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breek in en maak openbaar
In de nacht van zondag 18 op
maandag 19 november '84 hebben
wij ingebroken in de Knoopkazerne in Utrecht. Tot dan toe
was het officieel geheim dat in
die kazerne een kamer was van het
(450) Contra Inlichtingendetachement (CID). We hebben die kamer opengebroken en zoveel mogelijk papieren en ander materiaal
uit de archiefkasten en buro's
meegejat.
De Knoopkazerne ligt op het meest
onmogelijke stukje van Utrecht.
Het ligt ingeklemd tussen de Jaarbeurs (met een eigen bewakingsdienst), het hoofdkantoor van de
RABO-bank (ook met eigen bewakingsdienst en tientallen kamera's), Hoog Catharijne ook al zo
erg, het station (waar spoorwegpolitie met honden patrouilleert) en met de Hojelkazerne
vlakbij, waar af en toe soldaten
vandaan komen om bij de Knoop te
patrouilleren. De aktie kon dus
wel op honderd manieren fout lopen en je kon nergens goed
wegvluchten.

wilt lopen van opgepakt en veroordeeld worden.
In ons geval was het ook zonde
geweest als we niet van de gelegenheid geprofiteerd hadden:
we wisten dat het CID daar zat
; wat normaal geheim is- en we
merkten dat de kazerne niet goed
bewaakt werd. Wat voor ons vervelend was, was de tijdsdruk. De
ploeg Utrecht van het CID kon elk
moment verhuizen, de kazerne
wordt n.l. gesloopt. Zondagnacht
was het dan zover, na weken vergaderen , posten, oefenen, lezen,
draaiboeken maken, zoenden we el-

ingeladen en hetzelfde ceremonieel volgde bij het naar buiten
rijden. Het was op dat moment een
heerlijk gevoel. Het ging goed en
er was tot nu toe niemand gepakt.
Bij het afwegen van wel of niet
deze aktie door laten gaan hebben
twee zaken een rol gespeeld. De
pakkans en de daarmee verbonden
straf, die niet gering zou zijn.
En de tijdsdruk was een belemmering in het maken van een goede afweging.
Ook het geheim houden van je plannen voor vriendinnen, vrienden en
kennissen is verdelend. Zo wil je

VOORBERE/D/NG
In de 3-j week voorbereiding hebben we ontzettend veel geleerd.
Hiervoor hadden we niet veel meer
kennis dan jle gemiddelde lezer/es.
We wisten amper wat het CID was.
Het weinige wat er over bekend
was zijn we gaan lezen. Daarnaast
hebben we heel veel praktiese zaken moeten leren en oefenen, zoals het openbreken van archiefkasten, doorboren van sloten,
het werken met portofoons etc.
Wij zijn heus geen doorgewinterde
sabotagegroep en ik denk dat
heel veel anderen deze aktie ook
hadden kunnen doen. De grootste
drempel is of je het risiko

DOSSIER OOI
Dossier CID 001 is een uitgave
van Onkruit. Hierin worden de dokumenten gepubliceerd die buitgemaakt zijn bij de Ploeg Utrecht van
450 Contra Inlichtingen Detachement. Ze wordt ingevouwen in vele
bladen, zoals Bluf!, Vredesaktiekrant, Afval, Springstof, Kleintje Muurkrant, De Zwarte en Nulnummer. Verder is ze te koop in
de 'betere' boekhandels in het
hele land. Bestellen is ook mogelijk. Maak ƒ2,- per gewenst exemplaar over op giro 3552823 t.n.v.
BGSM van Vugt WAM o.v.v. Dossier
001. Ze worden dan zo snel mogelijk toegestuurd.
Voor reakties e.d. Postbus 15006,
3501 BA Utrecht.

De knoopkazerne ; de pijltjes geven de CID-kamers aan

kaar nog een keer en gingen op
pad.

DE AKTIE
De aktie heeft in totaal zo'n
5 uur geduurd. Vooral het verzamelen rond de kazerne was eng. Het
barstte van de politie en bewaking. We zijn toch doorgegaan omdat
het rustiger werd en we ons niet
voor konden stellen dat het uitgelekt was. Toen we ondanks de
herrie bij het breken van de kanierdeur nog niet opgemerkt waren,
voelden we ons veel meer op ons
gemak. De portier van de Jaarbeurs recht tegenover ons was
gewoon de krant blijven lezen.
Deze nacht was even rustig als
alle vorige. Het ging goed.
Alles bij elkaar zijn we ± drie
'kwartier in de kamer geweest.
Ze waren zelfs zo vriendelijk geweest om een paar kasten gewoon
open te laten staan of de sleutel
erbij te laten liggen. Even later
stonden alle zakken met de "buit"
beneden. De auto werd opgeroepen
en verkleed in een soldatenpak
.deed één van ons het hek open.
Het moet er allemaal heel gewoon
uitgezien hebben. De auto werd

niet met mensen omgaan. Toch
oioet je, ook na de aktie, geheimzinnig blijven doen, want ook bij
het verwerken van de buit kun
ie nog tegen de lamp lopen.

VERWERKING
Maandag liepen we allemaal in een
roes rond. We hadden de hele nacht
natuurlijk niet geslapen en waren
ontzettend opgetogen. Het is
vreemd om in zo'n roes al die papieren te moeten uitzoeken. We
schrokken ons rot van de namenlijsten die ze bijhielden, om op die
manier bekenden tegen te komen.
We hebben heel veel materiaal en
dat is in eerste instantie een
chaos. Om daar lijn in aan te
brengen,zijn we het weer gaan archiveren. Veel papieren als confidentieel geklassificeerd. Enkele
zijn geheim of zeer geheim. Je
krijgt uiteindelijk een goed idee
over hoe ze werken. Daar gaan de
dossiers dan ook over.
We hebben gehoord dat defensieambtenaren in Den Haag onze aktie
ook kunnen waarderen. De ruime
interesse van het CID voor de vre
desbeweging schijnt zelfs daar
vragen op te roepen.

'm overmoed/ge buien
In overmoedige buien denk ik wel
eens, tussen de stapels geheime
papieren zittend, dat we bij de
inlichtingendiens het hart van
dat verrotte militaire systeem
hebben geraakt. De taak van veiligheidsdiensten is immers het
beschermen van 'het systeem'. Het
wordt zo een doel op zich om te
zorgen dat er fundamenteel niks
verandert, om te waken tegen de
gevaren die er wat dat betreft
dreigen. De mensen die voor de
'Dienst' werken zijn geen romantische spionnen of goedkope, padvinderachtige, aftreksels daarvan. Het zijn mensen die van paranoia hun beroep gemaakt hebben.
Het is een koele wereld waarin
'emoties weggecijferd dienen te
worden. Er moet zo systematisch
mogelijk 'objektieve' informatie
vergaard worden. Zo draagt de BVD
zorg voor de staatsveiligheid, en
de militaire Contra-InlichtingenDetachementen voor de "militaire
veiligheid", al is dat vaak één
pot nat. Zorgen dat het leger betrouwbaar blijft, zodat het ten
alle tijde als sterke arm van de
regering kan dienen. Dus ook:
zorgen dat er oorlog gevoerd kan
worden. Wie een oorlog tegen wil
houden is per definitie de tegenstander van het CID.
We kunnen nu eindelijk ' s een keer
de geheimhouding rond de inlichtingendiensten doorbreken. Het
stilzwijgen is hun grote macht. Al
was het maar doordat iedereen die
last van zo'n dienst heeft er
snel bang en paranoia van wordt,
en ieder ander er niks van hoeft
te merken. Door hun geheimzinnigheid zijn ze ook oncontroleerbaar,
bepalen veelal zelf hoe ruim ze
hun taak opvatten.
Wat we in dit dossier te vertellen hebben is een lange reeks
feiten die je hopelijk een goed
beeld geven van de aktiviteiten
van het CID. Het gevolg van deze
praktijken wordt min of meer bekend verondersteld. Hopelijk zie
je bij het lezen straks de krantekoppen weer voor je. In Chili
grendelt het leger een hele wijk
af en pakt alle mannen op. Na een
reeks aanslagen in België wordt
bij duizenden linkse mensen huiszoeking gedaan, na nog meer aanslagen worden NAVOgebouwen door
de Rijkswacht bewaakt. Akties in
Woensdrecht, Dordrecht, Dodewaard
Capelle aan de Yssel, Veenhuizen,
etc. lekken uit: aktie mislukt,
mensen opgepakt, gefotografeerd,
.gestraft.
Het dossier zou te dik worden
als we steeds deze voorbeelden
lieten zien.

BESLUIT
tla het vorenfjaande moge ik, ter afsluiting van deze uiteenzetting, nog
enkele "hartekreten" aan U meegeven.
Militaire Veiligheid ia een harde noodzaak voor de militaire organisatie
en derhalve voor de KL, vooral in deze tijd. Naast de niet-aflatende acti
viteiten van ds binnen-en buitenlandse tegenstander in de sfeer van inlichtingenactiviteiten doen zich heden ten dage in toenemende mate activiteiten voor in de sfeer van ondermijning, het ridiculiseren van de defensie-inspanningen, terwijl naar dezerzijds mening ook de groeiende "vrije"
maatschappyinvloeden een stempel drukken op het functioneren Van de
krijgsmacht. Tenslotte gaat ook het verschijnsel van het terrorism» niet
ongemerkt aan de krijgsmacht voorbij.
^TmUitaire

/essen in
contra inlichtingen
Tussen de papieren zaten veel
stencils en aantekeningen uit de
opleiding die de CID-ers volgen:
de SMID, School Militaire Inlichtingendiensten. Deze zit in Harderwijk op de Oranje Nassaukazerne
(Smeepoortstraat 37). Hoewel de
aantekeningen vaak vrij oud zijn,
geven ze toch een goed overzicht
van de bezigheden van deze inlichtingendiensten en de theoretische ideologie daarachter.

AANVAL
In de SMID-aantekeningen komt het
begrip 'geheime oorlogvoering'
regelmatig terug. Dit is een oorlog zonder duidelijke fronten, die
vooral met andere middelen dan
wapens gevoerd wordt. De vijand
maakt volgens hun gebruik van
'spionage', 'sabotage', 'propaganda' en 'andere subversieve aktiviteiten 1 om de gevestigde orde
te ondermijnen .
Op dit moment gebruikt het CID in
deze 'geheime oorlog' vooral middelen als registratie en infiltratie. Ze moeten, voorbereid zijn
op situaties waarin conflicten
wel m.b.v. wapens worden uitgevochten. Dan wordt de verzamelde
informatie gebruikt om de vijand
te kunnen uitschakelen.
Dit hoeft niet persé een buitenlandse vijand te zijn. De
maatschappij en vooral het
leger moeten beschermd
worden tegen:
-"akties niet als doel het op
slinkse wijze verstoren van de

normale gang van zaken in het
maatschappelijke proces"
(=sabotage)
-"aktiviteiten waar men met behulp van onwettige middelen het
bestaande gezag wil omverwerpen" (=andere subversieve
aktiviteiten).
Zo vormen dus niet de buitenlandse inlichtingendiensten de grootste bedreiging, maar de binnenlandse vijand (groepen uit de
eigen bevolking) en binnen het
leger zelf, de onbetrouwbare
militairen. De buitenlandse vijand wordt nog wel vaak gebruikt
om dit te legitimeren. Aktiviteiten die het Nederlandse leger
of de NAVO zouden kunnen verzwakken, leveren namelijk automatisch voordelen op voor de positie van het Russische leger.
Gestreefd wordt steeds naar militaire veiligheid. Dit komt ongeveer neer op een sterk, betrouwbaar leger in een stabiele maatschappij. Maar niet alleen opstand
guerilla, verzetsbeweging ("subversieve aktiviteiten"), vernielingen ("materiele sabotage"),
het nalaten of verkeerd verrichten van arbeid ("arbeidssabotage")
of gijzelingen en aanslagen ("personele sabotage") bedreigen de
militaire veiligheid. Want hoewel
de verdediging van het vrije
westen, waaronder vrijheid van
meningsuiting, hoog in het vaandel staat, worden demokratie en
vrijheid van woord en pers als
oorzaken genoemd waardoor 100%
beveiliging niet te verwezenlijken

is. Dat geeft de vijand namelijk de
mogelijkheid het leger negatief te
beïnvloeden met propaganda (ook
.wel: "morele sabotage"), ridikulisering en agitatie.
Het uitgangspunt is het optimaal
laten functioneren van het leger,
meningsuitingen tégen defensie
bedreigen dit streven en zijn dus
gevaarlijk. De mate waarin deze
meningen tot in het militaire apparaat doordringen bepaalt ook de
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bestaat uit materieelbeveiliging,
persoonsbeveiliging en inlich—
tingenbeveiliging.
Materieelbeveiliging bestaat uit
het konstant nalopen van allerlei
militaire objekten in de regio om
te kontroleren of alle sloten,
deuren etc. er nog wel opzitten,
en of de bewaking voldoet aan de
gestelde eisen. Verder geeft het
CID adviezen over de technische
beveiliging van objekten, de be-
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mate van gevaar die ze opleveren
voor het leger. Zo vormen de IKVstandpunten een grote bedreiging
omdat ze ook onder soldaten leven
Meningen tégen defensie vallen
niet onder 'vrije meningsuiting',
dit is propaganda. Met vrije meningsuiting worden meer meningen
ter verdediging van defensie
bedoeld. Dit lijkt misschien wat
simpel gesteld, maar binnen het
strategisch denken van militairen
komen nogal eens dergelijke versimpelingen voor. Zodoende staat
in het rijtje van middelen om het
leger te beschermen tegen vijandelijke propaganda ook "de mogelijkheid tot vrije meningsuiting"
genoemd.
Tenslotte moet het leger beschermd worden tegen spionage.
Het gaat hier vooral om de buitenlandse vijand (uit het Oostblok) . Het gevaar is konstant
aanwezig dat spionnen en agenten
op de hoogte komen van de sterkte
van het Nederlandse leger in het
algemeen, en van objekten, strategieën e.d. in het bijzonder. Het
allergevaarlijkst is natuurlijk
dat personen, werkzaam binnen het
leger, geheime informatie aan de
vijand doorspelen.

waking en de klassifikatie (ook
objekten kunnen bv. geheim zijn).
Vernielingen, diefstal etc. worden door het CID zorgvuldig bijgehouden. En er wordt wat afgejat
in het leger!
Bij persoonsbeveiliging gaat het
niet alleen om bescherming van
het eigen personeel, maar vooral
om bescherming van het leger
tegen het eigen personeel. Alle
militairen die niet voldoen aan
de eisen worden uitgesloten van
bepaalde baantjes en zullen bin-

nen het leger weinig mogelijkheden
hebben om karrière te maken.
Politiek onbetrouwbaren krijgen
ook wel baantjes waarbij ze niet
zoveel kontakt hebben met anderen
hebben (en dus niet zoveel mensen
kunnen beïnvloeden).
Omdat aanslagen, ontvoeringen e.d.
in Nederland niet zo vaak voorkomen, houdt de persoonsbeveiliging vooral het screenen van
militairen in. Allereerst moet natuurlijk gekeken worden of militairen die toegang krijgen tot
geklassificeerd materiaal geen
kontakt of relaties achter het
ijzeren gordijn hebben. Ook wordt
er bij het screenen gekeken naar
de politieke betrokkenheid van de
militair zelf, zijn familie en zijn
kennissen. Omgang met onbetrouwbare burgers v/ordt o.a. aangegeven als mogelijkheid tot beïnvloeding van buitenaf.
Tenslotte wordt de persoonlijkheid nagegaan (karakter, ijdelheid, sexuele afwijkingen). Voor
een optimaal funtionerend leger
moet men ook kunnen werken met
militairen met een hierbij optimaal passende persoonlijkheid.
Sexuele 'afwijkingen', maar ook
neiging tot gokken, drinken en
drugsgebruik vormen een extra
risiko. Bij deze mensen kan de vijand namelijk gebruik maken van de
zogenaamde "verleidingsmethodes"
(zoals chantage). Reden om ze
extra in de gaten te houden.
Inlichtingenveiligheid tenslotte
zorgt voor de beveiliging van
alle geheimen van defensie. Elke
verdachte belangstelling bij militaire objekten wordt geregistreerd (fotograferen, rondhangen
etc.). Als je een tijdje in je

OPERATIONELE VEILIGHEID

VERDEDIGING
De taak van het CID is om defensie tegen al deze bedreigingen te
beschermen, al is het CID niet de
enige die zich daarmee bezig moet
houden. Je kunt een onderscheid
maken tussen beveiligingstaken en
onderzoekstaken. De beveiliging
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auto voor een kazerne gaat zitten
loop je de kans geregistreerd te
worden. Verder kontroleert het
CID de klassifikatie van dokumenten en hoe ze moeten worden
opgeborgen (welke sloten, kasten,
kluizen), vervoerd en verzonden.

ONDERZOEK
Alle beveiligingstaken zijn nogal
saai voor de heren van het CID.
Gelukkig mogen ze zich in het
kader van Onderzoek met spannender dingen bezighouden. Wat
onderzocht moet worden is de
sterkte, de achtergrond, de aktiviteiten en de mogelijk te verwachten aktiviteiten van de vijand. De vijand zit achter het
Yzeren Gordijn, in het leger zelf
en in de eigen bevolking.
Uit de papieren blijkt niet dat
het CID zich veel bezighoudt met
Oostblokspionnen. Wat we vonden
was een onderzoek over Oostduitse
inlichtingendiensten, persoonsgegevens van een lid van de Poolse ambassade (mogelijk agent). Een
spannende lezing over hoe spionnen informatie verbergen in
schoenhakken, scheerborstels etc.
Er was wel veel informatie over
reizen naar Oostbloklanden, foldertjes en zo. Dit is omdat CID
militairen die zulke reizen gaan
maken van te voren moeten voorbereiden en achteraf moeten
ondervragen. Dit is om te voorkomen dat deze militairen in die
landen door inlichtingendiensten
worden benaderd voor spionage.
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Waar het CID zich wel heel veel
mee bezig houdt is het onderzoek
naar organisaties binnen het
leger: VVDM, BVD (Bond voor

Diensplichtigen), KSTK (Komité
Soldaten tegen Kernwapens) , AVNM
(Algemene Vereniging van Nederlandse Militairen) . De Utrechtse
CIDploeg heeft hierbij een speciale taak omdat het hoofdbestuur
van de VVDM in Utrecht zit. Behalve de kamer in de Knoopkazerne
waar we ingebroken hebben hebben
ze nog een kamertje op de Hojelkazerne , boven de kamer van de
VVDM. In de notulen van de vergaderingen van de ploegkommandanten zijn vooral, de VVDM en de BVD
steeds terugkomende onderwerpen
van gesprek. Ook de rechtse
tegenhanger van de VVDM, de AVNM,
geniet belangstelling.
Omdat de VVDM een open organisatie is kan het CID allerlei gegevens verzamelen. Zo hebben we
notulen van VVDM-vergaderingen
gevonden, allerlei publikaties,
een lijst met afkortingen in ge- t
bruik bij de VVDM, lijsten van VVDM
bestuursleden, namen van VVDM-ers
met gegevens op kleine blaadjes
gekrabbeld .

en puinhoop,
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de b/nnen/andse vijand
Voor het CID is het van het
grootste belang de binnenlandse
vijand in kaart te brengen. Het
wil een volledig zicht krijgen
op de organisaties, partijen, personen die het leger ook maar een
haarbreed in de weg leggen. Zij
zijn voor het CID de vijand, zowel
in oorlogs- als in vredestijd. In
dit hoofdstuk zullen we ingaan
op de tegenstander/ster die
buiten de krijgsmacht aktief is.
Voor het CID, zoals ook voor
andere inlichtingendiensten,
staan de behoudzucht, de slaafse
bewondering voor het systeem en
vijandschap met links hoog in het
vaandel geschreven. Per slot van
rekening "hebben ook respectabele
partijen en organisaties vaak een
zodanige progressieve opstelling
dat hierin elementen zitten die
passen in de agitatie en subversie bedreven door extremistische
groepen"(hoofd Landmachtinlichtingendienst, sektie Veiligheid,
1976).

links extremisme
De 'extreem linkse' groeperingen
lopen als een rode draad door de

papieren heen. Het CID probeert
voortdurend een plaatje te krijgen
van de belangrijke personen in
zo'n organisatie en trekt lijnen
naar allerlei ander groeperingen,
liefst de RAF, Rode Brigade etc.
Bepaalde namen komen steeds terug.
De gangen van die persoon worden
nauwkeurig gevolgd, zodat al gauw
weer een nieuwe naam inclusief
eventuele organisatie waarmee
diegene kontakt heeft, aan het
schema toegevoegd kan worden. Zo
is er een schema waarin, met een
tijdsverloop van 1964 tot '74,
wordt weergegeven hoe vanuit de
CPN allerlei organisaties zijn
voortgesproten, wat deze doen
(gedaan hebben) en natuurlijk
namen. Onderaan het schema
worden groeperingen genoemd als
Van Mens tot Mens, Centraal
Aktlekomité Twenthè e.a. Een
dergelijk schema werd ook gemaakt
n.a.v. het ontstaan van het LAVLK
(=Landelijk Anti—VrijwilligersLeger
Komité). Het werd in 197/ opgericht. Het bestond uit verschillende soldatenorganisaties
en politieke partijen. Hun bezwaren tegen een vrijwilligersleger,
waar toen in de regering en mili-

taire top een diskussie over ontstond, waren o.a. dat de onkon—
troleerbaarheid van het leger zou
toenemen, en de eenzijdige samenstelling van zo'n leger.
Voor de legertop vormde deze
samenwerking van linkse organisaties en de soldatenvakbond een
bedreigende tegenstander. Er werd
dan ook naarstig gezocht naar een
legitimatie om deze vijand als een
groot gevaar te zien. In een
(handgeschreven) artikel wordt
dan ook via een wirwar van groeperingen en personen die kontakt
met elkaar hebben, die personen
schrijven in een blad, wat onder
leiding staat van die en die en
ga zo maar door, een konklusie
getrokken dat het LAVLK in verbinding staat met de RAF. Gelukkig maar voor ze.
Het materiaal t.b.v een manifestatie van het LAVLK op 14-1-78
is volledig bij het CID aangetroffen: de diskussiemap, stellingen,
VVDMstandpunten, standpunt PSPjongeren, notulen van een vergadering van het LAVLK van 15 dec.
'77. Een ijverige informant in
dienst van het CID maakte aantekeningen over deze manifestatie
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in RASA in Utrecht. Hieruit blijkt
dat hij gelet heeft op 'bekende
personen'(hij kende ongeveer 20
mensen van de 70 aanwezigen).
Verder notuleerde hij welke organisaties erbij betrokken waren,
welke personen het woord voerden
en op welke manier. Hij probeerde,
wat in de werkwijze van het CID
steeds terugkomt, de leiderfiguren eruit te vissen. Ook notuleerde hij dat er geen buitenlanders aanwezig waren.
Ook organisaties als de Rode
Jeugd (ontstaan begin jaren 70,
pleegde enkele brandbomaanslagen
o.a. gericht tegen Philips en de
Eindhovense politie), Rode Hulp
(opgericht mede door leden van de
Rode Jeugd in samenwerking met
advokaten en artsen en artsen ter
ondersteuning van politieke gevangenen in West-Europa) en het
Rood Verzets Front (voerde akties
uit solidariteit met de strijders
en gevangenen uit de RAF en het
anti-imperialisties verzet) werden zorgvuldig door het CID uitgespit. Zo zijn er handgeschreven
uiteenzettingen, krante- en tijdschriftartikelen, een overzicht:
van de Centrale Recherche Informatiedienst over de 'nationale en
internationale terroristische organisaties' bij de papieren gevonden.
De CPN heeft zich lange tijd in de
aandacht van het CID mogen 'verheugen' . Of deze aandacht nog
steeds geldji is niet duidelijk gezien het volgende citaat uit de
notulen: "Te verwachten is dat in
de nabije toekomst, leden van de
CPN niet geweigerd worden op vertrouwensfunkties. BVD verwacht
dat binnen afzienbare tijd buiten
hun belangstellingssfeer zal vallen. De krijgsmacht inl.diensten
vragen hierover uitspraak aan
Min. van Def." (17 juni '82)
(Dit geldt overigens voor vredestijd, zie voor oorlogstijd "Be- •
schrijving van het strijdtoneel").

De Centrum Partij wordt nog wel
gevolgd tijdens een vergadering
op 3-11-'83 van de CID ploegcommandanten:
"Plaatsvervangend (plv) commandant (c) verzoekt passieve
belangstelling (registratie) van
aktieve CP leden"; op l1-1-'84
weten ze het echter niet meer:
"Plv c geeft aan dat er nog 2
vragen uitstaan t.w.: 1. Besteden
wij aandacht aan de CP? 2.Hoe
stel je vast of iemand aktief is?
Hierop onstaat er een opmerkelijke diskussie over de punten,
"Wat is extreem, wanneer is iets
buitenparlementair c.q. wanneer
moeten we aandacht besteden aan
een groepering?".

vredesbeweging
Al in 1964 was er een 'overzicht
van anti-militaristiese en radicaal pacifistiese groeperingen'
uitgegeven door de sektie veiligheid van de Landmachtstaf. In '69
is het vervangen door het "Handboek Vredesbewegingen". Zoals de
nieuwe titel aangeeft omvat het
"zoveel mogelijk alle bewegingen,
'die zich op enigerlei wijze hetzij als hoofddoel, hetzij als
belangrijk nevendoel of ook
alleen uit opportunistiese
overwegingen- met vredesaktiviteiten bezighouden". De sektie
veiligheid neemt het zekere voor
het onzekere. Beter alle vredesorganisaties opnemen dan er per
ongeluk één vergeten. Hoewel "het
simpele feit van opname van een
bepaalde organisatie in dit
handboek niet impliceert dat deze
te beschouwen is als een voor de
veiligheid van de staat gevaarlijke organisatie" maar je weet

maar nooit. In dit handboek staan
44 vredesgroeperingen waaronder
zoal Het Zeeuws Vredescomite,
Praagse Christelijke Vredesconferentie, Women's International Strike for Peace. Bij elke
organisatie staan hun 'achtergronden' , 'doelstellingen','organisatie', publikaties, verhouding
tot het kommunisme, nationale en
internationale kontakten en
aktiviteiten. Natuurlijk volgt
daarna een schema met op wiskundige wijze een weergave van de
kontakten die zij onderling
hebben.

het JKVgebeuren
Het IKV is in het bovengenoemde
handboek ook opgenomen. Het werd
echter veel bedreigender voor de
militaire top toen deze met de
bekende leus naar buiten trad.
Vooral de weerslag op de organisaties van dienstplichtige
militairen gaf het CID een reden
extra om het IKV nauwlettend in
de gaten te houden. Dat dit met
enige omzichtigheid gebeurt
blijkt uit het volgende citaat:
"Aangezien men tot op zeer hoog
nivo in de militaire organisaties
geïnteresseerd was in het IKVgebeuren, met de restriktie geen
administratie erover bij te
houden, is nu 't besluit genomen:
dat alleen berichten over IKVmilitairen, welke zich ondubbelzinnig bezighouden met en/of
uitlaten over het gebruik van
kernwapens, gerapporteerd moeten
worden" (notulen 4-3-'80).
Gezien dit besluit hebben we dan
ook weinig over het IKV in de
papieren gevonden. Wel vond de
ploeg Utrecht van het CID het

rechts extremisme
In een opstel (handgeschreven)
wordt het opkomen van rechts extremisme in Nederland en België
beschreven. De schrijver begint
genuanceerd met de vraag "Wat is
extreem rechts?'! Als sommige leden van het Veteranen Legioen extreem zijn, dan is de organisatie
nog niet extreem (dergelijke nuanceringen zijn bij extreem links
niet te vinden) . Hij gaat verder
met het uiteenzetten van de opkomst van partijen zoals de NVU,
wijdt uit over rechts in België,
noemt nog wat namen en doelstellingen. Een ander document gaat
in op een strubbeling binnen de
NVU, die uiteindelijk leidt tot
een afsplitsing. Het behandelt de

uitgelekte aktie bij de basis in Woensdrecht in f eb. '84
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ico Schouti
Faber (IKV
wapenbeheersing, hei
we.'. Amerikaanse 're
dahks de op komst z
handelingen. rhat. de
niet getoond.
|Dit;blijkt;riiêtja!leêr
dat, de regéring-Rec
op*; een; Verdubbelii
Amerikaanse bewap'
ven. Ook d.e eis yaïv
dat de Westeuropes
noten" er önverwjjld
oVergaah de'niëuwè

noodzakelijk een aparte 'IKV map'
bij te houden. Met daarin o.a.
het hiernaast afgedrukte artikel.
De raap zelf is door ons niet
gevonden. Een andere aanwijzing
voor een dergelijke map blijkt
uit een aantekening uit het
'Brievenboek', waar bij de
'ingekomen' post 't archiefnummer
'IKV' vermeld staat (sept.' '83).
Tijdens de vergaderingen houden
de vqrschillende ploegkommandanten elkaar wel goed op de
hoogte van de aktuele gebeurtenissen rondom het IKV. In de
notulen van 11-1-'80 wijst een
alerte ploegkommandant al op
een "gehouden TV-uitzending
waarin Faber m.b.t. kernwapens
harde akties aankondigt en
kennelijk over geklassificeerde
informatie beschikt. R(apport)M(elding) ploegcomm. NoordHolland volgt". Vooral de
groeiende invloed die het IKV op
soldatenvakbonden
heeft is voor
het CID een doorn in het oog.
Tijdens de vergadering van
20-1l-'80 wordt opgemerkt: "Door
het overnemen van de IKV-leus
(bekend) zou het aantal VVDMleden zijn toegenomen". De VVDM
wordt in dit verband ook genoemd
wanneer door het IKV een aktieplandag is gehouden "waar een
afvaardiging van de VVDM aanwezig
was", (aktieplandag op 5-2-'83)
De opkomst van de vredesbeweging
is voor 't CID aanleiding om zich
daar intensief mee bezig te gaan
houden om zodoende hun nut weer

te kunnen bewijzen. Zo wordt in
de notulen van 11-2-'80 vermeld:
"Youth for Christ gaat zich op
militaire organisaties richten"
Op 16-3-'81 wordt een pamflet
uitgereikt over de conferentie
in Beukbergen "kernwapens en mijn

persoonlijke verantwoordelijkheid'.'
Er gaat niemand van 450 C naartoe
"plg Ut laat wel gespreksmateriaal aanvragen". In de BRD loopt
het helemaal uit de hand want
de "M(ilitarische) A(bschirm)
D(ienst) (soort duitse CID) heeft

p -- persoonlijke contacten

r = regelmatig contact, aangesloten bij of
i

vertegenwoordigd in, rauwe samenwerking
- incidenteel contact, samenwerking bij of
dee^narr.e aan acties van

schema uit het Handboek

beweging ( zie ~™

gekonstateerd, dat marxisten grip

Na de aktie rest de kommandar.ten
slechts het uitreiken van de
PMC-papers (l1-6-'81) en 't nemen
van maatregelen om dergelijke
inbraken te voorkomen. Zo wordt
m.b,t. "anti-militaristiese
facetten" extra aandacht besteed
aan de meldingen over incidenten
rondom militaire ohjekten en
,wordt er gehamerd op het belang
van een goede beveiliging van
deze objekten (not. 3-9-'81)
Vlak na de aktie worden leden van
de Natres nog lastig gevallen
door anonieme telefoontjes (not
8-7-'81). Het CID tracht grip te
^rijgen op de strategie en methodes van 'O'. De notulen spreken
van !ieen kleine koerswijziging
Hoewel de ploegen zich niet
welke een verharding van de
blind moeten staren op 'O' maar
technieken inhoudt; men(d.i.
een brede kijk op subversie
Onkruit)
spreekt -van sabotagedienen te houden" (not. 17-7-'81)
en frustratietechnieken" (not.
wordt deze tegenstander naast de
15-10-'81). In de vergadering
VVDM bijna in alle notulen
van
30-9-'80 wordt gekonstateerd
behandeld. Tijdens 'n vergadering
dat ze "mogelijk zelf doel van
op 25-10-79 wordt een rapport
aktie zouden kunnen worden (!)
Onkruit verstrekt echter "zonder
Ploeg Utrecht heeft tijdens die'
de toegezegde foto's". De kommanvergadering waarschijnlijk
danten hebben dan al de bibbers
zitten slapen want er werd nog
gekregen want "in de toekomst zal
opgemerkt: "NB denk aan optreden
men trachten een positie te
-akties zijn goed opgezet en
verwerven binnen de krijgsmacht
veelal vinden er voorverkenningen
en van daaruit gaan opereren".
plaats
(belangstelling goed
Tevens zou_Onkruit volgens de
interpreteren en meer opletten)"
CID-ers sympatiseren met het
Van de uitgave van Onkruit "de
Rood Verzets Front. Een paar
Heb«™..°P,de vredesbewegingen in
de BRD", (notulen 17-12-'81)
Verder werden verschillende
demonstraties van de vredesbeweging in de notulen vermeld.
Om goed op de hoogte te blijven
worden naast kranteartikelen ook
boeken m.b.t. de vredesbeweging
gelezen door het CID. Het boek
van Lou Brouwers 'Kernwapens in
Nederland' vond een lezer "m,i
de moeite van het lezen waard
(..) Na circuleren opbergen svp"
(aantekeningen gevonden bii het
boek, 10-l-'82)

onkruit
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Uit de notulen van een vergadering op 30-9-'

anti-militaristiese beweging,
ook de anti-kernenergiebewegïng
(zie ook citaat Reforger) vormt
een gevaar. Zo wordt in de notulen (20-11-'80) de aktie in
Dodewaard genoemd, "aktie gering
succes (bekend)". Ook uit het
IBS (Infiltratie Beinvloedings
Schema) blijkt een brede belangstelling.

IBS

In dit Infiltratie Beinvloedings
Schema wordt duidelijk wie 't CID
allemaal als binnenlandse tegenstander ziet. Het is een bord dat
in de kamer van de CID-ploeg aan
de muur hangt, en waarin honderden kaartjes met namen van mensen
en organisaties gezet kunnen worden. Regelmatig wordt dit bestand
bijgewerkt. Bij de ploeg Utrecht
hingen kaartjes van 178 mensen
uit hun provincie, die het leger
zouden willen infiltreren of
beïnvloeden. Deze waren ingedeeld
bij 64 organisaties (zie hiernaast). Op de kaartjes stond
aangetekend hoe vaak er van diegene rapport is opgemaakt, en of
ze een foto van hem/haar in hun
fotoboek hebben (86 foto's).
Alle personen stonden op een rose
kaartje vermeld- daarnaast waren
er ook 15 rode kaartjes, voor
personen die door hun verwevenheid c.q. aktiviteiten een
dreiging voor de mobilisatie
kunnen vormen". Hierop staan
mensen van het Rood Verzets Front
en Onkruit, maar net zo goed van
Kerk en Vrede en het Centrum voor
Geweldloze Weerbaarheid. In
meerdere anti-militaristiese of
vredesgroepen tegelijk zitten
wordt als zeer gevaarlijk beschouwd .
Het is moeilijk om een overzicht
te krijgen over hoe al die mensen nu in het IBS terecht zijn
gekomen. Van sommigen is het
logies omdat ze zich vaak als
kontaktpersoon opgeven o i d

maanden later zijn de toegezegde
Wilde Wegwijzer" wordt een BVDtoto s er nog niet, maar de
bewerking uitgereikt, zo ook van
ploegen' blijven gegevens verzamehet boek "de Burger meester"
len op zoek naar de topleden van
°Leen !fer °P8ePakt zijn bij'een
(een boekje over civiele verdedideze vijand. Er moet namelijk
aktie. Maar bij anderen is het
ging).
De
plaatsvervangend
detaeen onderscheid gemaakt worden
een raadsel; er valt totaal geen
chement scommandant geeft tevens :
tussen kernleden en meelopers"
logika in te ontdekken. Kraker/
een toelichting over de exploitaEen bijdrage aan deze zoektocht
sters, die hun achternaam geheim
tie.
Een
schriftelijke
toelichgeeft het CID d.m.v. "het spotten
moeten houden, kunnen ze veel
ting wordt nog opgestuurd" (not.
(d,i, het aanwijzen van een
moeilijker
bij houden; die namen
•26-10- '82). In een vergadering
potentiële infiltrant) t.b.v. de
zijn nogal verouderd. Het is
wordt nog "achtergrondinformatie
nevendienst (d.i. de BVD)
trouwens heel normaal als je op
gegeven over de Bunker affaire".
(notulen l1-1-'81).
zo n lijst blijft staan al ben
(Gedoeld wordt op de inbraak in
Vaak wordt geprobeerd de aktivije jarenlang niet meer aktief
de bunker in Kloetinge -juli '82)
teiten van Onkruit in te schatten
In de buit zaten zgn. verjarings(not. 23-9-'82). In de notulen
Op 11-1-'80 wordt de Natres als
tabellen waarin stond dat je nog
van 23-2-'84 wordt de vrees
mogelijk doel" genoemd. Op
vier tot acht jaar geregistreerd
uitgesproken dat er b"! j de
30-9-'80 wordt de komende jatbleef staan, afhankelijk van de
Gem(eente) Po(Htie) L(ei)d(e)n"
aktie bij het PMC (deze aktie,
organisatie
waartoe je behoorde.
een inspekteur zit die "mogelijk
waar de papieren over de Natres
een Onkruit sympatisant" is.
werden weggehaald, was op 20 mei
(wordt met naam genoemd)
81) nog ingeschat als infiltraDe
'binnenlandse vijand' blijft
tie door'Onkruit in de Natres.
Het abonneren op verschillende
niet beperkt tot de vredes- en

abonnementen

bladen is ook een onderdeel van
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de kamer van de kommandant hing een dergelijk bord vol organisaties en namen,
an i y;itïüs zijn hieronder w i l l e k e u r i g gegroepeerd, dus niet overeenkomstig
i i e r waarop we ze op het bord aantroffen.

de informatievergaring omtrent
de aktiviteiten van links. Dit
gebeurt in het geniep. In de
notulen wordt hierover gezegd:
"Het is niet toegestaan de Lamid
(d.i. Landmacht Inlichtingen
Dienst, daar valt het CID onder)
te (doen) abonneren op bladen e.d
Die ploegen welke abonnementen
hebben op naam van gefingeerde
personen, dienen die kosten op de
Cl-deklaratie op te voeren
zonder hierbij het woord abonnement te noemen". (24-11-'81)
Het CID in Utrecht heeft een
overzicht van zijn abonnementen
gemaakt, met daarbij een omschrijving van elk tijdschrift,
(kosten, korte doelstelling, door
wie uitgegeven). De volgende
'periodieken' werden in dit over
zicht opgenomen:
AMOK (van Anti Militaristies
Onderzoeks Kollektief), VEEDEE
(van Vereniging Dienstweigeraars)
, Klassenstrijd (van Socialistiese
ArbeidersPartij), Rebel (van SAPjongeren), Rebel Soldatenkrant
(bijvoegsel Rebel), 't Kan Anders
, Nieuwsbrief (van Beweging
Weigering Defensiebelasting),
Zwaarden of Ploegscharen, Stadskrant ('n soort linkse Telegraaf)
, De Onderste Steen (zgn links
Utrechts blaadje), Appèl (van
AVNM), Algemeen Politie Blad
(moeten we toch eens gaan lezen),
Twintig (van VVDM), Drift(links
Utrechts blad).
Verder worden in een handgeschreven aantekening nog genoemd: de
Waarheid, Jeugd/'t Is Zo, Tribune
, Kernkop Rot Op (van de KSTK.d.i,
Komité Soldaten Tegen Kernwapens)
Een ander dokument werd gewijd
aan de 'AS' (d.i. Anarcho-Socialisties tijdschrift). Daarbij
werden de namen genoemd van de
redakteuren, uitgeverij, verkooppunten. Eén redakteur werd door
het CID ook ontdekt in een

kranteknipsel, waarin een aankondiging stond van een nieuw boekje
over de RAF door diegene geschreven.

inddentenrapportage
Elke maand wordt een overzichtgemaakt van de 'incidenten' die
de militaire veiligheid kunnen
aantasten. Onder de noemer
'Diversen' worden demonstraties,
agitatie tegen defensie en bommeldingen bijgehouden. Met name
uit deze rapportages en de
Meldings Rapporten (hier komen we
nof nr) rerug) > blijkt de brede
belangstelling van het CID voor
de aktiviteiten van de 'nietrechtgeaarde' burger.
In de maandelijkse overzichten
wordt onder de kop demonstraties
meestal het aantal personen
genoemd en de leuzen die meegevoerd worden. Verder wordt er
een korte omschrijving gegeven
door wie de aktie georganiseerd
is en in het kader waarvan.
'Agitatie tegen defensie' bevat
grotendeels akties (kladakties,
bezettingen, verspreiding van
brochures, vernieling van
materieel (bv. suiker in benzinetanks)) die direkter met militaire objekten te maken hebben;
ook aankondigingen van dergelijke
akties vallen hieronder.
Over bommeldingen valt op te
merken dat defensie daar steeds
meer last van heeft nl. in '83:
26, in '84: 32. Na een bommelding
volgt een speurtocht naar de bom,
die er meestal niet blijkt te
zijn,
Aan het eind van elke rapportage
wordt een 'beschouwing' en een
'beoordeling' gegeven. Hierin
wordt o.a. vermeld of er een
stijging of daling van de
verschillende incidenten heeft
plaatsgevonden. Zo wordt vermeld,
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na een periode van opvallend veel
'verdachte belangstelling' voor
militaire objekten: "Het blijft
vanzelfsprekend zaak. het veiligheidsbewustzi jn van het betrokken
KL-personeel op dit peil te
houderr c. q. op te voeren, mede
gezien de interesse v a n u i t de
'Beweging' voor het Leger".
(rapportage juni '84).
Tot slot van deze maandelijkse
rapportage volgt, zoals een goed
militair betaamt, een p r a c h t i g
grafiekje om het geheel visueel
overzichtelijk te maken.
Deze overzichten (gemaakt dooide Sektie Veiligheid) worden
niet alleen toegezonden aan de
verschillende CID-ploegen,
maar o.a. ook aan het Hoofd van
luchtmachtinlichtingendienst en
van de Marineinlichtingendienst,
aan het Hoofd van de BVD, aan de
kommandant van de Koninklijke
Marechaussee en aan de Allied
Forces Central Europe (AFCENT).

meldingsrapporten
In deze dagrapporten wordt een
breed skala van incidenten opgenomen. Bij de papieren was een
overzicht gevonden van de
rapportages van de maand juli '83
Naast het melden van diefstallen
en vernielingen van militair
materieel, demonstraties e.d.
worden ook een groot aantal
persoonlijke gegevens genoteerd
van zowel burgers als militairen.
Hoever de spionnen van het CID
gaan in het natrekken van
persoonlijke gegevens van andersdenkenden dan zijzelf, blijkt uit
de afgedrukte meldingen. Ook de
aard van de incidenten die zij
rapporteren, geeft te denken.
Deze meldingsrapporten worden
gebruikt om hun maandoverzichten
samen te stellen.

me/d/ngsrapporten ju/i '83
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van de 'incidenten' onder de noemer 'diversen' over de jaren '82 en '83.(dec. '83)

2-°p 25 oktober

^s=^immsmss=

.Op 10 november omstreeks 09.00 uur demonstreerden een onbekend aantal
vrouwen voor militair object te Darp.Je dames blokkeerden de ingang
en werden door de wacht niet zachte hand verwijderd.
;itatie tegen Befens'"'° ' "'

.Op 3 nov. vond bij de officiSle opening van het -^efensiekantoor van
DplZ te _Kerkrade .een demonstratie plaats. Het aantal deelnemers bedroeg
plm 20, die paafletten uiterikten aan voorbijgangers en sandwichborden
met zich meedroegen. Een en ander had een rustig verloop.

-

1983

1.In de nacht van 30 april/1 mei hebben onbekenden te Ede het kantoorgebouw van een aannemingsbedrijf, dat werkzaamheden t.b.v. Defensie
uitvoert, met anti-militaristisoheleuzen besmeurd. (Oeen defensieorders/Geen kazernes/Stop Militarisme)

3.Op 1 juni is door 25 gezinnen op de SBB-camping "De Woldberg" te
Steenwijk plaats gereserveerd voor het inrichten van een zgn "Vredeskarap" in de omgeving van de site.Twee vertegenwoordigers uit hun midden hadden daartoe 30 mei toestemming gevraagd en gekregen.'
Op 30 mei 's middags heeft een groep van 20-25 personen gedemonstreerd voor het administratiegebouw SUSAFAD.Zij hadden de bekende
vlaggen met de raketwegschoppende boerin bij zich.

^ 2.Op 24 mei 's middags demonstreerde een groep van 30 vrouwen + 1 man
51 voor de poort van de Dumoulinkazerne te Soesterberg,Diverse spandoe,rt
ken met leuzen werden meegevoerd.De actie vond plaats in het kader
•^
van de zgn "Vrouwen Verzetsweek".
•r-j

I

M^es.paafleivg,..».,.^

1.0p 17 september omstreeks 01.00 uur werd de dienstdoend centralist
van de Kromhoutkazerne te Utrecht opgebeld door een onbekende,die
meedeelde: "Over een half uur ontploft er een bom".Na plm 2 minuten
belde betr.weer met de woorden "Je hebt nog even de tijd".

Bommeldingen e.d,

1.0p 14 september ia te utrecht opgericht de groep Utrecht van de
BWD(=Beweging Weigering DefensiebelastingJ.
2.Op 22 september ia in het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking te
Leeuwarden het Inlichtingenbureau Bienstueigeren geopend.Bit VBbureau is iedere donderdag geopend.
f° J.Van 27 t/m 29 september heeft in het tentoonstellingspark "De Heizel"
te Brussel (BE) een militair electronische wapenbeurs plaatsgevonden..
*J
onder de naam "Electronics for National Security".Deae beura werd geo.o
ganiaeerd door de Britse firma "Chaners Exposition Group". Boor de
groepering INTENS'85 (=International Initiative against Electronics
for National Securityj werden op genoemde data protestacties gehoud?.
Het aantal deelnemers uit Nederland bedroeg plm 75.Alle deelnemers
de de demonstraties (plm 650) waren gedurende die dagen ondergebracht
in het Internationaal Vredeskamp te Grimbergen.
4.Op 28 september diende voor het HMG te Den üaag de hoger bero§p-z'aak
van de totaalweigeraar Dijkstra uit Ede.Na afloop van de zitting werd
een persoon aangehouden t.z.v. het bekladden van het gebouw.Geen
verdere wanordelijkheden.Het aantal sympathisanten die aanwezig warer
bedroeg plm 25.
5.De groeperingen Mobilisatie'SJ/Eemobilisatie'82 hebben i.v.m. de
29 oktober-demonstratie een zgn "kettingbrief" opgesteld, waarin
f ^exj dpi sldn
worden opgeroepen om in uniform deel te nemen.

Agitatie tegen. Defensie/KL

co

beschrijving van het sfr/jcftonee
De meest geheime papieren die we
gevonden hebben horen bij de
"Beoordeling van Toestand" (BvT).
Allerlei gegevens die het CID belangrijk vindt worden in zo'n BvT
verwerkt. Het is een schets van
de situatie hier in eigen land,
die het CID als een 'deskundige'
op dit gebied optekent. Een neerslag van hun werk als bewaker van
de "Militaire Veiligheid" en als
onderzoeker van de 'binnenlandse
vijand'. Op basis van deze beoordeling kunnen de militaire
bevelhebbers hun beveiligingsmaatregelen, oefeningen en operatieplannen afstemmen op de werkelijke situatie, op de gevaren die
er voor het leger dreigen.
De gegevens in de BvT worden
sinds 1977 regelmatig bijgewerkt,
zodat het steeds een actueel
beeld geeft. In elke provincie
maakt de Cl-ploeg zo'n BvT als
deze, volgens een landelijk voorgeschreven standaardmodel. Ze
horen geclassificeerd te zijn als
"ZEER GEHEIM", maar in de praktijk
wordt tot nu toe meestal "GEHEIM"
gebruikt (dan hoeft het minder
goed beveiligd te zijn).

voor oorlogstijd...
De Beoordeling van Toestand is
vooral nodig voor oorlogstijd.
Het militaire gezag wordt dan
uitgevoerd door de Provinciaal
Militair Commandanten (PMC's),
zonodig vanuit atoomvrije commandobunkers. Het CID heeft in oorlogstijd tot taak om de PMC van inlichtingen te voorzien en te adviseren. Bij de Onkruitbezetting
van de PMC-bunker in Kloetinghe
(Zeeland) in juli '82 bleek in
die bunker dan ook een kamer voor
het CID te zijn. Dit hoeft trouwens niet in elke provincie zo te
zijn.
Om een goed beeld te krijgen van
de binnenlandse vijand zal er in
oorlogstijd een nauwe samenwerking
zijn met de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Er worden dan gezamenlijke "inlichtingencellen"
gevormd, en er is ook sprake van
het koppelen van computergegevens
óp een terminal bij de Cl-detachementen. Een werkgroep van de
militaire inlichtingendienst en
de BVD regelt nu, in vredestijd,
de oorlogsvoorbereidingen. Zo
worden er gegevens uitgewisseld
om een beeld te vormen van de
dreiging van de binnenlandse
vijand in oorlogstijd. Vanwege de
beroepsmatige concurrentie
tussen de inlichtingendiensten
worden normaal zo weinig mogelijk

gegevens uitgewisseld. Oorlog is
kennelijk een hoger doel waarvoor
opeens wél samengewerkt kan
worden.

...overgangsfase...
Dit kan elke situatie zijn waarbij
militairen met hun 'operaties'
mogen beginnen, zonder dat het
echt oorlog is: crisis in OostWestverhoudingen, troepenzendingen, grote binnenlandse opstanden etc. In dit soort "over-

gangsfases" wordt de BvT net
gebruikt als in oorlogstijd. De
militaire belangen mogen dan
vooral niet geschaad worden,
anders staat het leger bij voorbaat al zwakker. De oorlog moet
hoe dan ook gevoerd kunnen worden,
en mag niet gehinderd worden door
akties, of doordat er gewoon
chaos uitbreekt. Het maatschappelijk leven moet zoveel mogelijk in
stand gehouden worden, dat wil
zeggen: aangepast aan oorlogsomstandigheden. Dit is ook het

C, I. Beoordeling Toestand nr.
Kaarten:
1. . Opdracht:
Vermeld speciale taken en doel. Indien meervoudige opdracht, vermeld prioriteit.
Factoren, die' invloed kunnen uitoefenen on de wijzen van
optreden;
"
Alle hierna te noemen factoren zijn van invloed op en zo.
•tio&is. te verdelen naar:
1) 1 : de vijandelijke mogelijkheden tav inlichtingenactivi
teiten, waaronder spionage, sabotage, propaganda en
geruchten en overige subversieve activiteiten;
§x2; de eigen ei mogelijkheden
a. weersomstandigheden ( te^taar^e en te verwachten toestand)
b. terrein (Toestaande en te verwachten toestand)
"07 kwetsbare kunstwerken, zoals bruggen, electrische
centrales, waterbouwkundige werken e. d.
(2) camouflage
o. bevorking_ (bestaande en te verwachten toestand)
"07 politiek.
(2) economie,
d . toe s tand_v ^ j and_ [c i ^ •»•*• !
O7 organisatie
( 2 ) inzet
(3) moreel en bekwaamheid.
(^ ' -3 i;~ r-^ ^£r d i-j ^ •'- 'i en sr. ^^r"''^-r--^""r'^

U, """V" ( *"^ '

a. b e s c h o u w i n g van d e y n o g e l i j k
ken gebied ter zake; i-> -/^.->.N
(2 ' sa'eotatre
("j] propaganda en geruchten
(4) overige suoversieve •ic'
b. kweisbare punten
c. analyse van de vi.1andeli.ike
Sigen mogelijkheden;
a. defensieve ei maatregelen
b. offensieve ei maatregelen
gelijk

doel van de civiele verdediging.

... vredestijd
In vredestijd worden er natuurlijk geen echte gevechtsplannen
tegen de binnenlandse vijand geraamd. Maar dat. betekent niet dat
de BvT in vredestijd niet gebruikt
wordt. De conclusies die er nu
uit getrokken worden zijn bijvoorbeeld dat de beveiliging van
militaire objekten opgevoerd moet
worden of dat antimilitaristische
groepen in het, belang van de
militaire veiligheid geïnfiltreerd
moeten worden. Ook voor grote
legeroefeningen als Reforger
wordt de BvT gebruikt.

BEOORDEL/NG VAN
TOESTAND
De CI-Beoordeling van Toestand
is een boekwerk dat bestaat uit
zo'n 45 pagina's tekst en 9 bijlages. Voor elke provincie is
zo'n BvT gemaakt. Het moet zorgvuldig bewaard worden, zelfs
binnen de inlichtingenorganisatie
van het leger wordt het zoveel

mogelijk geheim gehouden. Wij
hebben de BvT zélf dan ook niet,
wel genoeg informatie om een goed
beeld te geven hoe zoiets eruit
ziet. De inhoudsopgave van de geschreven tekst hebben we hiernaast afgedrukt.

d'r moet toch iemand
vijand zijn
Vroeger heeft er ook zoiets als
een BvT bestaan, maar toen heette
het Cl-appreciatie. Tussen de
papieren zitten enkele Cl-appreciaties uit begin jaren zestig.
Ze zijn allemaal wat knulliger
opgesteld dan de BvT's nu, die
veel completer zijn en veel meer
gegevens bevatten. In die tijd
was de CPN gebombardeerd tot
binnenlandse vijand. Dus werd van
de CPN en haar 'mantelorganisaties' (ANJV, Eenheidsvakcentrale,
Nederlandse VredesBeweging, Vereniging Nederland-USSR) nauwkeurig genoteerd hoeveel leden
zij in elk distrikt hadden, hoeveel aktieve leden en welke
aktiviteiten er van uitgingen.
Aangekomen bij de paragraaf
"Mogelijkheden van de binnenlandse tegenstander" kunnen ze

2. K3CT1ERK3!? VAN HiüT OPERATIEGEBIED (vervolg)
a. V/eer (vervolg)
(3) Invloed op het vij optreden (vervolg)
(b) Binnenlandse tegenstander
i
Le mogelijkheden voor de binnenlandse tegenstander
zullen onder invloed van het weer in wintertijd
toenemen.
Het weertype in wintertijd zal de veiligheidazin en
waakzaamheid eerder doen af- dan toenemen.
ii Sabotage aan kunstwerken (zowel in spoor- als in wegverbindingen) verbindingsobjecten ( PTT en mil) en
mob complexen hebben in een aleeht-weer-situatie
meer kans van slagen.
(4) Invloed op uitvoering eigen opdracht
(a) Gedurende de "overgangsfase" en de fase "oorlogstijd" zal
het winterseizoen met miat, sneeuw, korte dagen, eventuele
verduisteringsmaatregelen etc., een negatieve invloed hebben
op het snel en met auooea doen verlopen van de mobilisatie
en het gevechtsgereedmaken van de ehn bestemd voor 1 LK
en de Nationale Sector,
(b) Het invliegen van de 31.000 Amerikanen op SCHIPHOL , alsmede de toegang tot het ÏÏOOHDZEEKANAAL en de AMSTERDAMSE
HAVENS kan ernstig gehinderd worden door mist.
(o) De beveiliging van de mobilisatie alsmede de beveiliging
en verdediging van gebieden en ksl-objecten zal in een
alecht-weer-situatie meer voorbereidingstijd vergen.
ITB
Zowel in zomer- ala in wintertijd blijven de mogelijkheden t. a. v. demonstraties en andere maaaa-acties tegen
onze inspanningen - binnen de steden - gelijk.
Op het activeren van de binnenlandse tegenstander t. a. v.
daden zoala harde acties, stakingen, infiltraties en
sabotage heeft het jaargetijdejjiaqj Jga-meirins? nauwelijks of geen invloed.
Zouel in zomer- als in wintertijd kan elke ail inspanning gefrustreerd worden door te verwachten massa's
vluchtelingen op de wegen.

vij _ vij'an
l"11 - militair
kal - krijj

voor »oord-Holland
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hoogstens konkluderen dat er wel
's propaganda gemaakt kan worden,
bv. tegen "aanpassing van de
krijgsmacht aan de atomaire oorlogvoering" en "uitzending van
Nederlandse dienstplichtigen naar
Nieuw-Guinea". Dit zou dan gebeuren door middel van optreden in
de volksvertegenwoordiging, in de
linksextremistische pers, door
pamfletten, handtekenacties,
massademonstraties e.d.". Allemaal
volkomen legale en demokratische
aktiviteiten dus. Je vraagt je af
wat er nou zo gevaarlijk aan is.
Hieruit wordt wel duidelijk dat ze
een binnenlandse vijand nodig
hebben, of die nou legaal of illegaal werkt, met de Russen heult
of antiparlementair is, naar een
communistische staat streeft: of
gewoon vrede wil, het maakt niet
uit. Omdat er een CID bestaat,
zal er ook een binnenlandse vijand
moeten zijn. De CPN is nu uit: de
mode, tegenwoordig worden de
vredesbeweging en antimiliVaristische groepen op eenzelfde
manier in de gaten gehouden.

vijfde kolonne
In de laatste paragraaf van de
BvT worden conclusies getrokken
over de dreiging die de binnenlandse tegenstander voor het
leger oplevert, opgesplitst in
vredestijd, overgangsfase en oorlogstijd. Volgens de richtlijnen
van de detachementscommandant
moet de dreiging worden vastgesteld aan de hand van:
" i de waarschijnlijke sterkte en
concentratie van de 5 colonne ;
ii de waarschijnlijke doelen
en mogelijkheden van de 5
colonne gericht tegen de
inspanningen m.b.t.

-mobilisatie
-troepenverplaatsingen
-oorlogslocaties
-objekten
-verbindingen voorts,
-frustratietechnieken
-desinformatie
-werkstakingen
-manifestaties en massademonstraties
-blokkades
"
(5 colonne is een ander woord
voor binnenlandse vijand, nl. dat
deel van de bevolking dat met de
buitenlandse vijand meewerkt.
Onder desinformatie vallen tegenpropaganda en geruchtenverspreiding)
Als de dreiging is vastgesteld
moet bekeken worden welke maatregelen tegen de vijand nodig zijn.
Nu'kunnen ze maar weinig ingrijpen,
maar bij oplopende spanningen en
zeker bij oorlog heeft het militaire gezag een hele reeks bevoegdheden tot zijn beschikking.

T-2 s/eute/punfen

(gegevens uit 1980)
Kgr nwa pen o p sl.a e ol aa t se n
Geen

Kriiesmachtsleuteluuntenlijst (KSL)
•Zender Lopik
•TRC Groenekan
Groenekanseweg 150
•Coramandopost(bunker) PMC
"
"
•MEC voor PMC
"
"
•KNMI
Wilhelrainalaan 10
•MKC
Servaas Bolwerk 15
-Verkeersbrug over de Lek
•Spoorbrug over de Lek
•BOS-complex
Woudenbergseweg 39
•Munitiemagazijn Klasse III en IV " "
•Van Dijk's Koelhuis vlv Sandenb. weg 6
• Munitiemagazijn
Burgweg 6
Klasse II en III
•Hoek's Machine- en zuurstoffabriek NV
Zomer d ijk 33

De Bilt
De krijgsmacht s leute l punten lijs t
is een op 2;eer hoog niveau opgestelde lijst met de belangrijkste
De Bilt
objekten. Van elk zo'n objekt is
Utrecht
door het CID een rapport gemaakt,
Vianen
een zg. sleutelpuntappreciatie.
Culemborg
In de appreciatie moet een beAusterlitz
schrijving gemaakt worden van:
-het terrein
Cothen
-de omgeving, waaronder ook valt
Odijk
de betrouwbaarheid van de bevolking in de omgeving, dfe
aktiecentra, jeugdgroeperingen
Ysselstein
e.d, die in de wijdere omgeving
aktief zijn.
Vitale pipelineoblecten (NAVO-pijpleiding)
-de betrouwbaarheid van het per• Depot Klaphek
Noordelijke Lekdijk hoek
soneel, van personeel dat bij
Radiolaan 8
Lopikerkapél
calamiteiten opgeroepen zal
Vitale tglecoramunicatie-installaties PTT
worden (bv. brandweer) en van
• Baambrugge - Kanaaldijk
mensen die er ara andere redenen
• Vaverveen - rechtsaf na de Waver
moeten zijn.
• Utrecht
- Postkantoor Neude
Op basis van deze gegevens worden
• Utrecht
- Servaas Bolwerk 15
er nu alvast conceptverordeningen
•Linschoten
afslag naar Woerden
gemaakt, zodat bij uitzonderings•
Vreeswijk
midden in de kom
toestanden de omgeving van deze
sleutelpunten direkt tot verboden
Vitale bedrijven, nutsbedrijven en overheidsinstellingen
gebied kan worden verklaard,
Hiervan hebben we alleen een lijst uit 1963, die nu nogal
TRC » Tape-Relay Centrum
verouderd is. Het zijn uiteraard allemaal bedrijven die
MKC = Militaire Knooppuntcentrale
voor oorlogvoering hard nodig zijn: Gas- en elektriciteitsMEC = Militaire Eindcentrale
bedrijven, raetaalfabrieken, ESSO, SHELL, machine- en
BOS - Benzine, Olie, Smeermiddelen
apparatenfabrieken, een autoherstelbedrijf, bandenfabriek,
PMC = Provinciaal Militair Commando
batterijfabriek, kogel lager fabriek,
NATOpijpleidingsysteem (schematisch)
gegevens uit maart

Dan mogen er gebouwen en voertuigen gevorderd worden, telefoons afgesloten, verbodsgebieden ingesteld, kranten verboden,
mensen geïnterneerd, etc, etc.

alles In kaart
De geschreven tekst is aanschouwelijk gemaakt in 9 bijlages, waar
allerlei gegevens op in kaart zijn
gebracht. Met viltstift of
stickertjes worden op een doorzichtig plastic vel de belangrijke
gebieden of punten aangegeven
(een oleaat, heet het in militaire terminologie). Als je zo'n
oleaat voor de kaart van de provincie Utrecht hangt, zie je bv.
waar alle mobilisatiepunten zj'n.
Door twee oleaten over elkaar
heen te hangen kan je gegevens
kombineren, je ziet bv. in één
oogopslag welke belangrijke militaire objecten in een gebied
liggen waar veel linkse mensen
wonen. De oleaten zijn ingedeeld
in T-oleaten (tactische gegevens)
en P-oleaten (politieke gegevens).
Er is onlangs een X-oleaat bijgekomen voor civiele verdedigings
objekten, kennelijk zijn ze samenwerking tussen territoriale en
civiele verdediging belangrijker
gan vinden. De indeling is als
volgt:
T-l Militaire objekten
T-2 Tactische sleutelpunten
T-3 Mobilisatiegegevens (opkomstcentra, oorlogslokaties,
vitale NS-stations)
T-4 Infrastruktuur (belangrijke
wegen, spoorwegen, -knooppunten, (nood)havens)
X-l Civiele Verdediging (C.V.objekten, waterpompstations,
elektriciteits- en gasvoorziening, ziekenhuizen)
P-l Verkiezingsgegevens
ï'-2 Bedreiging (gegevens mbt.
politieke/extremistische
groeperingen)

•fr-Vliegveld
n-Depot
Aanaesioter
DE - Deelen
DP - De Peei

lA - Laren
LH - Lieshout
EH - Eindhoven
MA - Depot Markelo (tevens haven voor olieboten)
GR - Gilze-Rijen
Welmersweg 9 05476-1955
SC - Schiphol (tevens pompstation: Aalsmeerder- ..
•weg-Geniedijk-Kaarlemmermeer 02977-25661} N° - Noorbeek
SO - Soesterberg
^W ~ Noordwijk, Defensie Olie Centrale: HoogwakerTW - Twenthe (tevens depot)
' bosstraat 12 01719-L9232
VA - Valkenburg
~~ Pernis - Raf finaarderijen DSM Botlek, Chevror
VO - Volkel
Esso, Shell, Paktank, Nieuwe Matex,
¥0 - Woensdrecht (tevens depot: Zpomvlietweg 58

Europax

-Wouw 01657-378)

~ Depot (tevens haven voor olietanker
Schroder v,d. Kolklaan 2, Poortugaa
01890-6766

YP - Ycenburs
Verder:

VE - Pompstation Veluwe: Verlengde Koningsweg

BE - Depot Best:De Rijt 1-Oirschot 040-435198
Schaarsbergen
ZO - Zandoerle
(tevens station voor oliewagons)
BK - Beek
HA - Depot Hansweert: Polderweg-Kruiningen 01130-1940
(tevens haven voor olietankers)
HE - Depot Helmond: Rullen 12-Gerwen 040-831431
JU - Jutphaas, Shelldepöt: Gelderlantlaan 8-Utrecht
030-881551
KL - Depot Klaphek (tevens haven voor olieboten)
Noordelijke Lekdijk hoek Radiolaan 8,
Lopikerkapel 03408-82095
KW - Klaaswaal
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085-427030

P-3 Sociaal-Geografische gegevens (werkloosheid, buitenlanders, etnische minderheden, bedrijven met Oostfa lokkon t akten)
P-4 Reserve - bv. indeling provincie in distrikten van
politie, B R , stc.
De gegevens van de oleaten T-2 en
T-3 drukken we hier af, op P-l,
2 en 3 gaan we verder in.

verk/ez/ngsgegevens
Bij het CID weten ze ook niet goed
wat ze nu precies moeten met al
die tabellen met verkiezingsgege'vens uit hun provincie. In de ene
BvT worden de uitslagen opgenomen
van CDA, PvdA, PSP, CPN en IKB.
Voor een andere wordt voorgesteld
"...PvdA/PPR, CPN/PSP. SP, SGP/

RPF en IKB. Miei: verzameld worden
wfm d^verkiezir>gs8egevens van
VVD, D66, GPV, DS70, RKP LN CP
en RVOvm. BP). Echter, van gebieden waar deze gegevens wél
kenmerkend zijn voor het operatiegebied (bijvoorbeeld concentraties
NVU, RKP e.d.) moeten die wel
worden verzameld..."
De ploeg Utrecht vroeg het aan
de hoogste instantie, de Sektie
Veiligheid van de Landmachtstaf,
en kreeg als antwoord dat de gegevens van PSP, PPR, CPN en SP
verzameld moesten worden. Per
gemeente moet de aanhang van deze
partijen opgeteld worden, het gezamenlijke percentage valt in één
van de volgende categorieën:
lT2i% / 2i-5% / 5-7i% / meer dan
/2/°. Op het oleaat wordt dit met
arceringen aangegeven. De steden
Utrecht en Amersfoort worden op
deze manier per wijk bekeken.

BASISGROEP ANTI KERNENERGHBEWEGING GHAYE.
S.P. (Ment. tot Mens)
PSP LAND Y. CUIJK
S.P.(Mens
tot Hens)

W.A.M.

politieke groeperingen
Up dit oleaat worden de aktieve
groeperingen in het gebied aangegeven. Van elke groep wordt -zo
mogelijk- aangegeven hoeveel personen ze telt, welke personen en
waar ze eventueel een centrum
hebben. Een voorbeeldje is gegeven door de, ploeg Noord-Brabant,
die voor de omgeving Oss-Uden dé
bedreiging in kaart heeft gebracht. Zelfs de PvdA-Uden hoort
hiertoe! (zie hiernaast). Voor
elke beweging is een aparte kleur
gereserveerd:
Üe gegevens over de CPN worden
ovengens nog alleen verzameld
voor ln oorlogstijd. Bij dit oleaat
horen ook het al besproken Infiltratxe/BeinvloedingsSchema en de
gegevens uit de werkgroep met de

werklozen, buitenlanders
Op dit oleaat worden allerlei gegevens verwerkt over de bevolking
- arbeidsmarktgegevens"
Deze informatie komt van de Distriktsbureau's Arbeidsvoorziening
van het Ministerie van Sociale
Zaken. Op het oleaat moet aangegeven worden in welke delen van
het gebied de werkloosheid het
hoogst is. Waarom, dat wordt
nergens gezegd.
-"overzicht buitenlandse werknemers + totaal aantallen
vreemdelingen"
Van de Vreemdelingenpolitie
krijgt het CID de overzichten van
de aantallen vreemdelingen van de
verschillende nationaliteiten in
elke gemeente. De grote concentraties moeten weer op het oleaat
aangegeven worden. Het waarom
wordt weer niet vermeld. Een vrij
onschuldige verklaring is dat als
'Nederland in oorlog met bv.

——

^„^~~

-W

De binnenlandse vijand in een deel van Noord-Brabant in kaart gebracht
De namen en adressen die erbij vermeld stonden hebben we weggestreept.

België raakt, ze meteen moeten
weten hoeveel Belgen er nog in
Nederland rondhangen, en waar Of
dat buitenlanders in geval van
oorlog extra snel geneigd zijn on
te vluchten, wat een chaos op de
wegen en stations geeft. Een minder vriendelijke uitleg is, dat
buitenlanders per definitie
minder te vertrouwen zijn, of dat
alleen blanken bondgenoten kunnen
zijn. Illustrerend in dit verband
is de indeling die gemaakt wordt
onder de buitenlanders:
-uit Middellandse Zeegebied
-uit Oostbloklanden (+ Finland)
-Chinezen
-Geallieerden (NAVOpartners
minus Portugal, Italië, Griekenland en Turkije)
-Overige Westerse landen
-Zuid-Amerika (ook Suriname)
-Zuid-Afrika (heel Afrika behalve Mid. Zeegebied)
-Azië
-"werkloosheid buitenlandse werk-.emers"
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-"concentraties van Surinamers"
en "woonoorden, concentraties
Zuid-Molukkers in woonwijken"
Nu er geen nolukse "akties als
treinkapingen en gijzelingen meer
zijn wordt overwogen de ZuidMolukkers met de Surinamers
onder het kopje "etnische minderheden" te zetten. Sinds ,die
roerige tijden is er veel informatie over de Zuid-Molukkers,
"ie nog altijd voor de BvT wordt
bewaard en bijgehouden,
-"bedrijven van een AYGland"
(AYG = Achter Yzeren Gordijn)
Nauwkeurig wordt bijgehouden
welke bedrijven in kontakt staan
met Oostbloklanden. Dit gebeurt
vooral door de BVD. Deze bedrijven zouden nl. een mogelijk risico
voor de staatsveiligheid betekenen. Doordat ze een groot deel
van hun waar afzetten in Oostbloklanden, er schulden hebben
of doordat zo'n land veel aandelen heeft, raakt zo'n bedrijf
afhankelijk ("financieel geïnfiltreerd", zoals dat dan heet)
Uiteindelijk zouden die bedrijven
gebruikt worden voor de Oostblokpolitiek: veroveren van in oorlogstijd belangrijke markten, als
middel om anti-Sovjetenibargo's
te ontduiken, steunpunten voor
bedrijfsspionage en inlichtingendiensten. Deze bedrijven worden
dus ook op het oleaat aangegeven

7-3 mob;//saf/epunfen (gegevens uit 83)
Dit is de korapiete lijst van mobilisatiepunten in
de provincie Utrecht . We hebben het afgedrukt
omdat het geheim is, en omdat het laat zien hoe
dicht bij je in de b u u r t de oorlogsvoorbereidingen
plaatsvinden.
Al deze scholen, café 's etc zullen als het zover
is gevorderd worden. Het censuurdetachement wordt
pal naast de School voor Journalistiek gelegerd;
vele scholen doen opeens dienst als noodziekenhuis;
terwijl voor burgers het voedsel op de bon gaat,
is er voor de militairen in Amersfoort een groot
levensmiddelendepöt (Nijverheidsweg 2 2 ) ; op de
Leusderheide is kennelijk een massagraf gepland, in
Leusden wordt immers het gravendienstpeleton
gelegerd .
Eenheid

127 S p w v e r v d e t
62 V r k d e t

)
)

evt l e g e r i n g

i t a t i o n NS

}

gelegerd

.rig KHar

}

Bernhardkaz.erne

school» Keerkring 5

)

in

Abt;
Bbt

Cbt

"

Hooglandseweg 55

)

idem

)

sporthal , B o o g s c h u t t e r s p l e i n 1

814 A a n v d e p

Jernhardkazerne

flJO Zwtcie

Ut Vorm. c e n t r u m de V l a s a k k e r s

alleen legering

Odijk

DOORN
109 M i l l s d e t

school, v. d. Lee laan 1

546 W k t r c i e

Vorm. centrum, A m e r s f o o r t s e w e g 99
DRIEBERGEN

346 I n f b e v c i e
61 Vkdet

school, Jagerspad 4, 5
idem

en

7

tvs oorl loc
idem

25B Avpltat
SSdet

school, Arnh b o v e n w e g 205

104 Gnbat
SSVcie

school , Eoolsmaln 3 • 5 cn^ 7

)

Acle

idem

)

Bcie

school, B u r g e m e e s t e r s p a r k 2?

)

Ccie

school, A k k e r w e g 4 en
Dennenhorst 39

)

Vak.

oord "Ons C e n t r u m " , Traay 2^'-

LEUSDEN
hotel Ruiae de T r e e k , T r e k e r w e g 2
) tbv evt
"
de M o f , A r n h . weg 95
) legering
h u i z e Don Bosco, Dodeweg 6

Klu

school. Jan van A r k e l w e g 10-12

Achterveld
tvs oorl loc

sportvelden

idem

idem

AV A l t i s t b v

453 G r d p e l

L005DRECHT

parkeerplaatsen
742 G n k d h r e t d e p

Die

was OCC
)

S p o r t p a r k BW In51

)

tbv parkeerplaats

ter

Klu

5 PLD

school. Berkenlaan 2
"
Lindenlaan 54

)
)

LOPIK
school , S e v e n h o v e n s t r a a t 1 6

idem

Besk

idem

Cesk
det 761 A m b t r c i

301 L t v e r k e s k

school, Jul van E t o l b e r g l n 65/67

J14 I n f b a t

MC Lopik

383 I n f b e v c i e

idem

oorl loc na o p d r a c h t

oorl loc

HC Jaarsveld

Klu

H u i s te Maarn , A m e r s f . W C R 2

125 L k h r s t c i e

school, Schoollaan 30
11
Ted V i s s e r w e g 13

evt legering

i n b o u w amb t r e i n e n

ichool, J van O l d e n b a r n e v e l d l n 23

] c ge r i n g in echool

ïchool, Haraseweg 70 H o o g l a n d

KAARSSEN

t '
lernhardkazerne

Aesk

idem

Besk

idem

Cesk

idem

a l l e e n legering

MA AH N

54 Tkbat
SSVesk

oorl loc in Magcplx

HTC

o p s t a t i o n NS +_ 4 d g r
11$ Lvudep

alleen l e g e r i n g .

(Lopikerkapel )

Sein, B aam Fock erna laan 22
Aesk

G p o r t p a r k de WOERD
en werk pi a u t o m o b .
bedrijf Karssen,
K l e i n Looi aan, t b v
a f l e v e r i n g s adres
motorrijtuig-en

kamp W a t e r l o o , Doornseweg 25

52 T k b a t
j c h o l e n g e m e e n s c h a p OLV M a r i a

?e ech verband pi

school, Weth Hollaan t a ,

345 I n f b e v c i e

)

BW laan 53

SSVesk

Kasteel Beverveerd, Werkhoven

124 Bosdep

1? V e r k e s k

124 A f d v a
SSVbt

Opmerkingen

BÜNKIK

573 Vzpl

i c h o o l , Hugo de G r o o t l a a n 25
f e u g d h e r b e r g , de G e n e s t e t l n 9

M o b i l i e a t i e c e n t r u m tvs
aanme Idinfispünt

Klu

Opmerkingen

M o b i l J G a t i e c e n t r u m tv s
aanme 1 d i ngs punt
AMLKSPOOHT

Klu

E e nh e i d

tve oorl loc

460 Gnggp
SScie
143 Gngavplcie

school, Bloerastede 1/2

Haarssenbroek

school, T e s s e l e c h a d e s t r a a t 2
MAARTENSDIJK

117 A f d v a
SSÏbt

s c h o o l , Gr van Prinst e r e r l n 33

)

Terrein gelegen

Abt

school , T h o r b e c k e p l e i n 1

)

tussen A K u y p e r l n

J02 Infbrig
SScie

)

rn Heemskerk In tbv

527 I n f b e v b a t

)

parkeerplaats

Bbt
Cbt

idem
s c h o o l , vart Limb S t i r u m l n 15

422 L t t c i e

MC Hoogland

484 M i l g n k o s t d e l

ziekenhuis de Lichtenberg

Gmaresk

BA A RN
brig KMar S o e s t d i j k

20? Maresk

school. K e r k s t r a a t 3?

404 Pel N a t r e s
543 V b d b a t Ccie

gelegerd in
Bernhardkazerne

idem

Bcie

school, Jan S t e e n l a a n 30

Ccie

idem

14 Gnkcie

oorl loc

in N i e u w e g e i n

school , Parklaan 4
Sporthal, Bovenkerkweg

oorl loc na Q + 2
MC J a a r a v e l d

482 Gnbat
SSVcie
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Acie

s c h o o l , Bosenhov.en 1 6a
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loc
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s c h o o l , Nic v. d. S t e e n s t r a a t ?

in MC M i j d r e c h t
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echool, Bisschop K o e n r a a d s t r 14
NIEUWEGEIN

1 18 A f d v a

Orionlaan 1

SSVbt

Jasmi j n s t r & a t 6 en 8

136 V k t r c i e

Gbt

Conf centrum Huize H e n o v a

827 Z w t c i e

Maartendijkseweg 1
BfcEUKELEN

467 K a u c i e

SSVbt en Cbt mob
school, A n n e F r a n k l n 50 en J o o p
W e s t e r w e e l s t r 20

MIJDHECHT

tvs oorl loc

745 V e l d h o s p b a t

A, B en Ccie

Ab.t

school, W e l t e v r e d e n 10

44 G n k c i e

SSVcie +

NÏC
idem

KONTFOCRT

Bbt

MG de Bilt

school, K e e e Boekelar-in 10

idem

118 A f d v a

38} I n f b e v c i e

462 Gnbat
SSVcie

o o r l loc na o p d r a c h l

oorl loc

de BILT
MG de Bilt

Acie

HC M a a r t e n s d i j k

Sporthal , Broekdi jkkad e-Oost

18

_ 3-'-

school , van R e e s laan 1 en
Jan Sluy t e r l a a n 4

school, Eendienlaan 21
Veilinghallen, de Liesbosch 12

A en Bbt mob in
Montfoort

Eenheid

Klu (DELM)

Opmerkingen

Mobilisatiecentrum tva
aanmeldingspunt
BHENEM
jeugdherberg, Yeenendaalseveg 65

Eenheid

Mobilisatiecentrxun tvs
aanmeldingspunt

Opmerkingen

WIJK BIJ
DUURSTEDE

gereserveerd tbv
legering
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SScie
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idem
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den Dolder
Zeist

reforger '83
In september '83 vond een enorme
NAVOoefening plaats in Nederland
en West-Duitsland. Het was een
Reforgeroefening, waarbij voor het
afschrikkingseffekt in zo kort
mogelijke tijd zoveel mogelijk Amerikaanse troepen naar Duitsland
gebracht worden. In diverse
plaatsen werd aktie gevoerd tegen
deze oefening, in Rotterdam en in
de omgeving van Eindhoven werd
geblokkeerd. De politie trad hard
op, er werden veel mensen gearresteerd en direkt gefotografeerd voor de registratie. Toen
speelde ook de diskussie of het
nou zin had om aktie te voeren
tegen een oefening. Het zou de
oefening alleen maar completer
maken.
Inderdaad, dat blijkt te kloppen.
Het CID heeft zich uitvoerig op
de oefening voorbereid. Voor hun
is'het niet alleen voorbereiding
op oorlogstijd, met al die akties
is het tegelijk werkelijkheid. Hun
taak in oorlog is immers het inlichtingen verzamelen over de
binnenlandse vijand en de mogelijke akties tegen het leger. Al
in december '82 werd een CIplan
opgesteld. Daarin wordt beschreven welke akties er te verwachten
zijn. Het pijnlijke is, dat dit geen
opgeblazen verhaal is zoals je
zou verwachten, maar een heel
reële inschatting. We hebben delen ervan in dit dossier afgedrukt. Verder wordt erin vastgelegd welke Cldetachementen in
de tussentijd preciezere informatie moeten inwinnen over de te
verwachten akties en hoe de beveiliging tijdens de oefening
geregeld moet worden.
Voor de oefening werd een aparte
Beoordeling van Toestand gemaakt,
zoals die in oorlogstijd ook gebruikt wordt. In de periode 7-30
september werden dagelijks contrainlichtingenrapporten opgesteld,
waarin alle akties en andere incidenten van die dag gemeld werden. Bij de oefening werd samengewerkt met militaire inlichtingendiensten uit West-Duitsland
en de Verenigde Staten. Ze werden
er door de Amerikanen nog zeer
hartelijk voor bedankt: "Deze oefening was erg realistisch en de
uit te voeren taken waren vrijwel
zoals ze in een oorlogstoestand
te verwachten zijn" (zie brief
hiernaast).
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zal ingaan op de precieze organisatie van het CID en hun kontakter
met andere 'diensten'.
Zorg dat je die ook krijgt!

(O
In het najaar 198? speelt zowel in Nederland als in de

Bondsrepubliek

Duitsland, de k w e s t i e van het al of n i e t moderniseren van de kernbewapening, In beide landen zal dit er toe leiden; dat de tegenstanden van
deze modernisering zich duidelijk zullen manifesteren, middels demo's e.
Verder vindt van 18 - 25 september in Nederland de Vredesweek plaats,
welke door eerdergenoemde müg-elijke modernisering in 19ÖJ een extra dimensie zal hebben. Ook wordt dan de nieuwe Defensie-Nota verwacht, waarbij af s tuting/rui ling van nucleaire taken aan de orde komt.
(2)

In Nederland bestaat net aktie-wezen, nader te noemen "de beweging",
•uit een drie tal hoofdstromingen, t. w.
- het anti -n i l i t ar isme
- Ge an t i -kern energie -b e we gin g
- de k raak beweging.
Deze drie G trein i n ge r, loper; grotendeels door elkaar: de uitgevoerde
.-k ', ': es --.ar. ren :n een c c pas. l cl e stroming or.cö r brenger, aan

a e hand. van

r. e r ;i/. 1 1 •? — cl o e l , •"! e a ee l r. ere- "d e p 5 r s ene r. k, i r. rn e r. echter v e e _ 3,! r, i e t ir.
een streling o:ice r :rerit:e:. , o:-3„t air: ue verso.-, i i .e.-ee aMiub - uiite£c.".*
het doel — veelal dezelfde T e n se n d? e l^n. e n e n < Het met n a TT, e noemen v jin
groeperingen, dus het aangeven var. grer.aen binnen de beweging, waarvan
zou kunne r, worden vervacht dat zij in net najaar van 196J aktie sullen

van geweld; al hoe we l dit rr.id.de l veelal niet bij vcorb a at zal worde.", gekomen, blijkt toen dat door verschillende f ak toren de zogenaarr.de geweidEdrercpel duidelijk lager is komen te liggen dan aanvankelijk werd verondersteld» Oorsaak van het gebruik van gew&ld is vaak gelegen in het
afreageren var. een frustratie doordat een aktie mislukte (Petten 19S2)
of dreigde te gaan mislukken (trein-raunit ie transporten januari 1992) +
Ook zijn er elementen die het gebruik van geweld al bij voorbaat niet
uit de weg gaan, omdat zij van ;renin£ zijn dat zij door de huidige maatschappij vorm en het gewe ld dat door haar tegenstander (de Staat) wordt
aangewend, daartce gedwongen worden.
Alhoewel dit geweld in eerste instantie slechts gericht zal zijn tegen
materieel, mag niet uitgesloten worden geacht, dat, in navolging van hetgeen in de Bondsrepubliek plaatsvond, het ook tegen personeel zal worden gebruikt.

EXECLHIYE CORRESI
SUBJECT: Letter of Appreciation
TO
Commander
HQ, Royal Netherlands Army/Counterintel ligence
Alexander Kazerne
Waaldorperweg Oei Haag, Netherlands

l 9 JAf,

1. On behalf of the 66th Military Intelligence Group, the 527th Military
Intelligence Battalion and the 331st Military Intel 1 igence Cotrpany, I would
like to take this opportunity to express our sincere appreciation for the
excellent support provided by the members of your organization to the training
exercise of the 331st Military Intelligence Company during the recent REFCRGES

83.

2. As a direct result of the. efforts of the members of the Royal Netherlands
Army Counterintelligence, thé 331st Military Intelligence Conpany was provided
with a comprehensive base of Information which wil! prove invaluable to them
for years to come in the accomplishment of their wartime mission. This
training was very realistic and closely approximated those duties which they
would be exected to perform in a wartime environment. They are also now ab'e
to use this knowledge to structure their training programs in a iianner which
w i l l enhance their level of readiness and préparé their personnel for furtier
training activities in ïurope.
3. I would also like to comment on the warm hospitality showi by the officer's
and men at Trip Van Zoudf.and Xaserne and the otner various locaticns visitec'
by the members of the 331st throuchout the Netherlands. ^jr-inc the course of
the exerc ; se the me" and wome" of t!re 331st we-e continual'y 'npressed lot
only by the extrere professional ; sm of your organ-zat-'o'- but by ths wai—•
friendshiD snown tiein ay -ie'-os"-s Qe the 3jtc- nil'tary and by the 3j-.cn
cetera'. 0""e a^i", t?an< yc-. /J
.^

