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achtereenvolgend jiaar
H LAMID-B

1.

Opgericht 29 maart

1985.

Dmv uitnodigingen gericht aan personen en organisaties
die bij plg Utrecht geregistreerd stonden wil men komen

. H LAMID

tot vorming van een belangengroep die op een aantal
manieren stappen kan ondernemen om inzage in de dossiers te krijgen en als verdergaande eis absolute ppen.baarheid wil omtrent inlichtingen diensten.
Deelnemers aan opzet tot nu toe zijn vertegenwoordigers
van enkele groeperingen, of personen urt—groeperingen .
die op persoonlijke titel deelnemen.
Voor zover dzz bekend handelde het om o.a. AMOK—SAP
(iKB) - VD - VvDM - PSP en was er sprake van contacten
met ONKRUIT (die de plannen van de w-CID zou toejuichen
en bereid zou zijn akties te ondersteunen).

bijgevoegde stukken

Overzicht juridische

(In totaal zouden 7 advokaten reeds toegezegd hebben

procedures.

hun steun bij juridische procedures te willen verlenen
t.w.

Eind mei stelde de w-CID: "reeds aardig uitgewerkte
plannen te hebben om het contra Inlichtingen Detachement
en haar broertjes en zusjes aan te pakken."
Langs een 3-tal lijnen wil het comitee de zaken aanpatóen

steller:

H3-1

datum :
20-6-1^35

Ol 06-1074S-25O I-84O4I5

uitsluitend voor intern gebruik

t.
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a.

langs juridische weg (zie bijlage

b.

middels opzet van een "netwerk" om informatie uit de partij-

)

politiek te krijgen en vragen in de kamer te kunnen laten
stellen
c.

buitenparlementaire akties om gespioneer van inlichtingenii
diensten in de openbaarheid te brengen.

Nadere bijzonderheden omtrent deze lijnen.
In de juridische lijn zal o.m. getracht worden afzonderlijke
functionarissen van plg Utrecht van Vi>0 Cidet,"hfd CID" en HBVD
voor de rechter te krijgen als getuigen.
Rond dit getuigenverhoor, dat openbaar is, dien en dan ook niet
juridische akties te worden opgezet.

' ~~~

Daarnaast moet een aktie comitee ook andere acties voorbereiden
waarbij als voorbeeld door hen zelf gedacht werd aan een tribunaal,
of een aktie rond het nieuwe CID onderkomen.
Er wordt verder gedacht aan samenstelling van een persgroep.

J.

Planning is

dat de termijn voor opgave van belangstelling voor

juridische stappen, met daarbij de voorkeur voor een vorm waarin
dit kan gebeuren, op 1 juli afgesloten zal worden, waarna deze
zaak wordt geïnventariseerd.
De bedoeling is dan vóór de herfst tot uitvoering over te gaan.

4.

Bij de werkwijze van het comitee kan worden onderkend dat er van
een zekere mate van "subversief" handelen sprake

is.

Er is door de juridische adviseur gesteld dat men rekening dient te
houden met het afluisteren van telefoons. Om dit te controleren
heeft men al een proef genomen door over de telefoon over een
te ondernemen actie te spreken en vervolgens te zien of er ter
plaatse van een verhoogde actie van KMAR/politie sprake was.
Men spreekt van het onderhouden van contact buiten de postbus om,
van steunactiviteiten door ONKRUIT en van buitenparlementaire
acties om gespioneer in de openbaarheid te brengen.

'
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Beschouwingi
a,._.. De ontwikkeling zoals thans onderkend geeft zeker reden voor
vendere interesse van onze kant.
"

~~~

Hoewel er reden is te betwijfelen of de groepering in staat
....

zal.-z.iJn ook

.daadwerkeliJkde gekozen opzet te verwezenlijken
zal ook bij kleinschaliger uitvoering van gedeelten van de

P1*1??.611 een voor de UMID/KL nadelig effect kunnen ontstaan,
b.

De VVDM heeft zich na het ontstaan van de w-CID als vereniging ~~"
gedistantieerd en is niet bereid deel uit te gaan maken van
het comitee. Er is derhalve geen gevaar aanwezig dat interesse
voor de w-CID uitgelegd kan worden als een voortgezette interesse
.van onze kant in de VVDM.
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V.V.D.K.
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Op flondardag 1 augustus 1?05, omstreeks 13.35 uur bevonden ztnh in de directe nnbijlield van da lioofding&ne van (3e
Frederikka-ierne te 'a-Cravenhaye 1? personen, vaarvan IJ £«klecrt in uniform, in».-t als doel te demonstreren t.enen het
"Uitvoerinysroodel Arbeidstijtlvei-korting". Een viertal leden
van die £roep worden onder be;-eleidin£ toegelaten tot het
kazerne terrein, ter ;yanl»iedinc van een petitie L..an (ie Lritjade-generjial Nijhout, plv directeur

- blad 2 -

De delegatie v;-n de V.V.D.H. Lestond uit:

Ka het aanMeden v;m de petitie verplaatste genoemde
zich naar de hoofdin^n^ van liet MInistr ; rio van Defensie te
'ö-Gruventi.-^e, Alduor uord op e^n vredicc wijee ^-edenionutreerd en
verrton pfimflettcn aan bot publiek u i t g e r e i k t . Er wen! {>denïonnti-eerd Vitn 15»00 uui- tot ongeveer 15«-10 UUT.
Bedoelde demonstratie war, iian^evraajc! liij do pluul-üelijke pofd' >»J.ervoui- toeKtrmüiinc verlvi-urt twssen 1*1.01" uur
te
voorval is door peraoneel Koninklijke ii'£j3

een Ivijeonrleré meldinf:
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ST

A AN

n.YIll'K; 2 oktober 1985

0-0-0-O--O-0-O-0-0-O-0-O-0-U-0--UU

Datu* bericht

O-O-Ü-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O—O-O-C

: 23 september 1985

SwMagwtrkt a* t

Ondtrwtrp

J Vormingoweek voor di<fStKtw«di-er:'.-.urt: te :'f.'crze

Otjlagt (n) i

w

Van bron werd V-THO.' .on fï 'i.t v:-n 2? r.ove-".bc-r 19^5 tot 29

november 19^5 oen V'trn'i.'^i'V.'ol: \/nrüt ::>-or "Cïisoord ':oor cie Vor--T.i -ir^
voor Dienatv/oiff'r.-i.-'.ri:,
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1 «OKEERWERP: Anti-Atocisrsarö "t Hards(extra)
28 september 1985
EeferteiMR 578/0?? van 445CIdet 13-06-1565
ORGANISATIES;
o*a.-7redeaplatfona Noord-Oost Veluwe
-Vredesgroep "tSarde/felburg
j
-CtaafhankelijkE Tredesgrcep Noord-Hallard

.

-"t Kan.Anders-Vrouven voor Vrede-i-'edlsciia poleaologen tegen KarswapensAtooia Vrijstaat-Zwaarden en Piosgscharen
-SAP-CPK-PSP-VD
3 i VERSLAG i

De Mars en de manifestatie en daarna aijr. verlopen eenfors het door het
organiserend comité uitgegeven progran^a , ( z ie hijiageï)
Hst totaal aantal daelnesers van de deccntratieve aars bodEröeg +_ l GOD perso:
Kieronder een aantal kinds re n,T5stoas±i2jq!±23EG5ns
Op het aanifestatieterrein bevonden aich na. de &arö + 1400 f-ersor^n.Dö re' dei
van het getallen vercchil komt voort uit het feit dat er op het siinifestati?
terrein al een aantal organisatoren asTwszig waren, Daarnaast hadden zich
diverse bewoners uit "t Harde en aanhangers van bet ICTO zich naar het tent
begeven »
Op bet manife stat ie- terrein ware-?: een ïia^tal. kraasen van de diverse daslfiasan:
oïganls at icff opgc b DU--/d ( -t. i e bovo n )
Opvallend was dat in een der kramen de mogelijkheid werd ge!'bc.-den een gratis

l-s.

abonnement te verkrijgen, op hst lïIPC-B^Xilletin van de USSS-Anïascaie onisr
opgave van naan: en atïrss .
Op een centraal podiuin werdgn door e^nlgg personen toesprateïï gehouden 6. a»
Het geheel wsrd opgelx^3terddoord^Dysieksroe^n-jffi<B3 en KSNSN3.
Vastgesteld werd dat er geen militairen in nniforas aa-n de mars er. aaïiü'eatat
hebben deelgenomen.
Aan het eind van de manifestatie werd een oproep gedaan tot deelnaae aaja hst
vredeskamp in het gehucht Koscou ir, de buurt van Hoogeveen.Sond 18GOuur
vertokken een biia m-et ca 30 persenen en enkele personenauto!1s IK die richt in,

LU

!

J doorhaten wal nlat van (oepassing is

Ni'agrtn)

en bijlage I(progrssssa)™f

c- M/R öava! .,.
8C43-IV-83W3

-STucïs,
Cl MELDING/RAPPORT (vervolgblad) '>
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4 • Ité.BChpuw ing/Conc lus ie:
De gehele manifestatie is ordelijk en ruatig verlopen.Wel waren op het
inanifestatieterrein groepjes ÏCTQ-aanhaiyjers die discussies voerden mat
tegenstanders.Ook hier had het een rustig verloop.
Eet totaal -aantal deelnscers wag in v^rgai
vergalii,;jicing ?set voorgaande sarsen
teduidend minder.
5

Advie s i

"u Info 111 Cidet, 450 Cidsi
1;, "Stuurgroep Holland -V? natrekken, ,7 it: se r-ir r; vcrsdön. beide fi
één teaua.
&9 Cidet Plg Ov;
a, Langs de route tegenover do brigsflé-rïönar stc-nd aen .groep van het ICTC m-et
de "Kleine David IT" waarop door de decoons trant e n niet werd gereageerd.
b. Gelet op de inrichting cp het manifestatie terrein, het programma er, de aprc- i
kers was er duidelijk op neer publiek gerekend. Ja? t wer Olijke aar t?, l /l c r'c- j
strcnten bedroeg niet meer dan 1COO.
c, J3e regionale pers heeft voor- en achteraf -cgsl wat aandacht asn de mars besteed, knipsels daarvan zijn bijgevoegd tn^ev-sn een goed beeld s:»n. de 2v J
van 30/9-Sp (ID.U.V. hat aantal dealneraerd!}
d. Te enige opvallende activiteit bij de Tonr.etkaaarne (verder zijn ze niet gekomen) was het plaatsen van handtekeningen cc- kartonnen raketten waarop afbeeldingen van bevriende staatshoofden welfe opgesteld stonden tegenover de
ingang van de kazerne met c-enspandcsk "het blijft bij ft Harde nee"
é>,'"De""dbor de civiele en militaire autoriteiten gertcEen Baatrege2en waren gebaseerd op een bij vorige gelegenheden beproefd draaiboek en bleken ruis;
voldoende.
f. .De informatie vooraf aar, tedoelcife autoriteiten was een gezaaenlijke activiteit van plg Cv, Sir Apeldoorn, "01,32 dioï:st ?5car^ waarbij de plaatselijke
•jroep Spol en brigada ?i;ar ook een duit ir; hst zakje hebben geJaar..
,?. De observatie etc van hat gebeuren is e voce e ns een gecoördineerde activiteit geweest waarbij door 111 Cidst steun verleend is. foor Eijs dienst
ïöaar is gepoogd de vermoedelijk ïalgaarse filaploeg op de fotc vast ts legra;
Het resultaat daarvan is nog niet bekend. Afsluitend zal binnenkort neg een
uitwisseling van achteraf bekend geworden info plaatsvinden (o.a. foto's) '
waarna aoncdig- een aanvullend. KR sal worden gehaakt.
h. Voor het eerst ir. deze regio een stand gesien vaar informatie van ^atassade
vISSR werd aangebeden, gaarne terugkoppeling of '?it normaal is o,
i. Gaarne rose exemplaar net. ccpife'r. van bijlag n retour tslg.

^'
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Onderstaande gegevens mogen NIET1) buiten LAMiD/CI kanalen worden verspreid.

6fiderkend_e..personen ^i3^ïi^.A?^^^..

Yredesaki ie krast

of i

wie

wie ?
Verder yard <ia gahele Mars em manifestatie gefil.gd__d.oor een filffiploeg die aiei
verplaatsten in een blauwe Peugeot Station Kent:4MBMB(4 inzittenden)
^enteken staat op naam van "Stuurgroep :Ioliar>d BV" Saturmasatra&t 25 Eoofrldorf i
Daarnaast was een filaploeg cp het aanlfestatietérreia aan het filtaan bestaande
uit 2 personen cann&lijk.Zij spraken een Slavische taal onderling.
Info achteraf geeft aan dat hst hier vrijwel se te r gaat 0.13 een Bulgaars fusies-:
Zij hadden contact met een twstusrrder van een blaïrrfs Yolvo jnet hst Aslgisobe
Aanteksaine bar. BI-g dds 7-11-198$.
Het is n a.i, niet de bedoeling er TOOÏ» de stal* {B>-B1} eea "aoekplaatje" •ras
te maksiu Qsgeaans iab,t, personea asi jn issoapleeie ïn-disa aen personen clet ge
onderkend heeft dan bron. vragen om ao volledig t^gelijke personalia*
Dit punt behandelen op plv.C-verg» dd» 27»11=>Ï358
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PIv C-449 Cide t:
•• '; 1. Het aantal deelnemers was ainder dan voorgaande
:
jaren.
,-::-; 2. Belangstelling van Oostblok zijde was duidelijk
aanwezig, nl:
a. Het aanbieden van een info-bulletin van de
USSR-ambassade
b. Bulgaarse filmploeg in de auto van "Stuurgroep
Holland BV"
c. Blauwe VOlVo net kenteken 4MMHHu:i-^ België
aanvulling 031085: Rpol heeft van inzittenden
inzage in paspoort vsrsocht hetgeen resulteerde
in de volgende gegevens:
de Huss Televisie
voor de Huss Ambassade in België
3. Door 450 Cidst te doen nagaan wat de Stuurgroep
Holland BV voorstelt.
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a. VOOfiVAl Je Hyaohool te Ossendrechtt
Op 22 sag '65 's-avonds z;&a er drie
personen van de belangenvereniging WDM op boven genoemde compagnie geweest,
met het oogmerk,leden te wervën.In het gesprek op een van da soldatenkamers,
vroegen de WDMers of er tydens hun opleiding iets gebeurd was.
Zij haalden 'n voorb»»ld aan van 'n sergeant die ean geweerschot afvuurde
j
(losse patroon) langs het oor van 'n dienst plicht ige. Deze soldaa^an blyvende i
oorbesohadiging er aan over hebben gehouden.
i
Het voorbeeld wat de WDKers aanhaalden was tendentieus .Het werkelyke voorval j
is bygevoegdbü dit rapport.( ^BW )
i
Sen van de soldaten zei toen tegen de WDMers dat hy ook iets mee had gemaakt, .:
Op 16 tug '85 heeft het bovengenoemde onderdeel,tijdens de velddienst oefening
de les "krijgsgevangene behandeling" een demo gegeven.
By een van de pelotons heeft *n sergeant eendegofjegeven hoe je zo'n man stil
moet houden.Be sergeant heeft een soldaat fMHH^} eruit gehaald en deze tegen
een boom gezet.(armen en voeten gespreidt) De overal ging uit en da agt plaatste
een uitgeklapte pionierssohop ondar de man .Dit deed hy o-k met esn vechtmes.
Einde demo*
Na deze avond vond er nog een gesprek plaste op wel'op de 27e.
Van de drie 7VJK era kwam er die avond maar één terug.(een Indisch type die
zei dot hy voor vyf jaar getekend had en ieta in computers deed)
Degg YTOMer ging praten met de soldaat die toen het lydend voorwerpspeelde.
(^•••B} De WDMer zei tegen deze soldaat dat hu in beklag moest gaan en dat .
b4S hen wal zon halpen.De soldaat vond dat te ver gaan en heoft de VVDMer
de kamer gezet.
De soldaat heeft dit voorval aan zijn Commandant verteld en deze aïn de Cl.
SBf De 0-3» ryaohool heeft van een soldaat van de vorige lig*_fiö—2 esn telefoontj
gekregen waarin hy stelde dat hy tijdens zijn. opl onbillyk is behandeld en hy
het hfd-b.istuur van de V7BH in kennis had gesteld van deze zaak.
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