een hoofdofficier
van de M. J D.Zij vangen te 11*35 u .me t hun taak aan.
Alle
kaderleden krijgen opdracht tijdens de lunchpauze beschikbai
te blijven.
Te 12*40 u. is de onzekerheid merkbaar j de op de hoogt* sijnd*
dpi miln missen de initiatiefnemers en besluiten toch maar net
de demonstratie te beginnen.Het zijn enkel* dpi sldn van de
11 Pagncie die naar de Coie-41 B.S.gaan en net hen zich voor
het gebouw willen gaan verzamelen.
Het kader treedt onmiddellijk op en gelast tot uiteengaan,
waaraan schoorvoetend gevolg wordt gegeven J>e BC spreekt ben
toe en na enige discussie gaat men voorgoed, uiteen.
De X-gesignaleerde dpi sld fjMrittÉMHÉBHiÉMAPAl weigert
«oh ter pertinent. Zij n weigering zal voor de Krijgsraad verdom
gebracht.
D*"BB
•
PanafClA:
• • • ia*. ouxu-

vervolg zie blad $
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:
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!.Tr.i 60.303 .a.2.

Eoferte ons nr»*89.850, dd. 17-08-1970 en.
nr.j89.985.g.1., dd. 10-07-1971
-O-O-0-O-O-O-O-O-O-O-O-«>-O-G-O-O-C

--O-O-'

Datum bericht i 24 augustus 1971
Eroa

i

t Aotivitoiteu van «Ta Bond
voor
Ia Al.3vi.i2- vcrc-hi,;r.t -,.r.::ulijvo het "Altaaara
a t
d%1; (';rc.tii hu in a jr. huio v/or-it l»eicr,'d. In dit blad ataan
vclo ;idvortcntic3, aln.icdo r'l-'^GGli^',c nicuwa.
In hot bl.vi, dvo de tv.ïc^o v/oe.: in auguotus 1971 werd
vcrcj;rcid üwor.i cc:; ;:Lci::c ^-irortcntiö van de voléendo inhoud :
" ljrlrori..-tic over ücr.cliplicht en alternatieven.Bond
voer

tmt( OTT» epnnR'Etï 'rrrrno..-^--: »ro "m-nt tmtr 'jr-i: ut*\nf' o^
jce0ra ïio •q.ots.<ii:?iirn ' -.Tf-p" UT-^' ^T noi.'oaT.-^ .-„p' nou
-OS JCOOP XTJS tra AnOTU IOOLTD ? «n'.-»->('OM X-J/iO',- .roOA'nr „r-vj;^

"T
JCOOA puog; op ÏIVA rs^To^r/.T.-v

-T-^l

Zxn

32i;Z?J.L^ STAF
2i:ïIZ VEILIGHEID
ITr: CI/87850/2y

MAA:;;

'T CI-MOD NETHERLANDS
a - i .-uatus 1971

1•

Incidenten!
a,inlichtingenactiviteit:
n.t.r.
b.Sabotage i
n.t.r.
o«Subversie;

^^n

(D
(2)

7
.rL

(3)

tl

:e

(4) Hoewel in mindere mate dan in vorige periode verd de propaganda
door de vitte BVD tegen de irri.i^smacht voortsreöet.
(5) Voor het eerat sinds langere t i j d werden in twee g?, mis c ener:
van de Koninklijke Landmacht pamfletten net anti-krijgsnacht
propaganda verspreid door het Algemeen Nederlands Jeu^dverbond (AIUV), de jongerenorganisatie van de Communistische Partij Nederland (CPN).
2.

A l;? e-.r. eens
a,I''edo go-activcerd door de betere contarten van de "burjrerleden. van de
vitte BVD met de militaire leden ala?gt de witte BVD er in 02 sat
name bij de Koninklijke Landmacht individuele dienstplichtig-en te
benaderen.Hoewel in het algemeen de reacties van de dienstplichtigen duidelijk negatief zijn voor de witte BVD, laten enkelingen
zich verleiden de witte BVD activiteiten te steunen.
b.In een zevental gevanen> welke zich alle voordeden bij ds Kcninkl-C
ke Lanrlrnacht> ±s gebleken dat eon oude tactiek vnn de vitte 3^2» cdiegenen die aanvankelijk van plan waren een beroep o? de Vet Gewetensbezwaarden to doon, toch te bewegen hun dienstplicht te vervullen en van hun diensttijd gebruik te maken om het witte BVD verk
te steunen, wederom is toegepast.
Conclusie:

Enclosure (1) to MOD/NETHERLA
Itr. nr. i ^"S-e^oé. of
13 September 1971.

MOD/NETHERLANDS ' CI-REPORT
AUGUST 1971.

et
d

'd. Although to a lesser extent than in the previous period,
propaganda activities against the armed forces by the
Conscripts League ("white BVD") were continued.
e. Por the first time since long pamphlets with anti-forces
propaganda were disseminated in two army garrisons by the
General Netherlands1 Youth League (Algemeen Nederlands Jeugd
Verbond, ANJV), the youth organisation of the Netherlands'
Communist Party (CPN).
4. GENERAL.
a. The "white BVD" is successful in approaching individual
conscripts especially in the RNethA, also as a result of
better contacts between the civilian and military raembers
of the League.
Although in general the conscripts respond clearly negatively
to the "white BVD", some individual conscripts are allured to
support the activities of the League.

b. In seven cases, all occurring in the RNethA, it has appeared
that the "white BVD" is again employing their old tactics,

- 2-

namely to induce those who initially intended to appeal
to the Conscientioua Objectors Act, to fulfil their
national service and to use their period of service to
support the activities of the "white BVD".
5. CONCLÜ5ION.
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2 september 1971
Uldebroek
VYDk-bescneiden
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Vh.intident: ja/neen
Bron
Evaluatie

——

De als bijlagen bij dit rapport gevoegde en aan
het slot hiervan vermelde WDM besche-den, werden
door
., gelegerd in het Artillerie Schietkamp te
Old.vbroek, op 2 september 1971 aan mij overhandigd,
met de mededeling, dat deze bescheiden gedurende de
maanden juli en augustus 1971 waren ontvangen van het
Hoofdbestuur van de V/DM, geadresseerd aan de met ingang van l juli 1971 van genoemde scnool bij 43 Afd
Veldartillerie te Steenwijkerwold geplaatste kornet
knn werden door administratief personeel van de öKOA
verzaueld en niet a?L_ de kornet JMIMRI nagezonden.
,
^•ÉMÉMllMM volgde ann de SRÜA een opleiding tot :•
reserve officier en werd op l juli 1971 tot kornet
i
br-vord^rd.
J-enoerade officier doelde mij verder mede, dat flfc. :
•••••^gedurende zijn verblijf bij de S.iüA als vert
tcgenwoordiger optrad van de VVDM-leden aan, de school i
en dat hij daarvoor zeer actief was» Alhoewel de leiding van de school niet erg was ingenomen met de
i
VVUL-activiteiten van flMHA en men niet precies wist;
wat hij als zodanig uitvoerde, zijn er van hem nimmer i
activiteiten bekend geworden, welke een reden zouden l
kunnen zijn om hnn van de opleiding.jtot jrcserve officier uit te sluiten. vioöi7iö^Wde%c^^daf±-riciê"F"iiWgm3e
tttMMP evenwel een louche fijïr r "en jaf er bli jlc^vr-n
niet erg op hora gcnteld te zijn.
ui j de pln: ; tsins van vMlBPbi.l 43 Afd .eldartilIcrie, wem u j -O'i anclant van deze Afdaling door
v;o:;- --.ndant ui-tüA omtrent de opgedane ervaringen met hem
in k niiis gesteld.
H.1? bi,11n.L-;en wor.ien bij dit rapport gevocjd:
3, + -.cvp'^O x'tCii^O AI.£ Uu* .v *-'a r*tl S '.' l *

tx>
*-'A

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

ien 'oiipsclkrrüit
v e r s l a g «carin,; /.lioudcn dil 14 juli 19/l
^lad jilarra no.7
4 stxiks vVi)l.; niouws-bullotinc
i>ri.--f ,-;o:-icnt a;ai Af') b••r.-;.urrn ad r. an-- l^'/l
uitno.'ii. in;-; tot
op l.'i. au;; ly/1
^-.en wprfoul

2 SopT

10 IV 83310 92O024M58

'71

Centra al Archief
...... ..i A. . .

Koninklijke Luchtmacht

..ros

Datum

CiA

. 10 eoptöffiber 1571

siaan
: Hardoxrrfi jk
'
"x,^
ündenw-rp : DemoastrÊtit» tsgöa pjuraathoida«*ek«ad v-.-1-1'»-".'. ''"St
Vfi. mcidcnt ^fe/necn
: ;•* . ^ ^ g, t

itesaf: Pig C- :
Ph C- :
C-:

Op vrijdag 27 auguatua 1971 uerd aaa £3«rldlag «atva»g«a
van de 52 - 41 Tbdbat., dat er geruchten ia ettlocp ei ja Ue.Kt»
een voorgonomen domonstratio tegen het paraath«id«wock«id

aijlagims ^'

door personeel van 41 Tb'Voat. in de v.'CF-Xaeera» ts Eardezwijk.
Haar aanleiding hiervan verd d.a.2>. een <md«rxo*k lag*steld, waarbij het navolgende werd vastgesteld.
De S2 van het bat. had de melding ontvangen vaa de
4BHMH^Tan 14° Vbdoie., die in het legesingageboijjr *s&
gesprek had opgevangen tussen een soldaat van 141 Vbdcie» ea
de Korporaal ^H^ van 140 Vbdoie.» waarbij door d« soldaat
aaaQfffi was gevraagd, "Doe jij ook al «e« aan d« protestdemonstratieï"
Bij een daarop volgend gesprek met de Korporaal 4MH^
bevestigd de se, dat hem deze vraag was gesteld door.de voor
hen onbekende, soldaat, waarbij hij bovendien had laten
blijken niet mea te zullen doen. Sa dcaoaatratie sou zoeten
plaats vinden «p het eerstvolgende parate weekend «ijnde
4/5 september.
Omdat van dozo korporaal een goede indruk werd verkragan
en hij van een positieve insteljing bliji s»r -~^
medewerking gevraagd, om al datgene wat h'
stratie zou horen door ta geven. 3>it segd'
Op 31 augustus 1971 vond uet da dpi»
41 Kar. Sak., lid van het afdelings bestuur <.^
-.
gesprek plaats. Deze geeft toe dat bianca de kring van &.
afdelingsbestuur gesproken is over het houden vaa een decoaatratie. Hierop zou zijn a.-aigedrongaa door enkel* "progresBieve •
figuren van het Vbd.Bat. Hij zegt niet over alle gegevens
te beschikken, evenmin over de namen van da initiatiefnemers.
Het de dpi. Kar XX^flHfevan 41 Kar «Bak., «veneaes
lid van het afdelingsbestuur VVSfi, -«reïd ®ek s»«proksns wass*-»

- /

Datvun
: /£-•ƒ 'V/
Paraaf CSA:^M>
/"'l 7

=.-^^-:i.'öSr.r^^T---.;: : •• •.

*r*~.::-'-^L •

•— :

bij deze te kenr.en gaf, dat üo <.•
.; tatia «o» plaata «iaden op bet parata veekend; dat e< >)•• jiöwr ordelijk sou
•oeten verlopen'} «n dat ben geen nam-1 a v«n initlatiefaea«rs
bekend zijn»
Hierna verden d.z.z. enkel* soldaten van 41 Tbd.bat. be'naderd, on meer gegevens te verkrijgen oatront d* deaonstrs—
tie. In deee werd door ben medewerking toegezegd»
Op woensdag 1 september 1971 verd d. s.*. d« laaerno-Coaaandant van d» WGF-Kazeme en d* C-41 Tbd.bat. op de boogt»
gebracht van de «tand van zaken en d* navolgende BMtregelea
geadviseerdi
va. Bet afdelingabestuur van de WBK ontbieden bij d* Kaaei»»—
Commandant en ben de organisatie van «n het d**ln*aen aan
de deiponatratie verbieden.
b. Op de appels van de in de UCF-Kazeme galegerd» oad*rd«len
door de CC één toespraak te laten honden, waarbij gewes«n
kan vorden op bei verbod en bet «trafbar* van ««n protest*
demonstratie.
o. Op vrijdag 4 september 1971 de situatie nad«r t* b«&iea «B
eerst dan nadere maatregelen te treffen*
Hierna werden de navolgende gegevens verkregen* vaarMj
d.z.z. vooral aandacht werd gascbonkea aan d* BOgel l jicbti d,
dat van andere eijde dan de WSH d* deuonstrati» f«*rganis««rd
zou worden.
Op 1 september 1971 melding van de CC Staf oio 4* Div, dat
de dpi. Bld.^j^^ werkzaam op de adainistratio, die «iob d«
laatste tijd deed A'atmen ala propagandist voor d* TTDK, tegva—
over Hwff bad verklaard, dat bij was aangemerkt, door aija
medesoldaten, als initiatiefnemer van do deomoostxatie. Bat
dit eobter niet 'vaar waa, en dat da demonstratie niet «oa
plaata vinden.
Op 1 september 1971 melding van de 2o Lt ^^^. van
142 VM.cie., dat bij van 6&n van de soldateng«hoord be'tt,
dat o; zondag 5 septonbor 1971 oa 12.50 war, na b«t appol oca
da&onstirati* sou plaata vindon.

Ineiddele werd om i
larechaussees IHIHB ei;
.ea. Za&rbij gaf het af

•r het afdelingsbestuur

zijodec, de dpi.

•rd van 41 Kar.Esk. en dr
. bi j^ de Kazerne -Sournanda;

9lor.nl ^HHt ontbo-

sbestuur tco van de demons'

p de hoogte te sijn.
-taan.

•veniiien achter de denor.st,ri;

e Ki.

•i tö verwachten, dat

verbood te c'omonatreren en zt-

ij nosit» zouden doen de demonstratie tegen te g&i-.n, hel t v
_ 'a-Avonds word t., van een contao^ vernomen dat './attel het;

toezegden.,
771,^ dat.de cesoB-

tratie niet zal doorgaan i.v.m. toespraak van de Kazerne-Oor.

t. _ . .
;:a-i georganiseerd,

^mMfehad vel te kennen gegeven dat de WJ)K een en ander

och cïs.t sij in feite er niet .achter hadden gestaan. Zij zouden zijn gezwicht.voor de
Aadrar.g uit

een bepaalde groep buiten de VYBH. In dit verband werd genoezd de dj>I.

ld. fHÜ^van 141 Ybd.eie. en een niet met name genoemd soldaat van 111 Vbd.bat.

-v^v^H^BH^PHv_'-

.werd bevestiging
ontvangen.
van, bovenstaande,.
dat
"
.
_
..
..
v

r

-

_ - . - _ _

anduis.de als initiatiefnemer en een niet met name genoeade . soJdar.t vas 11.1 W>a.oat.
dezelfde bron. .werd vernomea.dat ^HBA vertelde, dat "nen" bij, de. genie
erkplaata was geweest^ om latten en stokken .te, verkrijgen en. verder cat Teien.?, de .
Bil'
...

int van e. e. a. op de hoogte had gesteld.
^ij de. genie-we rkplaa te ..yerij. geen bevestiging. verkregen).. .

- , •_._-•

Sen Cnder-Officier hoorde vertellen, dat enige dagen geleden J soldaten van het
bij de Stafcie 4e Div zijn geweest om aan te sporen, mee ie doen aan de de—
SSn vac de: drie soldaten vas> VHIH> Geweest.
Inniddela zijn op 1 september 1971 bij de Stafcie 4e Div en op 2 septeaber.
1; de cien van 41 Vbd.bat., op de appels toespraken gehouden. Hierop werd nagenoeg
.et gereageerd door de .soldaten.

_

,

.

- . . , - ;: ;• ; .

•-. .

.......

Op vrijdag J september 1971 werd d.z.z. de Kazerne-Conmandant van de stans van.
.ken op de hoogte gebracht.- Ondanks het feit dat de indruk inr.icdels verkregen vas,
t de deaojistratie niet door zou gaan, werden toch een Aantal maatregelen geadvierd, caidat het afdelingsbestuur nagenoeg niet actief vas geweest on de deconatratie
gen te gaan en omdat onder de soldaten velen dachten dat de demonstratie zou plaats
nde?» • C. a. werden maatregelen geadviseer- m. b. t. de bewaking van de kazerne, asnweg
,j. van voldoende beroepskader op de appèls, het inlichten van de Brigade Elsr
rd

-ijk er; G^ra. Politie Harderwijk, aocht de denons tratie plaats vinden of van te

rea nog bekend wordea, dat het desaonatrerer. door sou gaan, dan diende een coaaisaie
n huishoudelijk onderzoek geformeerd te worden en de organisatoren voorlopig arrest
agezegd te' wórden.

C p 4* aeptenbei
sohreven panfletten aa
hielden,' dan het bijw.

mi in d(
•ffen (zie bijlage) die

,ic net' i.
i»d ge•n andere oproep:ia-

n een kien-wedstrijd.

..ntal beo onbekende
Cp 4 september 1?
i van een contact vernomen, de
-ver de deaonstratie.
solda*.<!r. c-a^rdere malei.
«n vergaderd, waarbij gesproken
-n gezien als de
r.cor dit contact werd do
waf hij daarbij gehovrd had deze ?
• r.SajvisE.toreri.-Bij een fotoconfrontatie wees hij arm, de sldn.

In de loop van de zaterdag werden de geruchten in de' kazerne' sterker, dat de '•
ieaonstratie zou plaatsvinden.
•'• •
• '•! ••••'" ; • : . - • ^ :-'..'
Cp advies van de Lt-ICol.
Tbi.bat'. ce sldn.
ils Streng arrest, aangezegd.

van de Juridische Dienst, werd door de C-41
voorlop'igr arrest"'t* ondergaan

• •• Zen coar.is.5ie van huishoudelijk'onderzoek werd geformer-rd, 'die' ónaiddellijk set
eea Wderzoek begonV (Voor de re'enltaten hisrvar. zie bijlage). '-" '" •" '' - ;
'r'
Cp zondag 5 september"1971'was' er in de kazern'e'Van een• gespannen verwachting
sprake, er is echter'ïgeen enkele wijze, zowel niet in als buiten de kazerne gsdenonstreerit»
*
- . t
*
•
Zoor de soldaten wordt zelf als' reden aangevoerd, dat ait onnogelijk*vas gcn?a1ct
door het arrest van eerdergenoemde personen, waardoor eigenlijk i.iemand neer risico
wilden Icpea.
!n ':' '•'-•
•• ''•'• ' ••_••;-'••.
.!
Cp nai.ndag 6 septsober 1S71 zijn door de C-41 Vbd.bat. de sldn.
^j^en ^||^gestraft. (Zie bijlage), jflfg^p verd reeds op zondagmiddag uit arrest
oa-islagen.
; ; . - • ; • • . - • . .-•..'.'•., .-:. . .• . •.- r •: • • c - j-i--: ^
l.:--.' -)
--
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160971

H» C- :V
PhrC-.-

o*j*/odl : 177 Zaacle (103 Ookbat)
PU.U
: Generaal SptoxkamnM En»lo
: Panfletten,b«ateii)d voor Ad* 41
-

B-2
i 4 ezn.van geaocod pamflet

• Dd 1409V1 weid,In de avonduren,»!) de vaeht van de Oen.Spoorka».
een gesloten pakket of gegeven*geadresseerd aan Jelle Tlstra'
Een afzender stond niet vexmeld.

De OCP stelde de CC van betr»op de hoogte van de bozorgtng
van het pakket,waarop dese CC dd 150971 ara ïlstra vroeg »at
da inhoud was»
Dit bleek een 10O-tal,2-bladi5<»,pamfletten te sdljn (ele
•et als titelt
"lilfCfUUSTE

VOCE PE mEOSE UCTTIIie"

welkom voor de A-cie van het 41 Painfbat.
ea aio elotkreett
"U T JE -OE7 HWfG tUJCEÜI.ZE KU:.':0::i WKi VSKL MET JE DÜEH(ÜAAE
>OET ALiAS.Ai 2OUDKH 2S KOO 20

De pantflotten «aren niet ondertekond en evenmin vooraian v«n
enifla aanwüdnff omtrent de herkocrt, of schoon de tekst dnidsljË
in de richting van de VTDM E»O».
» Carter onderzoek bracht aan het licht dat het pakket vasnit da
HoJelka4M.ru» te utrecht (Ba^jelfflcB Bestuur TVDM) SM aeesabxaobt
door een gak «U genaaad VÉHB vos 41 PainfbatCBHPgp) aan wto
door een Afd.beotmirder VT2)H-Kro«lo was verzocht h9t af te
geven in een bepaald lokaal In de On.Spoorkaa» alwaar het Afd.
boatnar,al8 regel,iedere dinsdag-(on donderdag-.)avond epreekoar
houdt. Door onatandlgbeden fAms dit spreekuor op 140971 niet
doorrnaar op de deur van bet desbetreffende lokaal was een
vervïfeing aangebracht nuar ald ••••.die kasemewadkt bad v«a
14 op 15 Sap. ?«doende kwan het pakja ia bet vaofrtgabou* terecht en onder de ogen van de OKP.

nC-111 Cidet 2
UC-Ploag I 1

> Op de vraag van ayn CC «at ViH. van plan «as mot desa paofletten te gaan doen, antwoordde iiyj":taar de etotera brengen em
venBOedelQk zelf uitdelen,want de nan die dit anders «au doen
is overgeplaatst naar Se»u"»Tn>>ï«~—-«
T>oor C—177 .--—.
hat
overhandlgt^an
,_
diB op «ijn beurt «ea
"xsuplaar ter beoorde|y%ig
aonden naa*
van Defensie en de reet —
tiean der
D<« *1* '
— . ^vi=i.«Ln3- 'wnmnsaeaater"
Afd.beetuttr.!'(J hen arriveert alle post van het Dagel.Beetmr
vanuit TtTBcht.Hö veraaasl-t de copy voor het Afd.blad "AtABH" '
*n draagt «OT,T vnor de verspreiding hiervan. Boveadien beheert
b.8

z.o.z.

de leden-jitolniatzatia wsn a« WM In de fcatexna en de
dMtt>8 behorenae geldea.
-Betr. doet «Ua msk «oed.ZUn CC ia tewred*!» oror bw» en
Ugnien -raa »5Jn voorkehnia t.«.v.^« "Eanonstratie Pante
ïeekend vu» 130071» (w*rW»r hQ e»"t»ft ia »•* 6 dagen
stceag ertVot) ia t.u.T.hem bietsten oasunate goal.lwn.
H« l» een lypleohe tnesenperooon en neeloper.

CIA

Uuum
Object
Pluta
:PlgC-:

:DCie OCl.
• Kampen
«Voorlich

n ladenwanring TfSK

•ident

C-:
B - 2

; ULi\ ÜÜUL

•••••ÉBriiMHMB'BMB verklaarde op 29-09-71 als volgti
"Op 23-09-71 werd in de- avonduren door een "bestuurslid van de
WD1I een voorlichtingsavond over deze soldaten belp-ngenvereaigirg
gegeven voor dpi soldaten, die op 15-09-71 onder de wapenen zijn
jekoaen. De naam van het bestuurslid is mij niet bekend.
Sr waren circa 50 dpi soldaten aanwezig in het hiervoor ter "beschikking gestelde leslokaal 6J.
zijn voorlichting over de WDM verklaarde het "bestuursla!,
dat in deze organisatie ook w.BVD'era zitten, net het oogrerl: or
ie WDII in hun nacht te krijfran. Evenals ik wisten de eeestej* ipl i
soldaten niet wat de w.BVD voor een organisatie ires. Hier werd
S
toen op ver.-oek van enkele soldaten sunnier een toelichting ?e?evea«j
'et be-tuurslid heeft niet verklaard, dat hij lid is van d» w»37D, '
el verklaarde hij, dat hij kort.geleden met 14 dagen streng arrest was e<*^tra.ft. On welke redenen hij is gestraft heb ik niet
!'.unnen vors taan.vanwege het. geroezemoes.
Als contactpersonen tuscen de dpLivan de DCia en de YVD\ garen
(zie dossier nr. 19524) en nog twee nij niet bekende soldates.
Ma afloop van de bijeenkomst ging het bestuurslid eet nog een aantal soldaten naar deraanachappencantine.Enkele nij nog niet rekende soldaten vroegen het bestuurslid OB neer gegevens ovtrbêe
w.BVD. Wat er toen besproken is heb ik niet
Later op dé avond ;waren ^É^fc"è^yig'ïeljaEeiSi
nanschappenkaners actief bezig^net
De adjudant ^HHMIi van de DCie-OCHA verfeiaariie als
"Ingevolge mijn instruotieo heb ik al» OKP in de aronfiuren van
23-0?-71 controle uitgeoefend op de bezoekers*
Een bestuurslid van de WDM, die voorlichting over de belangenvereniging kwam geven, legitimeerde zich als
De administrateur van de DCie-OClIA verklaarde, dat van de 190 is
opleiding zijnde dpi soldaten er 95 lid van de VYD1I zijn geworden.
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.'fo. 69.985, j

: 24 aepteaber 1971,

Heferte: Ons no. 89.98^, j 1 Conf. d.d. 16-8-1971.
battua bericht: 22 september 1971.
liet welke instanties samengewerkt: 111 CID Apeldoorn.

ProWatdosO'istratie va;i nilit-iron
ir. l£ Johannoe ?ontka,-..-x/io to havelto.

^n-:^m^^^mmj^:&&
do Johara^R ^or:tbr2o:]me:Jtiï
door con on.'fjvror

»N K

ntrntio had'on d'-olr>:nD:-~,n, -.-ehoord. Hiervan waren
lid vi:i de Vcrcr.icin.: Voor Diciicttpliöhtipa Uilitairon
w-.-TV. n rüi^^l^n tov.ir.3 lid Tf^i«:^ r^s het afdalin^sbe»
-WöH- ftrrv'ïll''. Uit de v.-.rocLillrndc verklarintT'-n werd
ct:ld,, dat p? <io afQolin"3vcrnadciineen van hot bestuur
.de V)T?i: ii-vlit' , hot oadcrcerp "afschaffing gro«t«licht «a
' ' ^tor.d", stcoda ccn punt Tan toeapreking wa» geva«3
7 j^li ïi'71» in li^t Jluaoixistisoh silitair
ver r.dr;ring
van eerder gonoc^ »f«nuia to i.'vvoltci ^ . - . ' .
.
dolin,-n'b-:r.tuur, v.ord cc>n in opdracht van dit bestuur era ia
concojjt , crccd r.i.indo petitio oct botrekV-iag tot da afschaf
fi:i~ Vi.n fid -roct.ilir'.it en prrrts weckend, besproken. Das»
%/,-B or.'-o:-.tcld door de kanonnier " '
' -" "

ia t,-:tk<;lijku iiiorr.t oi\d bij do 119e afdeling Veld»
ai-tillcrio, .->• 1<--^ru in dn JohTr.ca Po-.tlcaasme te Havoltt*
r» nlo;i ?ijn li-1 vr.n d.> VVD)t doch fr--on bestuurslid rnn de
afd'.-liu.; II.-.v^ lj-o. •. v..-\ *ln jaridinch adviseur verbonlen
• ;-n hot .-.fC/livr .ibcotuur WDM IT^veltp» 5iJ da bespreking
do putitio woitl cok boaproken op wolie wij se de

- ••

in d* kas«m« *ou -

. «oal» infiltratie
Stt «uu land- en Luchtoaohtorder LUO 68552 Codenr 55»3/HJ» v«lkt
hot overleg not do WKf ro^olt, beeft hot volgende weert
Het overleg wordt namona da minister geroerd door de voorzitter
"van de porsonoolsraod of door een door deae aan t* wijsan acdere
funktionaris. In het ovorlo/j. Iconen aangelegenheden aan de orde
waarover do niniotor hot covoelon van de WP;j wenst te kenaoa.
, Bovendien zijn de vertocomrooriigers van de WDa bevoegd bepaalde
wensen en aenin^on ter kennis te brengeaf ook al kan daarover Baar
het oordeel van de minister caon overleg worden gevoerd.
In het dagblad M7riOIf;>'n van 4 deo. 19^9 stond het volgendei
DEKSTPLICJITICn; GAAN IIÜ2 D3TI TOOJI PHATEN.

DUN HAAC-Da verani£in£ van dieostpliohti^e ailitairea wordt betrok
ken in hot ovorleg. dat de minister van defensie geregeld heeft
met de fcatsAgonxxsx militaire belangenorganisatie**.
Voor de V7DX betekend dose beschikking van sinister Ten Too» d* «v
kanninc: van haar nu onkole jaren oude aktivitoiten» In «ijn
sohlkkin^ kondigt ministor Don Tooa aan net 4«
-i-

te sullen p c o n ovor

_.-*-,-

brengen» ook als do rainlstor jsolf
niet, voor

jlé«j«fc}«j

*ie te erkennan, hooft do nini^ImUltal^^»^ï1ielorgaBi»**

^^^^£^^SS^^SSSA^
™ * d. -uSSirssrssuï: sssssfiar
——oOo-

Ï'AAIÏDÏIAPPORT CI-MOD NETHERLANDS/SEPTEMBER 1971
AAA. INCIDENTEN.

(3) SUBVERSIE
VITTE BTD ZETTS"
PROPAGANDA VOORT ]X)OR VERSPREIDING VAN SOLDAT3NKRANT NR. 11 ES
EEN SPECIALE REKRUTENKRANT. INFILTRATIEPOLITIEK VAN VITTE BVD IJT
DE WDH GAAT ONVERMINDERD VOORT, KLAARBLIJKELIJK >"ET SUCCES GE3IIS
BEREIDHEID VAN EEN AANTAL LEDEN VAN HET HOOFDBESTUUR VA1T D2 YYDX
OM RELATIE MET WITTE BVD EVENTUEEL TE FORMALISEREN. VITTS BVD EtSFl
PLAÏÏÜEN OM EIND VAN DIT JAAR EEN SPECIAAL "ROOD-BOEKJE" YCOR SOIlLLTEN UIT TE GEVEIf.

O-UÜ'lAUttM&NT

CIA

Datum
Object
Plaats
Onderwerp
Vb. incident
Bron
Evaluatie

Gi.

Paraaf. Plg C-:
PHC-:

C-:

4-10-71

Ede
Vergadering "Saidatenwerkgoep Boe"
ja/neen

Op ma.indatfavond 4 Okt. 1971 -nord in het KLJT te Eda eea
vergadering gehouden van de "Soldatenwerkgroep Ede".
Hieronder volgen de belangrijkste punten die op deze vergadering
zijn besproken.
Doel van de
Doel is om na de dionnttijd bozig te zijn met het begrip le^er
e^i aller, vrat daar moe te maken heeft. Een korte uiteenzetting
werd gegeven van het begrip Militair Industrieel Kooplex. De
aanwezigen werd aangeraden zich hierop eens te bezinnen, ter*i*l
op een volccnde vergadering wat achtergrond materiaal ter te-fel
zou komen.
Opstelling van de wcrk-yoep.
Op vragen wat' d~e werkfjroep nu precies voorateld of WEI of 5V"DA
vrord een ontvfijkeud antwoord gegeven.
Plannen van de y;prk.ypcp
De Trork(jrocp wil in het garnizoen Ede een enquette houden c:ider
de r-iilitairen over de vraag i"hoe denkt men over de VTDII er. dcet
de WDivï wol voldoende". Ook vril de werkgroep contact opne=.sa r.et
de WK.; om na te gann of het mogelijk is het blad "liieuT feroea"
weer te loten verschijnen. Ook denkt men aan het aantrekken van.
oprekers die over verschillende zaken een lezing trillen houden.
Gedacht werd aan de w3VD of andere actiegroepen. Hen neojiüe dat
er een film bestaat over het verzet in het Amerikaanse leger* Desa
filw 7/ilde non ook draaien. Ook vdlde men contact coekcn net
j
'•'.'n^oninc'ïn v/.',: r oon "anti l(AVO-club"zou bestaan. HoeTrel het cp
i
dit moment no;; uiet helemaal duidelijk was, moest nen in vcor!
V-.onend gnval rekening houden met het voeren van acties.
Vergader innen vr.n. de Trer
iien ^^:; blij «i»\ de vergaderingen in het K-7J konden Torder, gehouden. Toch voorzag men in de toekomst moeilijkheden cr.5.3.- ie
echt,-;onoto vp.n de KiiT-bchccrder niets voelde voer actie zr^srsz
v^.n nilitairon. Zoxi de tocr-mc tot het l-C.^ -orden ontzegd» T-IÜ
i.;e.vi v:<-rf.M- vc\';;.-Mïorcn ton huizo vanJKBHHR.of c:ageli':C ir. Ds
Dcrüe '^erold-.rinl'.ol. In de torlomnt zullen de ver^aderir.ö?:- T-TÏ
pehouoen on dinr.da^pvond r.cli'de tijd on voorlopig zei f ie ris.ri.ts

•A. f»/i-, a. •- -J**

A^v.'ozi^on on l r; l d i u/;.
A.inv.-ozi/; vf.irci: "on militairen, allen uit de 51i e. s BpeckriaiJcïser
De- l «line i."7ru rstto bij een r.oldaat voornaanïrtBf gelegerd or
32 vc:n (jcbouv; E in cenoerade kazerne. Hij was student i. 75
en volf;de_de chauf.rpur.q-oploidiuj in Venlo. Ock was s.~^i~e3i;: eea
roldr.at^BBBJof V0k ook liTSer encelcgera op de zelfde ke_;er.
('J°tracht zal •worden de identiteit vast te stellen)
en •••••••••IMte waren niet asivrreiiT.
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Betrokkene zal voorzien in een vacature welke onstaa
door het met groet verlof vertrekken vaa de huidi«
bestuursleden m. i. v. 9-11,71, te weten de dpl. 8 id
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ilS IDiv

Op 2C oktober 1971 ha.f b de werkr^roep v.-m na
VV1V.I oon vcr~- CU-rin^ cch^uilen in de Lpl. v.1 LSCIlor»
er '..'.ti'ói oiiji.vi;';!* 13 d plu* u-uivtecig ala
van do Oi/vji-üu ou.lc-.rd'jlx,n v^ci de 13e
Ala < rouu u..xlir./i;rp \vord gcoprokcn ovor dee'nrns'el-»
l ia.; vin ei u pculet iv.:i da sauk «MfeüHfc en <BBfc» dit
puafloS aoa ouru ival:cl*jV: l novoabcr xiitg< ^eveu wcrder t
ig u '.d'.;j.s iu..i-n i;) a u uiorop ïc-ruOTt. !cca-..& en al uit
V7v.rr.f:ii op; n. ..-.ii ia uo c - r u t vul^.nde LUC-\.ll die wrjLp»
ooVi'vliiliih iii il<> v;::-': v-Ji "i—i nüv<übcr cal uit-<üx-;cn«
Voorga \;cril «lo iji'^oi'. vui een telpf^aa oünen/%^stcld dat
op üY o':'ol.(r !..--.ii oc ..iniótoi' y:m Dr^jfenoio gezonden sou

•;
;•*
'j
i,
^

v..u hcw iK.;iflot on het telegram kon
ï.'UJJ»!,, i:i>-ticdolCU»

•

•.

ia werden u c pl^ji^n bubprokcn om op l ot 2 noveabcr '
ec-n h>^nu'„c!:cnij),;eai uV.vio c p toua te se 11 en oa
,
In do vcr^adtriü,;; v.xu-cr» uuidclijlc twoo gro:pcn acuxTrozig, fj
ten <:io hoc./ l uu ccitcrpo atukl:cn «rilde echrijvcn i i Je
LUOJ..K Uch clo i.x;;-_rsj'j:üid VLUI hot ccsproJ: on hot op
j
,cl'o '..-'jiii.- LU l; o tand brcn^on van veranderingen
en u < n ^i-ui-p ui•: ondunko do aficoclin.tsperiod»
de VVü.» \:ilüu o v»; r.•;»•.'.« toS nl:tlc8 en doncnctra tios
rlo do cid-i, \r.n hrn ni^t in^cvrlllicd ucrden» daar
tuoai n in uUrui c ^ n cL.':olinc die £„n houdinc neg niet
V/io tlo leitlcro v/.ren v.ui do twee fprocpcn kon no?? uit t
viordou vast.;-'ni:-lG iiuch co.epocdic mocc-HJfc ssal
i'r- 1-' > - . i : . . V t v.'ii do voornaaoato woorüvc
"•"

V^V \ C l L

• p LI •.• . .
• .• . .'. ..>_<. r •:• u ?vY-ir 1-^.rn T-.-vt - v 3
c u 1. ;.;.•;!: , ".,„ > -.1 i. . .-^"i: v. n 1:-: t V % !'•«—hccfüV ctv:.ir
ivu Uo u i ' , ' i l Lu ...u »lo ai.a-.7c L'JU»\ en oa tcvns te
t •• Vi.r.ic;i u !iii. lic L h ' c I't n'.uar oyond tc^cnüvrr ^.o
v,cr'r;rc.-p \.i...- •'.;• •.' on op ivcl!:o v.U^e dese wrri-.Ti-oep in
do o Ir-, o', .i 1 .. ';:i ;:r'.j -'^ b'.j het houden van eventuele
..i:: j. a in J o I." l» «. ^ ^
hrt, aoufdl.' 1 ^'.'rir op 'i i

-id. / - //

/

'. i GO h' ', Lp!,,, ! ^ ' r ,n v:;r. d<? •;>. r'^.i'oe p nich in de
l :-.al o;.'„./i"' I.-.A : l ..~~,. -u^tn. vc-n 3iot ccoprek r. c t ^ e t
h c, c f''' V- E: ' vj.n- c:: c-': v .n üü v Vvlci'O ivffïi'.ndelin^ vrji üe
r^Lul: L'.. J, r.\
' , .Ir r.'. ;^c l jl;:!ciu iü CChtCT niet
C- r»i'-e l' '-i- ''t harde l\)n vcoru';ar.t
V ' i ' j K : , - ^ : / 1 v;~.n üe r^xcht in de
Ü (j J I
C il»
* .* L
C'

over v;.l 0' ' ^ " w L
A:, n t C-1 l 1 C I', e t

Jcvcno ia het ncscl'vlc dat
n.\n 1)02061: t"j3 de
^:i de iP

L t ..;.;.•-* O UiT-i t iCO C«do»tum

:

"•

:-'-

CIA

D»tu»

SCH

object

O Oktt
Afdelir

r 1971
.bestuur WDM

• t J£ar4e

: 't Har 1 * 11
Ondertmp i •••••
Vb. incident : j>/n«m HVt
Er^uiüe

: p

Blijkens bekomen informatie ran Ooaaandaut
Staf compagnie legerplaats 't Harde, ^««taat bet
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Volledigheidshalve zij vermeld, dat de tot 43
Zelfstandig Verlcenningseskadron behorende

bestu\ar "behoort.
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V<i rkoop Uoltiutonkront nr 13

' l > . incident :ja/n«n
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Op bovengenoemde datum te ± 2330 xair werd door personeel der Gempol Barneveld vastgesteld dat in de onmiddellijke omgeving der Lpl "de Vïittenberg" door een
2-tal personen de Soldatenkrant nr 13 te koop werd
aangeboden aan van verlof terugkerende militairen.
Door bedoelde leden der Gempol naar hun naam gevraagd,
gaven zij op te zijn genaamdt
""

en
'Beide personen waren vergezeld van een.
personen-auto merk VBt kent J
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KAANDRAPPORT CI-MOD NETÏÏERLANDS/SEPTEMBER 1971
AAA. INCIDENTEN.

(3) SUBVERSIE !
VITT2 BTD Zr'r"rT'
PROPAGANDA TOORT JX)OR VERSPREIDING VAN SOLMT3NKRANT Ï^R. 11 E^
EEN SPECIALE RüKRÜTlüNKRANT. ' INPILTRATIEPOLITIEK YAN VITTE 3TD 117
DE VYDH GAAT ONVERMINDERD VOORT, KLAARBLIJKELIJK NET SUCCES GZSIZN
BEREIDHEID VAN EEN AANTAL LEDEN VAN HET HOOPDBESTUTJR VAN DE 7Y£V
OM RELATIE MET WITTE BVD EVENTUEEL TE FORMALISEREN. VITTE 3YD HESF1
PLAN1TEN OM EIND VAN DIT JAAR EEN SPECIAAL "ROOD-BOEKJE" VOOR SOIDATEN UIT TE GEVEN,
BBB. ALGEMEEN.
(1)

(2)

CCC. CONCLUSIE. IN VERSLAGPERIODE WERD DE INZETBAARHEID PER KRIJ
DOOR VERMELDE INCIDENTEN NIET AANGETAST.
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/f:fa|irf. L'! J.'i~ extra oo ! da tenK rarit fji-mi'ct J

Vli. miridrni .'ja/noen
Bi «n
l- valuatie

C-:

Op rüTod:?"; 2b oktober 1C.-71 is mi j , door boven~e-el<ie
bronnen,het v o l - ' n d ^ mrdertdecld.
Zonrfr .'vvond ~!4 o k t o b e r V./71 werd tunpen + 220'.) uur
eu £ JOflO uur de extra ooldatenkrant pamflet 3 in
f.1c om -evin : van net station NS te Ermelo verspreid.
Deze verspreiding r e s c h i i d d e door
fllHHBH^
^n
een jom-emon met e ^ n donkere h ;idskleur,br±l dra ••••end
(•ionker montBur) en lang zv-'art baar.
Jovf-n euoemde ^•••HHHBP'-3 ± ^'' minuten in T £"-rek
;cwees t -net eerT dienstplici'.tipfmi litair waarvan
verdere TC^evens tot nu toe ontbreken.
Deze dienstpT.icr.tir; militair is "van gezicht" bt'<end
bij de K.Var.
üe K/,1ar zal proberen naam enz van d'-ze dienstplichtige
ti.. achterhalen,waarna de naam en eventuele
gegeven.- n;i.-j te-- hanci ^ v s t e l ü zullen worden,
iien D., .Kj.'A.^- e:i de mede v- rspreider van eer-ier
pamflet weren pe-r a-ito naar Ermelo
BiJ zendtrheden voertuig
of
__
v; • _ kleur,
i-: ent e K e n

;
rasd aan:
ZGS Sie Vei (?x)

- u list. 016iöJ

Ondernomen acties: rioe-jp; O tel
Afd Doe 449
op 27-10'
Tel contact
111CiDet op

Houder kenteken is:

gewaarschuwd op ?b-10
CiDet tel ingelicnt
~ehad Tiet CIA van
2/-10.

•ilCi-DETACHEMENT

RAPJ ORT-MELD1NC.

L fona 1SJ4S

Diverse data.
:,oiaatenwerkgroep Ede «n v. 'D af d Ede.

Ci\gC-:

Kv C-:
C-:

Ben cedoworkor dealde mij het volgende Bede»
"edeaerkef wild* zich opgeven voor het lidaaatachap
de «BVD on belde* daartoe de wBVD Aosterda» op. Bij werd
do:r e.:u beatu a-alid van de wBVD Aad verweten naarj
(bokend).
'
lia *nn iefo.-xicch contact tussen medewerker en
x«rd nodov.t-rlcer door^Hfc «ivgcnodigd bij hea thuia eena te
koacu pratrn. Vijdcns het onderhoud,dat Btdewerker setVfc «3
'••••••(pcraouulia bijgevoegd) word medewerker verzocht,de
u n hem vorutrckto colüatenkranten en paofletten eena te be»
Btuderen . Jiij zou d^n enigszins in de pioture mijn alvorens
hij daadwerkelijk lid zou zijn. Volgens Bedewerker werd hij vol*
koiion geucccpte rd ala tookoaoti^ medewerker van de wBVD Sde.
Op u n vri.' G v&n de ucdewerker aantHBHP^ wat die *ol~
datem.-ork rrocp voorstelde, werd hen geantwoord» dat de wBVD da&T
in feite niato zano te Daken had* V'el waa^HH^v lid en be B tuurde
der wi;V7) af d ':de, xüt^enodigd om daar al* toehoorder aaawesi£
te willen zija.
Bij c n volgende ontmoeting werd gexegd, dat flHIf
tijdelijk <}<• leiding van oa Coldatenwerkgroep op cich had g«no*
aan. Afwilde niot op de verjaderingen van dese werkgroep ko—
Ca r hij bokc-nfl stond aio wliVD-er. ^^

/
; • /-'

«»

111 cidet (2*)

;'o(!cverkor heeft op de kaner vui^f kunnen rond&eusea
n i-r benadon geroopen voor een telefoongesprek).
Uit de d; rr u:.nwo2i,';o aduinistx-atieve bescheiden bleek duidelijk, dat cïa ie besproken onderwarpen voor de Soldatenwerkjroep
Lde, T.ordan o^;;oau .let tea huiz» vun VHHPH. Tevens bleek uit
Ja z^kujoiid. van^B» dat JliJ *f Q studie hoeft geaa.kt van de
diverca kazernes -o Uüe. Ook de verpla.tsing van de 45« afdlt*
na r Uornkc ;p stond in zijn zakboekje vermeld, oet de
ï) T:•'. .1, i'-.t i'o vc-rpln tcin^ tijdelijk waa ivo saneri.TS
v., i
i»J.;'..j uu j r.L.-.ük..:.vr;in. Vev.^ns stonden in het
ülv^r.-u r» .:.*.:» var, odlcr» en kuzca. Bij een van de beaoeken vaa
z->:o~ar',;eT uun|^^ ï.ord hcu do ^i^B^verzocht de sterkte van de
vudcion en 10(j vLdbat te vr»rstrek?:0n. Ke» xou nddig sijn on
hot fa jatal b'»r.oJi;;<!a panflctten te kunnen bepalen.
;-;.-er r. f-r J door fd en ^H^ verkocht tst op te
co.-;ïuc t::.-j» in d» Bor^anaiuskazern», a&ngvzien co
i. Voorts uerd hea verzocht contact o? t»
W/:.~,";tu:tr v^n 106 vbdbat, teneinde hun te b«doen u:.n da hondtekenlngactie tbv •••> en
ssegd.
?rd nodsverker door
benade»\
1911 te 18.00 uur zich te vervoegen
•.zoQie. Kea was nodig ooJat
lering van de wBVD op
I.Ien had besloten een korte
Daium
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a 0'3'eruft tcd. ::<;'„c jun/j.'wm W«P norna.- -1 geknipt tn vri^
jca jo!:lfM,d. r i j if: c*-*rlB tst bij het VOC als chauffeur 1-*
Cclc,--:.-rd iu <;"'>ou*.: D van «'.o T!fi»knankaserne. In car.enworkijj^;
/',49 ci«:«st ::ul \.or,>.n (.-rtracht de personalia van betrofck»—
tchtcrh; Iru. 2:xl :lsi!::n bi.1 dit rai^.ort worden £rvoeg-«..
P^HeW'rt Ier- rr>(!r ds t h i j hrlrna 1 niet har-T »"-* e»t t«t
ikcl iu ('s ^rtr'KC C^r.r^r.t van 19 Oct 1971 betrof i'cnde d»
ivitfi>ti V-._T cï(.- loiiiutcnv.crk,. roep en de hervercehijnir^
LST; W.- .-bl:-.d ""i- ut.' Crocn". Hij Bteliie nl dat ia dii trti(uls bt jliC'' bi.lji'vcc^d) tf"tlf.lten via» vercpreidü» paaflrtaljn ovrrjijriTH^n en diilf'.cli.!'c sou kinnen blijken, dot
initiü.tior vor.r i!c hcrvtTPchljninfi; van Kieuv Groen niet
ra Wl'y kont doch r;wi ce Soldatenwerltgroep Kde (ler« v£TD).
öwcrlccr dorldo iioilc dat hij v.lett dat h»t d* b*doelinj i»v
de "W^:: nal Tror.-:r;i bcnar'ord ovor de herverschijiiing vaa
uw Crot-n. Ju b^cVjclinj vr.n t»e Soldatenwerkproc? ie, dat d»
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0
D
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t v. .n ('t V\T.'r. ?•-• co^'ic voor dit bl*d • noet vercchij^ea
blrvü v.-: <ic V^i'. - ^i'l Cordon c«l«v«rd door de Soldateji—

i

n£t£^M»ia net irr/mj van 26 Ootobor 1971 ontheven van. da
opleiclinc tot telcjrafiat ea g«pla tat bij 42 p&sacie t<
Eavolto.
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Datum
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»'erc:-dcrir.G worlrgroep VTTü

Vh. incident : j«/neen
Bron
:
Evaluatie
:

I»u copl^nCo vcrr^dcring vcor 021 1?t io ui 1 50—
te.', O ^ ï l Y ï i1: u het jjci-ücuLVil^n voor uitgifte van
do
m;.i ;,...J ' r.»
yullori of-n ;s .r>tr.l li.dor» vcm <lc nieuwe 1Z£
e- n Lcr.oo'c brc:..-;cn ar.n bet hoofdbestuur van dl
i~i va 'J .'i. .Gui. oii <Iut:r de l^ritcto h^md to
ds Jj'jJ.'. i.B
L1 o n^r.7okor.'"i';>1c h'.irHc)-'-nin~onilctio voer
ie t-f ';ol/int o. ^.t de vccrbcrcidln-at^d 'c o kort nr.s ca
oon ui^t volde» nflv MC/; :lij' h <lcn cag do d pin • col
^ocd iu to licliLou uv r lu-.t hoo en w .aron van de
cicch^oa n .-n ^vt-rtiii.-.u \ro.o i:at do collc^'o tocli wel
hun ii.iü(lc'-k-.:«in.; ..ilciu-n i;ot^un ala dit door de
Govru..{:J wcrd.vilüi; ;•.•-. dcno akïio niot doorzet *cn" ivn»
do cnvoldyrudo j^'jol^.'J-.oid. tut vaorlic itins»
Vav» f ï i t i>ii,iL \.au c- r .:u;v .r/: .lij1: cnigo onenicnoid, r.ar.r
uitclodcljk lioof l üo /jrc.op dio de denohratioche neg vil
bov/^jidcicn )\ rin do ovcr.Yinuinj ben.iald«
cvor do innidd'ilc ach tcrhmxlde identiteit van de loider
via; do groep dio de h.ardo lüa vooretaat de dpi» eld»
«MBHMHMHiMHMMHpBnmVppP van de 42 o Scboolci* van
hot 16 i'uinfbatt si o de ajCcoodorUjko molding van betr»

\\\ l

'' ' • i U

>v-111 C

p . l - i»»

Datum
:
Puur CIA:

Sa

AAS i HOOÏD Si« VEILICHKUWiS.
H007D B.V.D.

.L.

•l
2 november

n

Da bijlage ia D reeds bekend.
Batua terichtt 29 oktober 1971
•—Bron
.

•— crj

i " Verlsoo;? gxtra Sold^tonlirijst

' ;•$*,j

zoadafi £4 o/.ttjccr V/71, cnatru.'ko 2U.45 uur, verd door bat parsoocal £«r3
srcha to Ito tcrd:-^:, ; rocea-vorüi-il e;cemu>lc$ tarsska
Varvose •
v_a urtlXol 4 lid 1 c:Uor c oa d van hat

Gr.-o;ioo;-.a i-uraoon dc.'ido in de pas3.tGicrstunr.al yua bilt Centraal ;'t
Jjr I.cdjrl-^vjüj Li.uur-.ijuA to ..o Ltordao, jyati» oxoaplaran uit vaa do uit«> '-.;'5
u .-v a " oxtri ,:^l>i..tj.-,:ir Jit jj.i:.-.Clot ". iiij gif SOÜB ooostal ooa ja\i£ui£3
J
>or»c.-.ca »r> diu <uï...ulijk -In ailitiir toru^oorian tiaor bon oadord».!, ca ,
.'' -±n hor. dio coi;lü-.d .._rca i:-, o-a üilitair uniforn»
*
Ia du -i.iii.iij tr-Uo v ai du ol.v tadlijka inliohtingeodiena-t dar
tia to lUjitardon 'toctt

Vi*t-r*>\*;>^«*'"

ii.iium

CIA

1 U-i . -,

I <- r
la' l II •«'•">

..--••

ia»

3de
'crwerp
SoldatcnwGrlqjroep
ucident ja/neen

P»ra*f: PIg C-:
PlvC-:
C-:

•-ilie

B2

P'

• Efcl

>t contact inzake de
••den vond osn onderhoud tO
'• toii van de ":Jold.'.i.cnwerk.
: •"* -.~i9"«
i»-.: •_•'-• J.r:to v/eken heb'.en allr
.it-siten zich afgespeeld
rond de verschijning van iii ouw Gro
Intussen is het "e iïusr.er
op 4 Iiov. j.l. verschonen, j Be dpi.
- 4MBHk (bekend) is nst
controt 4* naar Utrecht gcv.-eost ow uo uitgave te verz^rgsa. Eet
blad met een oplnc-: van 2000 ex. ktraa op 3 ïfov. gereed en Trard op 4 Nov. in het Garnizoen Ede vorspreid.
Op 9 iiov. 1971 vergaderde de soldaten^erkgroep Tssr ia het
riot.i .

(bokond) on oen dpi. rüd. afkonstig van 106 Raster Bat. ICaar dfi
identiteit vmi deze lantsto zal een nader onderzoek rorden in^sr:told. Afvrezi^- i via een oefening jj^MMMBMMJBfc' (nadere perscnslia.

Al ^ fvrrito -.vcrd 1)Ofni-oicon hoe liieup Groen cij de soldaten, is
ri'uifj'.-koai'.-n. Uit bi»n--:ni;eko..io»i reactiec blijkt dat Hieuv Grcan «r^
ir-, tcgon^évullon. Uen zal nagaan wat hiervan de oorzaak is en bij
ec-n volgonde uitgave (wanneer is nog niet bekend) tot ean b stare
informatie te komen. Ifcn mist nog steeds de inmiddels overgeplaatst}
V/el is gebleken dat er nop contact bestaat tussen
in de soidatonworkjroep oolc erg tegengevallen dat hun
vr:r.3.:-.derinc2)\o slecht worden bezocht. Bij zo 'n gerings orko^s
iio:ft het vreinic zin lezingen te houden over b. v. Eet Militair
Industrieel Kornpleks en de Petagon Dokxuaenten, oadat de "et
hiervan eeii \s van de werkcroèri.;;:
^*"38^^
:iu op 17 -iov. a.c." de hieuvre
o tcruijn i:cu c u on ei I m:\ken ea dit verspreiden. Hierin'scet
;
ci^ii nro;)a^rj;Q'j (;o-:r;'ikt rorden voor de WH.I en de eoid.-'tea'srerkprc'ep^
;."adat de tokrt van dit paailct aal zij^ G^edsokeurd, sal dit Dp
'
17 iiov. a.o. in Utrecht bij de WD..! TOrèteii veruenicrrolciga en ria
'"a vcrnprcicli:i£cknn,-.lcn V.TJI de VVp?Ta?.n dei recruten rorien. uit••Ttrtïikt. .4a'.: ho.vit rlat dit üampïfct erjoe rsi bijdra.je:: dat v?el
'rie ïreV{»£i'cc'?/'<T}c verl:_.rr^7 h c r - f t
ïi..
i v,-.a.-: -jio u;
:. ovoryc
•tSt
ae
eindiging van hun o;leiding
hot VüC, t^rvdjl
?rT>ïa?.tsg
van
noiccu ir.
ie orsm-jn rael
to en
naar de rrctestrerrïi^; in A;.iür:j.f.«ir1
Air. lartt-to v:ord
roken over de j-rhouden TiDL.-vcrgi:derii^

ie lid e op 4 Üov. j.l. De::e vergadering is een flop teTrcrder. c-dat
er nicinr 15 nian cuiii'-vezii; rrar. .
De eerstvolgende yerfrp.derijiM-ïal rrorden gehouden c? 16 Iov»*71
in hot K,.iï .
:s \ '>[ v ,•!•-•.*.- x' > " • » • '

!^
'•'. - '-•'

Datum
: IC-11-71
P»nafCIA:

?

j.V : j - f :. l 1 iiÜV, Va/l
\a • a •

vervolg tctz.

m

CIA

t! * protogt-ccotins, gehouden te A-ieraToort in c»
c>,rkthellcn,dd Ofc1171,l>y nonde van de Kapitein •IHPPdi*»
in Arjf»rsf*ort»c)t*zo me^tln^ aio beleneete^lsEd* heeft
en toost «raming -van C->102 CncGP*
a mvixriff vmi do nw-ting rrorden door enige o«»isjee»Vit«n
het rcbontT,noldaton3craairn ur» 13 verkocht»
To.~rn half Qclit nrrivei-«rc1e een auto •kentekennr»cnbcleertCo.T"lnt hy h II üe KG hocl't rcuo'Suleerd toen des* &fd*toeatUHrdera
W71:1 ontvinr) 40b <*n VB rerdea als "helden" -voroelrcsd.
ZU i.rcctt'»!! !t«ït Zft't "rolilftt^nkojuitPe11 net prstrekt» recht«raia
m piVr.l'-'.n vwlottwol'<i« rrc«t "P deeelfde wijze door d« leiea T«a
het sold.kon«word Beantwoord.
B:.i ,'o in-"n™ ucrdou f o t o ' n geraakt van Ml enÉ^oet oeiej»3tdi«

«jol- a.to?Jtrtm'.cn vrrkoc'nton»
od in c en 1-^i^o ribflu»el?n broek,dikke rode «ellen

. i)tiitcnjr-^,".et or^er z',Jn ara een "pckkel"
ia e n lichtblauw corduroy pak. Beidea asr*n plaat
la ds xa&l«'
Ir. OP snal t/c.a ren oocipleto T7«trein van AVBO*8 Telericiar
aansvsrif o.l.v*
De evon-I v.-prd /^oiifr-d c'oorBHIIBBIV'^9 verheugd
cio opl:oDsr.t (ca 550 brlanf*3tcllonc1en,waarvan on^cverr y>
on«)pn^8t^'"Jir Ml ?tflt?e,rr»n verbod voir ooldsten on dese
dcrir.cr T)-J to X7onen,\iit cvojirdicd door de KC von (*e T.lioe Beekaa»
kazerne te Wc tin tïoor odlca to 77itten' crp en !"ieuv— 'tiliiftm.
fie boker.öo 4 «inon v öie'i*i diverse parflettra vaa
vcrncld rLai'j,op taVl en introduceerde "chul ea
orn f c-i*» d JOT dn n":.T7^r.l' rn net ro'nirt eerden
-o --?- :'o - d i - r f. -t dr-o r.ctio
wnp.rv.*ui
varonj
'Tu: .
nnr'ono
'•en Ira
oc«n
1'Fctuurolid to z'Jn. van de -.y\e A'Jac»
Van r.v.<!.\., ^."R rn
and ore 'T'^cperinren en part ;}*&
tot tnlcuratollinn
&arxrozi£t«v~nrin do'

van <ic £UfH70~.J/-o ela'-.rntollpnilen cos het neren^ccl solratcn van
cfo KL,ook 'vat Luchtfn,<-ht"froone''l,-a r nip-and van de Kon."Jarin»i
T >n ,r^:ot r.:.ni.3l wrc in xniifon IM kerciel-Jlc e»l*C?rf tv ^ac-rcftfO]
by OC"C-r> of h'i ''-o Cavalleri»

' f C i L-:-e£.K?;/:!,;>,:

(1if',l'et':ccH ^B^ al ,7f.tr*i?cl h'cd in ondrre fornulerinfii
min of r.cor h^rha;il^?n,-j^lrta w^rd van pt^ior o3,-e!ezen— eprah
de Ilooi'droruïennn Lip<a,r1io soi dn» da T!ur..Coe8tel»V..ra.net

achter h«*t streven van het aol^j.k_oa. otaan

«a

,tnx>lc
to . n • 12» . ent)oi'

on oc.itor <*e vier r*J8*cldn «laan*
MJ werd
van het aol'^itctikonAteo.hins een atetk verte*eV beeld «p
Discipline
Voor fa rctootj &.mv7rai'T»>n onverwacht TOS ool __________
YoiTz>V.V.TVi.np.rmesis,rtio,:ro de intusaon ddor o» i*V va.tic
brlcoad '-e'.TOtxlen naniert trachtte het Tl.':.C«te chtmtereu door
Aroif^Ln*; een cirHe t« itolcnn tu.n het Itestand o«Q,»de
periode.

» d ie d r <-e3tln,7 voorr.at prob*erd« ook dt
in ^e zcul (dia al*t in ^o lior.:loa klupten) te
let»
t* zc.^(,xjr. "J liopft "n^t nint met ons eana to
;Tga.r dor.o ncrjor» liotou f.ioh.niot uit hun tont lokken -tuhalve
vraren n->2: «niiT^- "vKcrtiGera1* contiezi(?« vanuit
v/rrö^cnn co-tircntcnr of reaotie
O- :sittom!crv mokten • üaaxita opr.ier!cir.%-er»
" «t rullen -TA! horrtens z;in" en "nieechien «el politie".
:a het caontmon ;on eoa p^titie volcde óe eiadcenoltt0ie(7saxia d*
vier eisen oanr opnieuw werden mnoemd« eender dat er Iets
»erd .gn/f-sl*
Hierna pipp.nen uiteen»

op-ovoll.cn,dat vele ooi'eten de nioxrM(
T inrr r 0!»vin;j van V.ot -avechtotenra^ tCLa
nrïcc'l.» Oit "1!CKing.1iU!3«l.s''«
r.et dra-^sn 'airjrvrA kontt«As'i nea vor.lt v«rboa«n,dfiB»
vol eono o"n nv?o worden.onder dpl«p«ra

•^» Uct >7aa

Het WDM/af delingsbes tuur wordt thans

EINDHOVEN

;• ^Ms^ïï^P'Sjfta m&Süïiï: ,

de Gonst«Rebeoqyekazerne (ETS)
Geen gegevens of feiten bekend,
VELDHOVEN/PIEOC

Bij opkomst van de li» 72-5 werden op de stations NS van de volgende
plaatsen de "EXTRA RBKRUT3NKRANT'1 verspreid* Breda - Eindhoven en
Tilburg. Op 28-8-1972 werd de SK nr. 8 nabij de Gen. de Bonakazerne te
Grave verspreid. Op 24-9-1972 werd op station KS te Breda gecolporteerd
met de SK nr. 9; idem met wBVD-pamfletten op 1-10-1972» Op' diverse
plaatsen en data werden WDM-en MJV-pamfletten verspreid inav» do
Krijgsraadzaak tegen het hoofdbestuur WSK.
j
\ ,m^^

Typ. J C XI
Goll,: ^

DENTIBEL

B

0> (D
c*M„ W" 09 t»
N» rf.

wwi^ïasS^^SiitJjj^fj^ ^ii'-tóc-j/örf^^^iip

<l

•».

M

süSa»
§ £ § g°

3 O O t» A

a

p» p> c2

« i-« o JD

c o. a
o.
p»
H- t» M FL a

r -.

COMFIDENTIERL
Vervolg van nr.

Tilburg, Koning Willen, li-kazerne.

Tilburg. Gen.Kaj. Kromhoutkaaerne«
Geen gegevens of feiten bekend.
Tuffht/'8-Hertogenbosoh. Koning Willem I->kazerne.
Geen wijzigingen
Lunettenkazerne•
Geen wijzigingen.
Frederik Hendrikkaaerne.
Geen wijzigingen.
Isabellakazerne.
Geen wijzigingen*
van Brederodekazerne.
Geea gegevens of feiten bekend.
Crave. Gen, de Sonskazerne.
• :' '.-. ' - - - v ; - • > • - , - • <^ ££ijSj
De VYDM/afdeling is met de volgende nieuwe bestimraledéi

Eindhoven. de Constant Rebecguekazerne (RTS)
Geen gegevens of feiten bekend.
Veldhoven, PIROC.

Op 50-10-1972 werd aan de kazernepoort te Grave en ook te
te koop aangeboden.
--~_.tCXII

PARAAIH

oven de SK nr.10

Vervolg -J. nr. 10943/A
TILBURG

Kon•Villern-II~kazerne

GenoMajooP Kromhoutkazerne

VUGHT/* s-HERTOGEHBOSCH
Kon^Willem-I-kazerne

van BB3SBROD3KAZERM5

Geen gegevens of feiten bekend
GRAVE
Gen» de Bonskazerne»

de Constant Rel)eccruekazerne;
Geen gegevens of feiten bekend»
Fr, Irenek&isp (PIROC)

In gebouw 48-R van PIROC wordt regelmatig "De SoldatenkrWit" op Se tafels
gedeponeerd. Op 6-12-1971 werd er een pamflet aangetroffen, dat opriep tot
bijwoning van een diccussieMjeenkoast op 12-12-1971 in liet jongereooentruc
van Rotterdam met als onderwerp: "IEE RODZ BOEKJE VOOH DS SOIDAÏSïï1». Als
daders vrorden gezien:
Iva. vorenstaande fcoge wor<ien.*)er«fe^n nair dzz. ingezonden melding dd.
onder nr. 121240, T
^ " J*"'
" ~
"

Typ, : C ÖCI
Coll.t j

Vervolg van nr 1094?/A
foght/* B-Hertogenlfoscht Lunettenk* Mw .».
'•£j
..'«
^ -f

Yught/'s-HertogeflbOBcht Prederik Hendrikkazerne.
...fieen wijzigingen/
"v""' '~*v"~-«—,.^
/
Vught/*B-He.rtpgenboach; Isabellakaaerne»
Geen gegevens of feiten bekend.

yught/*8»HertogeRbo3ch; van Brederodekazerne,
Geen gegevens of feiten bekend.
Graver Gen, de Bonskagerne.

Er zou binnenkort weer het afdëlingsblaï
Bindhoven: de Constant Rebecquekazerne.
Geen gegenens of feiten bekend.
Veldhoven; FIROC.
Geen gegevens of feiten bekend. In het WDM-blad "TWINTIG" nr 1972-5
als WDM-contaotraan genoemd»

Typ .:CXII

CONF

"•H
l

CIA
Ob,cu
ft**u

Hmtf:

Ede

Onderwerp
Verkoop
Vh.incWral jt/ncco

kf
Sodatenkrant met bijgevoegd pamflet<

Bron
Enluitie

^?«

m

Bijlagent Soldatenkrant nr 14
Bijgevoegd pamflet (fotocople)

Van bovengenoemde bron werd vernomen dat op 29 nov *7|^
rond middernacht,in de nabijheid der kazernes te 5de, ; ^
de Soldatenkrant nr. U te koop ia aangeboden.
': i
3e verkoop van de krant geschiedde,zoala gebruikelijk*!
onder auspiciën van de afdeling Ede der TOTO,gezien heïfe!
stempel op genoemde krant en de tekst van het daarbij '• •'-,
gevoegde pamflet.
' ')
Door de Gempol zijn 2 verkopers naar hun naam gevraagd;
j ge** opgaven te zijn genaamd t
.?

personalia t.a.v.bovengenoemde personen
jzorg worden gedragen.

r\: 1 pamflet

set ist verzoek een
fotocopie van het
paoflet te retourner'

n». «uu*

butie;

Concept nr, voor • •'
GENERALE STAP
SECTIE VEILIGHEID
Nr. CI/87850/5/CEHBIM

MAANDRAPPORT CI-MOD NETHERLANDS/NOVEMBER 1971
AAA. INCIDENTEN.
[2,

SUBVERSIE

I)-

MEDIO NOVEMBER VERSCHEEN HET IN MAANDRAPPORT SEP '71 AANGEKONDIGDE, DOOR DE "WITTE BVD" SAMENGESTELDE "RODE BOEKJE VOOR SOLDATEN". DE UITGEVER NOEST
HET "EEN ONMISBAAR FUNDAMENT VOOR HET UITDENKEN TAN
AKTIES IN HET LEGER". HET BEHANDELT ACHTEREENVOLGENS:
ONZE MAATSCHAPPIJ EN DE FUNCTIE VAN DE KRIJGSMACHT DAARIN} EEN AANTAL STEEDS TERUGKERENDE PROBLEMEN IN D3 KRIJGSMACHT EN DE TACTIEK VAN HET AKTIEVOERENj DIT ALLSS DUIDBLIJK VANUIT LINKS-EXTREEM' STANDPUNT. "WITTE BVD" ZETTE
PROPAGANDA VOORT DOOR VERSPREIDING VAN "SOLKATENKRANTEJP'.
OOK HET ANJV VERSPREIDDE PAMFLETTEN. EEN VERGADERING GEORGANISEERD DOOR EEN ZICH NOEMEND "ONAFHANKELIJK SOLDATSXKOMITEE" TROK 500 BEZOEKERS. BEDOELD KOMITEE HEEFT ALS
VOORNAAMSTE EIS GESTELD DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING VOOS
MILITAIREN.
BBB.
CCC.

ALGEMEEN:

5. CONGLÏÏSiOIf.
The operational availability and readiness of the armed
forces was not affected during the period under review.

'ff

TACHEMENT

r>ir».f. Plg C-: "9 DEC. 1S7j
FivC-:
C-:

Dai um
Object
Plaats
Onderwerp
Vh.mci leut
Bron
Evaluatie

Vt-lahovc...;

naaia
voornaara
adres
rgnr
or^lerdeel

pnaflet

:? Gie piroc, 'boordacliutter, geiecerd in
oó'oouw 4-J P.

In sfcbouw 4i^-: v.-ordt rc-elnati G de soldaten krant otce tdlels .-eae-joneoru coor tot oxj heden n
personen. Op 6 i>ecenber 1971 werd bijgaeS
o^^.. Soveheenoemde nSdï

onderzoek

:?*)

AAN» C.G.S.-tav. Sectie Veiligheid;
zie ook bijgaande melding tnv»

V

2004004512

CIA

Datum
Object
Plaats
Onderwerp

fiu

Paraaf: Plg C-:
PU C-:

i

L Form 15Ï48

RAPPORT-MELDING

((\ Cl - DETACHEMENT

9 deaeaba* 1971
A» v*a Ifunml ••* rnii>
Zoidlamu
BTO-m«tlTlteiteB.

19?

Op 1-12-1971 werd van da 82 44 Painfbat vanunen dat volgen»
da aalfJÉÉMtrftoegevoegd 83) in bat Ketbaltja ain 4a Stefeta
wag t> Saidlaven ap da loenadagavondaa fitte BTO aftttvitalteA
plaats vandaag
_
Boor aftrealgbaid van da aal ••B^IMB ar toen gaan
nat haa plaata viadaB^ dit gebaoarta op 7
SadL WittiBgvjtólAajda dat door da
rog* no«9IHIBH|i9 wal>» warkaau ia
ia aat da altelf ta
aai ia bat BaHniaja aan da StotioaMag ta
wnrda^ varkoobt an dat man infarafttia» ken
larij&m iasak» te BVD*
Op foansdaggraaft (aieaa «aamnslng) wan ia da aaf etariai

895
aaiivart^ van j. 20* tot 2O.30 trar,
paraoo
varan ia bat baalt van Yeal laataur Sa pl«sti« taavan van de
Fa« ?r aoa aafizaaavanoit Qroolagou
v ook o»>> Bolflan
Op dat •oaant bavo&aa ar «tob geen ailitalvan ia bat
Ja, sodat beida baseakam (typa aiodectflu) afrekaatan* te ebav
aai tegen de bezoeker a< "hat lokt vaaavead niet ha ?, «aarop
iata «ard geaoapald aa beidan vertrokkaxu
De belde beaoakax* bafpran aiab teaa ia

•lab aaar bat Setbaiaja «aa Ooaa Jaa. gaU
Aa &• vaa laaaaukaKMa»* 21 J «ai&lavea dair tot
daaz&a redan beiden wag in da rlahtiag van
tkeatekas

S l i C l

ataat t«xuv»«

!'..-

Datum
:
Paraaf Cl A:

9-12-71*"

vervolg i.o.Z.
(O • « - «8» - OU30)'

AAN» HOOFD lul».
HOOFD B.V.D.
HOOFD Sie ¥KILIGHBlD.GS.x'? 7

89.965, o 2
»»tw. bericht» 6 deo««b«r 1971.
Bron

DATUM» 9 d«oeab«r 1971.

• *<

A i. N: H 00 F J) Si'

ST.

DATUM: <?0 december 197 1 «

No. 72.C9.4, V 4 Conf.
totu- '-er.i o1-, t:

15 rteeenber 1^1. „ ^ „
_

V

••*

L.V

'v../

Op 13
t 44

1^71 an*Yla« <•
iil
4*

der

r«n ?«afl«tt«n !**«•*• d« door 4» VY2K g«ar««ai««*r4« B*r* OMMT Klmmrelttle
op t*t*r<ift* 1 - d«o«aber 1971» 'Ji
• ^« trof f «n on d« b«dd«& la
-*ja«r <••• \ad TM ««aèt&a O'-'^.S», «o«MUKd«r«ad «fflTan 44 fl> fn ut ilnnni M n l i

ii|iTi milUJiBtniii 11 In d»»« 4* Xbelaklx,

-i«t b«tr»a.«la^ tot d» "in t»t p*«51«t voorkoannii» aio
10 h»t inatttuut d»t i«Aor« coauuutfl&nt d* w»ftlijkdk*id
•jooi d* b«tr«rr»n.>e bri^Ad^aousiftn^ant. aontftot or<i<«inoia«it «ot «r» Kü^ . .•»,
b i j da ^rron.lle««a«8t» t crl.J/?«r^^ t« *»•»,
;*jïifl«t gaf

t* »alc«n t«raak* orcrtredia^ van «rtiicel 147 T&R ^«t atboe< van
- trafr«cht t« ft «n «i«
Voort» WK r o ><ir<ujiit ontvsJi^ffn da -ajeUflettea iJ5ba«i*ö Vo doen
b«r*id« in

a <t«

ft* ««n door p*r*on»«i Tau é« bri.««d0
iat«8t«ld oad0rgo*K bl«e* dat d< paafUtt*a varea var»pr*le door*

ren d«
zijn toor 44 f-' H»r»%«loOfflpa«nie. J* door baa v*rspr*ide p«afl*tt«a bad
hij entv*a««& van kamwalfr «••••••, ast h«t v«rse«x d*M op 4«
t» var»pr«id0n. i«nd«r toeatett&i
fl*tt«a i» 13 d4MS9eb«r 1?7^» t« i/,1: uar ( T»ra3pr»i»l in
bouw vwa d« 6»n«r*«l •*« doa«kAS*rn« te
ie ia dee«

t» «i ja T»n d«

i» Toor zijn 9fiderd««l t« ür«r». Op 3 doo*«b«r 1771 i* hij aaor eea
van de V7DJi t« Utr««lit« l^sor h*t huofdb««tuur ren de
hè* on«vve«r 200 ?«Jtflett«at rijf «anplatcbiljttv»» «n ««*•!•
tieat«.U*a hierbij g«ro*gd« jc*wrt«o v*ratr«ktt «A t b«t T»rao«k d*M t«
y»r»pr8ld«n on^fer d» ut ürara j«l«««rrf» sulit«ir«e
h««ft hij uw »ld ^H^ii^^ip: ge^evsn» w»*rrata hij
dat d«M d*
aroordi^r io T»or 44 TD U*ret«lcoap«£-ni«, awt
h*n zou 4 «n «er4«a verepreiê. 'i>« r«t»tar<md«
aijn ic«Jt o 'g«ber««n o»dAt hij, «Ivoroaa &«*• t«
«ilde vr&£«a o«a d« ooxutftadaat van eljn onderdeal»
oor d0 ooesaadaat vwo <l» ^/

dat dCM
var0n d<*or h»a ia

.^f -e

door Aa t*
t« UÜT«T« t« vocr«a aJrti.»*.

v*rd b«v»«tigd Jat MMMHÜAaltlJd net haa ov«rl*6

voor d0 //.'k op d» vr
ïoljfsraa aijn
srijgtiaacht.
O • r;..

rac da brt,ta/l«ioo<Bi*n'i»at der

)aiua»-je t« '
naoh t

14

j dsowsabcr

bericat ontYaü^on, dat ia de
door

d''n in ica»ara«s t« '
to

A>K: HOOFD Sie VEILIGHEI3-GS,

!Io. 89.985, Q 2

DATUM: 20 decamber 1971.

T)atum bericht: 16 decembe^ 1971.
Bron
: eigen

Onderwerp t Yericopen van do "Soldatenpan t" rio.14hot station der ir.3. ta Al'-j-^nr.
Op zond.v; 12 de o cc.".; o." 1971 constateerde een patrouille
ven de hri, yidc l.'or.in'tllj'ce Ll-vrechauasee te Alkriaar, dat
van o.intrcc-lro 21.00 xuir tot 23.00 uur die avond, fie
"Soldatcnarajit" no. 14 vun noveciüer 1971f door twee pereonen te I:oop v.-orü r.^i:'.cuodGn voor de ingaag vaa het
station dor ^edorl'^vl^o üpoorwo^en te Alloaaar.
'

!.:et do troir.cn \~ci\ en 21.4-9 uur vertrokken die ;
avond aecrüovo r.ilitaircn vanuit Alkuaar ea oaGevinG
naar hun or,ucr<iclcu.
Bedoelde "::r:u'.t v. cru te i:oop aanfcboden door tv;eo c^na»
personen, beiden r..-. -.r ccl;r.ttinc 20 a 23 JaoT oud. bedoelde personen v:iluovi» tijdens een noruaal cesprei aet 4o

«-•t.

patrouille, hun jniet sec.f en,
V; el deelden ^i :icdc, dat aij_de kranten verkochten op
van wie zij ook de
-verzoek \VJTJ
•Icrinten Jrad.'.o.-i
)e patrouille
dr.t ^ij aecrdere exemplaren vos de
krant ver::uchtcr.. oo.-.icn de leeftijd en het gedrag dacht
patrouille, d.vt uo koporo aeeot nilitairen vraren»
: >.. :xooiic;:ccevcna zi^n t

het

:.•? voor de liond voor dienstplichtige!

'EL

AAN t HOOFD Si e VEILIGHEI1>*GS.

ST.

A X
:fo. 89.569, v 1 Conf.

Daturt bericht» 22 december
Bron

1*

2*

DATUM» 2? december 1971.

jtó; •"'.':.

t

Op 17 dooantor 1971» omtixako 16.00 uur» wovdaa op bat atatton d*r
K«4arlande« Snoor^o.^^a to Utrooht, door twao joas»aat opxeapaa rara?r«id oa dael ta &>r.on nan &> protootaara vaa da V. V. D. V» op 18 daoaater
1971 T*n fireukalon naar lU
Satrokkocaa tsarJdn door poraomal van da Spoomgraebazoba ta V*
troobt na bat «tation vorsiidard. D» personalia vaidaa doorca^vraa
~ ^fe-^Sksstr «=*
..-^„v-V,

zaohauagea t« Ctxvoht
wordaa opgamaakt.

i• CI-DETACHEMENT

ko

BAPPORT-MELDINO
• Datum

Paraaf Flg c :
Plv C :
C :

Object

Onderwerp

L Form 15348

JO-12-71

F-kaswrae stslwds - 4 Div
Harderwijk
: üakse politieke uitlatingen dpi Sg* HABEÜÏA.

Vh. incident: ja/nee
Bron
Evaluatie

Betrtftt

tl
l',

Van gMHBfewerd dl» de nadedeling ontvangen dat betr (sinds 1
13-12*71 geplaatst bij het SBB) In «on gespyek set een eol3*ee,bUjfc
sou hebben gegeven van een linkse politiek» iavfcelliaff+Bit «as
nonen van een dienstplichtig soldaat van de Ststole * 4 Div.
Bij het das ingestelde onderaoak werd de bet«rff«nde soldaat
Dece verklaarde dat hij raa ean dieastpliohtig sergeant bahoxend*
41 Vbdbat(een plaatagenoot van segaman), had vtMsaoaaBa dat betr «uai
deae hed verteld dat hij sympathiseerde aet "Proletasisöh Mak0"*
:
In een gesprek dat de bedoelde soldaat op 2e Kerstdag 1971 a»t de dpi ;
sergeant B«had,en waarbij het lidaaatsohap ven de WDH ter sprake
j
kwaauhad betr o. a. gasogd dat hij in de WSX niet veel s&g ea dat h|j|
als het aan hea lag, lid sou worden van de "witte B7D"«
De bedoelde dienstpliohtig soldaat staat bij de staf 4 Div(ala see*
betrouwbaar bekend*
Gezien de uitlatingen van betr, werd d*z aan S£*4 Div geadvisaerd ej&
de tewerkstelling vaa betr bij het 3HB ongedaan ta naken en hea te
, doen plaatsen in een niet-kwetsbare faaotietd«Ay het handhaven vaa
betr ' in de huidige
Van betr is alreeds aan.
Van o.e.a* werd bereids teléfooisoh
ffijbenga van ploeg (h«&ingeiiJÏ49 C,I,
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'

Bijgaand p.oge ik UHoogedelgestrenge aanbieden de
ledenlijst w-BVD re#io Noord dd. september 1971.
Ten aanzien van de met een X gemerkte personen v/erd
GZZ een AO ingesteld, voor de uitslag waarvan naar de bij?as.nde per s o on srne l d in gen moge T/orden verwezen.
Voor wat betreft do overige personen werd voorheen
reeds uitgebreid gerapporteerd, weshalve ik kortheidshalve
naar Uw documentatie verwijs.

De C.- 449.J?»I.Ieta

Mta wordt veraotht bi; bet antwoord datum en nummer vin deze brief niuwkeurij ie «rnwldcn

19/9»69»

april «70|

mei •'JOi
juni «70 j
10-ai-«70l

14—1—711

15-1_«71,

de uitgave van «en pad—
fiitisoh blad met als titel M Informatief », ev.2|
ondertekende de PSP-oaadidatenliJst hij gelegenheid van de geoeenteraadBverkieaingen, ev,3;
beaooht de openbare CPK-bijeenkomst te Vriescheloo, ge». Bellingwodde; ev.2;
woidt genoemd als werker aan de anti—Havo—demonstratie, te houden te Amster—
dan op 20 en 21 november 1969, ev,2;
ge«ft informatie omtncnt dienstweigering; reed te WinscJoten op eon broafi«ts, waarop leuzen tegen de militaire dienst waren aar. ;ebrachtt ev.2;
beechikt over een offset-drukkerij en toen, bij gelegenheid van de viering
var. de bevrijding, H.M. de Koningin op 16 april 1970 de stad Groningen zou
beaoeken en in verband daarmee uitnodigingen ( kaarten ) aan bepaalde personen
en groeperingen uit de bevolking zouden worden verzonder., nam hij op zich deze
uitnodigingskaart in grote getale te vervalsen en te verspreiden, zulks met
de bedoeling dat Koninklijk bezoek te veratoren| hij kon hieraan echter geen
uil voering geven, omdat de uitnodigingen één dag tevorer. ( 15 april 1970 )
wei-den verzonden, waardoor de tijd voor vervalsing en verspreiding te kort
wat; ev, 3;
is werkzaam ten behoeve van de " Bond van Dienstweigeraars " ( de witte BVD ),
onc.er meer voor het drukken vcm pamfletten, ev»6;
maakt deel uit van de " Hitte BVD ", groep Groningen, Friesland en Drenthe, ev,(
tijdens de voorlichting omtrent dienstneming in het leger, gegeven op de
Lagere Technische Sohool te Winschoten, drong hij het gebouw binnen om onder
de leerlingen anti-militaristische pamfletten te verspreiden; hij weigerde
daarbij hot gebouw te verlaten en moest er tenslotte door de politie worden
uitgezet, waarna hij die pamfletten buiten het gebouw verspreide», ov.2;
bij gelegenheid van het bezoek van de Vaste Kamcrcommis: i es van Economische
en Sociale Baken aan Oostelijk Groningen, verspreidde hij, toen deze oomadssiei
per trein te Winschoten arriceerden, bij het station K.I.. pamfletten, wuarin
het zich noemende " Aksiecentrum Oost-Groningen " aich tegen dit bezoek keerdein een ingezonden stuk in het Nieuwsblad van Let Noorden van de se dag keerds
hij zich namens dat Aksiecentrum eveneens tegen dat bezoek en wekte hij op om
op de volgende dag ( 15 januari 1971 ) naar Veendam te t^-an om de aldaar te
houden bespreking tussen deze commissies en de Oost—CroJ-inger ondernemers te>
beletten, iets waartoe dat Aksiecentrum gratis busreizen zou organiseren; opgave voor deelname daaraan kon telefonisch op zijn telefoonnummer gesohieden»3
tijdens de hierboven bedoelde bespreking ( hearing ) te Veendam, verstoorde

Socialisten en te houden te Appelscha; voor iafórci'\tiö omtrent'hot
anarchisme kon men zich wenden tot zijn adres te Elijham, cv.3;
mei 71s nam deel aan de van 29 t/m 31 msi 1971 to Appelcchi eehouden internationale bijeenkomst van Vrijo Socialisten, ev.2j
zomer «71: kwan voor op de Iandelij3:e lijst van de H Hitte BYD ", regio Noord,ev«2;
31-7-*71: blijkens het blad " De Vrije Socialist " is het so sretariaat van de
Vrije Sooiüisten op zijn adres te Blijham gevestijd; de secretaris
is echter iemand andara, ev,2.
T

Betrokkene begaf zich in 1971 en wel op 20 februari en op 17 auguortus,
tor vergaderingvan de ( oomunistioch georiënteerde ) actie—:omité^s te Oude Peke—
!•"; zijn aanwezigheid aldaar werd echter niet op prijs gestel i, redon waarom hij
de eerst» keer werd gedjrld, op voorwr-arde, dat hij zijn ir.ond .hield en do tweede
keer hem te kennen werd gegeven de vergaderzaal te verlaten ( helgeei. hij toen doed)
Het gegeven van juni 1966 ( zie aldaar) is volledi ;heidohalve vermeld
oo betrokkene* s politieke oriëntatie in de loop dei- jaren ( 1^-66 t/m 1971 ) *•
doen blijken.

