B 3

CIA:

Paraaf: Plg C-:

PVvC-:
C-:

/
Dwom
: e Jan 1973
Object
: garnizoen Breda
Pl»at»
:
B r e d a
Ondeiwtrp: Pernoneelsveiligheid
Vh.lncldeoi: jn/ntto
Bron
: f^f

Evaluatie : Idem

Melding

Kolportage met da Soldaten-

Seo'da

a.

Op maandag, 8 januari 1973 werd op het
station NS Breda met de Soldatenkrant
van de (w) BTO gekolporteerd.

Sirr.
.Jcïï

naar de ide: ti- .
teit

f)a5~zlch~voor deze kolportage met een
onbekende jongeman opgesteld, naast de
twee kaderleden die belast waren net
het opvangen van de uit de treinen
stappende recruten. Soor kontrole in
het opvangcentrum in de kazerne bleek
dat door de kolportage ongeveer tien
procent van het aantal recruten vas
bereikt.
^en exemplaar van de '•oldatenkrant
zal zo spoedig mogelijk worden nagezonden. Het ondazoek/van de onbekende assistent Van
voortgezet.

V -8 JAS.' 1973 "

' •

Aaat CGS-tov. Hfd Si« Ial.cn Veiligheid.

Onorn
Q_ 1.
Pkmf OA:

RAPPORT-MÉLOINO

Cl-DETACHEMENT
CIA

Datum

SCH

Object
Plaais
Onderwerp
Vh. inctcjcnt

24 -Januari 1973
•»•»»

• x

Oldebroek
dpi ald
ia/neen

—"-

l/

Bron

Het Afdelingsbestuur van de WDtë bij hat
Artillerie Opleidingscentrum te Oldebroek» wordt thans enkel npg vertegenwoordigd door de tot het AOC behorende dpi
tl'. r;"

Betrokkene werd ontheven van de opleiding tot dienstplichtig wachtmeester der Artillerie on oplaidings -technische redenen en na herindeling bij de Militaire Adainistr
tie ftewerk gesteld bij de administrateur van genoemde schoo
• Aangezien hij minder goed kon opschieten met zijn aedewer0]> deze afdeling, werd hij «mr enige tijd geleden tegesteld in de kaderbar van genoemde school als barbe"diende.
Over zijn werkzaanheden is men niet ontevreden en als
vertegenwoordiger van de VVDK is nij geen dwarsligger» Hij
pleegt in voorkomende gevallen bij te ondernemen VYDM-activiteiten, zoals bij het uigreyen van liet YVI&Ï .ydelinga-

len of deze kan:in§tenae^ |^^^^^^^aa.:|£f^.:SaJ^kelen. Men
heeft hem bij net AOC
welks
niet door de beugel zouden?Overigens staat betrokkene bij genoemde^school en voornamelijk bij de beroepsondercfficieren waarmede hij veel
contact heeft, bekend als een persoon die zich zeer negatief uitlaat over het gesag in het algemeen en de militaire
dienst in het bijzonder. Kij is zeer negatief en critiscb
ingesteld en vaak vrij brutaal in zijn uitlatingen.
Alhoewel men hes er bij het AOC nimmer van heeft verdacht,dat hij zich net niet geoorloofde praktijken bezig
hield, terwijl dat ook nooit is gebleken, is men er nievar. overtuigd da^ hij br=indsohocr. is, aede omdat men hec
ziet ais een persoon die vrij gecakielijk te beïnvloeden is.
Van MBMgB^is bij het AOC verder bekend, dat hij reeds
op jeugdige rêêYtijd v?tn zijn ouders - ^die thans zijn gesoheiden - aoest r.-tan werken en dat hij in zijn vrije tijd
hat Mulo en Havo ji- l JE: H heeft ge:ia.ald« Thnns studeert hi.;
econo.rie, w. rvoor hij v,.^\t R i j k een lêiiin.r zou hebben
Niar -.ar'.l^j d; n=r van vorenstaande zou Conraandant AOC te
Old .broek het op p r i j s stellen ir.aien voor alle zekerheid
n-i>.r de anteoeder.ce.i var. oetrok:-.ene in^ijr. wo«npl-;ats Kerkf,de 'e:. onder7?e.< werd ingesteld.
f)a(um

Jei;e

10 - «

ijs* • &i»jcrt* '

l-li

betrokf.er.9 :
'X •

Paraaf CM

24 j ar. 1973

451

/"\m

Cl-DETACHEMENT

l
CIA: B6

26 januari 1973
Object
:

P.rwf: PlgC-:
PlvC-:

i s Bosch

Onderwerp: 7YDII ledenwerving
Vh.incideat: ia/neen

C-:
Evaluatie

: 32

Op 25 januari 1973 werd door de VTDII een ledenv.ervirit; gehouden in de Istbellakazerne te 'e Bosch»
Door het hoofdbestuur was opgegeven dat de werving 2
geschieden door ^fffggÊÈSSÊ
v e n ^ et ^*
Bij do werving as aanwezig geweest MM^ (bekeni
Betr. heeft de gehele avond oan een tafel gezeten én
de luanschapvencantine en sld'n inschrijf formulieren
loten invullen.
Zie bijgaande bezoekerspas jee tnv

Aen? :CCS-t«v.
B«tr«ftt

C.G.S. Aid. Inlichlinjca en iliheid
Stcti

No.

Datum

3 o JAN. i:?3

Codcnr.

D«um

CO

Par»«f OA:

26

AO: ECCF:; sie ""
•1CCFI- 2.V.D. tav Kr.

Ho. 8?.985. n 5 /l

29 januari 1973.

IJK. A:«.J««*'sg>J8huari 1973

D.ituj?. bericht
Bron

:

if <"•- ?»^ /

y

3

W

« f y o-« . £

s ^ 6 VA
•*!,.

* '

° -"

Hat uitgeroik*e pp.rfle*. van hot A.".J.V. in reeds eerdar verspreid
en wel op 1.' januari 1973 te '3*- Gravenhrvge.Ik verwijs U naar
n i < n rappor» van 1P .Jrixiari 1973, r.o.7?.0?/i . S 6 / Con?«

i Verkoop ven fie "Soldatenkrant" on uitflelea
van een A.Ü.J.V. paaflet "bij het station
dor N.3. te Al'orior.

Op aond-a^ 14 jarwnrl 197?t van 21. 3O tot omatTee'/cs
2^.00 UUT, n-erd naTïlj dn irpctng van het otation der
Xot.terl'UJdne Sp9?r-vsf p ^ to Al!raanrt de "SoldrxtcJikr.i'nt"
ro.l VPJI ^rMr\r^lf}73 t«ï koop acnceboden door het
>3ci<o?lde r-rccneri rrarcn. in de jaren 1971 en 1972
ook reecis «ctief in het vcrVropen van de "Solcïatenkrsnt"
te Albnorj*.
Yolrons bekomen inlichtingen, koc>iten op 14 januari
197'5, vri.l vf.t»! jonc^ren een dergelijke krant vrui hot
Vrl.-rr

-rij.IJ. i>. r-'fj •

G a 11 j i; tijdig nat Benoemde personen, deelde een
persoon, ^c-n.vvad VMÉMH evencena v: on end ü te
seu r:a."x'let van hot A.Ii.J.Y. uit aan jongeren die me
de trein vanuit Al-cmaar vertrokken of
L- i t p.-ii5ri^t »verd c ratio uitP^r*»* 1 -*

«ohtpaar fHBB^BBTc'cord nis anti-militairistische
personen en nedeworlrora van de "Bond voor DienetplichVan ••••fris bekend, dat hij afkomstig ID
uit een actief youuuuni» tioche gezin en dut hij lid ie
van het A. N. J. V.

RAPPORT-MELDING
Datum
Object
Plaat»
OnJcrwerp

\. inciJcnl

30 jan 1973
.Staf 1LK
Apeldoorn
Anio Mt ïfDM lefttmir bij Staffcebon» 1LE
ja/neen

Bron
Evaluatie

Op 31 januari 1973 «erd van C-Plg*A*111 CJBe* aan nelding antvangext dat op 30 januari 1973 bij Stafgebow-1L£ «as auto geparkeerd bad gestaan nat daarin naar aefcatting oog HO axeaipl,
van bat WDX-felad gwtntigjat betrof hier onda nastaar»,
H«1t keotakea van de aato was fHBaaVk
kaatakea blaak op naam te staaa vaat

De Wsoekeralljat bij 1LK leverde TOOT 30 jan 73 «el «<m«
op.eohter «enier onderdeel «f betrtwaning^fêl steod een Paspoort»»
ganoteard al ••MaaaaiDit ar bleek te behoren aaa aan dpi aar
•WaaVaaaWgelagard op de KIII1 te Apeldoom«K»eBliJk een vergieolnff Mj bet noteren op de beaoekarolljst»
Tia Plg Boord 449 CXDet vard aataffvaaavd bij BeveUdag Leemwurden,
Het bleek te gaan OB '

'•t
/jf/T

Datum
:
Paraaf CIA:
vervolg Z.O.Z.

<-<J>> \

Kr,

/^ v V

'h=
i n d e %e

fio//fre£e

s rad/cafe
?/2^ C /-/T"

//?
\A>

/yarfy -

Vc

?p

w

p c/o

451

CI-DBTACHBMENT

CIA: B 3

0«um
: 2 O Cabri
Object
:
Chasae-JCloosterkazerne
Plu»
:
Breda
Onderwerp:
Personeelevef. ligheid
Vh.tncldeni: ja/n
Bron
Evilmife :

Putti: Plg C-:
PlvC-:
C-:

1.
Hef, melding C.-451CIflet. van 15 februari
1973 nr 109432.
Aanvul I and c melding De verspreiding van
de wBVB pamfletten vond plaats door:
Datums 15- 2-73
Plaats: Hoofdingang van de Chasse-KLoosterkzerne
aan de Chasaesingel nuamer 60 B r e d a

Aaai CCS-tav. Hfd Sia Zal.«n Veiligheid;
zia dzz. in^azonden melding dd. 20-21973 onder nr.j 10943--A..

&;.;.

Datum
Pvaaf OA:

CIA:

B7

Puruf: PigC-;
PlvC<

1173

C-:

: 22 - 5 - 1973
Object
: Vliegbasis
PUats
: Eindhoven
Onderwerp; Stickers WBM
Vb.fncideat: j*/neen
Bron
:
Evaloitte : B 2

Betrokkene is als dpi. sld werkzaam bij het geneeskundig detache- }i
ment van het Pr, Irenekaatp te Veldhoven • j
4
:v |
In het weekend van Za/Zo 17/19 maart verrichte hij weökensdienst %;i
op de vliegbasis Eindhoven.
'
^%
In de loop van deae dienst ontdekte aea een aantal g^gtoyi op ~ ||
allerlei plaatsen in het gebouw van het geneesk. det, ^vliegbasis, '^
Desgevraagd deelde betrokkene mede dat hij dsze stiolters had aaa ï[M
gebracht*
•
'-|
Het opschrift van deze oet*VYI4["gesigneerde stickers luidt*
^
11

LB 00 HOME »

vi

Sen onderhoud aet C-stcie garneo 3iv (Administratieve C van bötr).^
leerde dat nen oet betrokkene tot op heden geen moeilijkheden
gehad,af gezien .van het geaelde
Wél^biiêek^nög dat betr, op ^
^^ , e ^ ^ , ^ » ^
het bijwonen van een Mstrictsver^^ei^pfvafcïdli'V
heeft : hij dit verzoek later;weer^^^^^iÖ^^^ii|»3«»^
gadering pas on 20*00 uur begon 'en joïetjltitlï
oorspronkelijk dacht.

Betrokkene zal op 26 - 4 - 1975 oet klein verlof gaan»
Naar de exacte gang van zaken tijdens deze bewuste weekenddienst
wordt door bron nog een onderzoek ingesteld.

fatum

973

Cedefir.
Aam: CGS-tav. Hfd Si» lal.te»
ai» dzs. inj-ezoad*» m«ldiïiff d<J» 5-10-1972
c» resultaat ÏÏO êlët. 16-10-72 o*d*r »r. 121751

««089/02
NETHERLANDS
NAVAL COMMUNICATIONS

b
1 the w bvd continueu lts activttlss with the usual raesns ths
orgenls^d many moetings on all bs>vsls the futuro task of the
(poLitiek komiteö) was discussffidtan'd lins<3 out ths infiltratibn
of the w bvd into the vydm wii.1 •-b'd-'madd op^-nLy and wilt increase
aa thö wdm is now reyarddd to b-s^the fpamswork f r om which alt w
actions in the army should start
c concluaion

5.n tho psrlod und«r rsview the operationst r^adinoss of thg arms
foreos was not affscted bv th® abova wsntioned
bt
geklassifidesrd refereren
noot vo
gatoond o v d rn s
info

016/hops-018Ahmarid
30/0453Z

U 7530-17-705-2097-300.000-12-122.0.008.8409.0-003378F

dtgr : 2915302 mrt 73

FORMULIER VBD 1

-fp/Cf

-/i p MI
\/ fdti

y

rVf?wv//77c/(?jC/

/y *i-?f?*/f-tftyt/tw>t>j>sirv/i

)? U J

/P// "Wyvf ffi 'V
6\'/i*r??f9s9f?UQ d p s/
f r?

Ksftty? si0/1 ju j.

Datum

7 mei 1975

Objecl

GMdBvS-kazern*
OIRSCHOT

PJaau

Onderwerp
Vh. incident

verspreiding reorutenkrant / atenoll vbyd
ja/neen

Bron

S1 17 Painfbat / 451 CIDat Ehv / PID Hiv

Evaluatie

Van de tgv 81 van het 17e Painfbat werd
vernomen dat op 7 mei 1973 van ongeveer 09*00 tot 11*00 uur op
het station NS te EINDHOVEN de reorutenkrant mat^aea atenoil
werden uitgedeeld ( zie bijlage ).
2>it gebeurde door 2 onbekende jongemannen van ongeveer' 20 jaar,
verder signalement onbekend. Van de zijde van de dpln. bestond
weinig belangstelling voor de krant*
Via 451 «n PID Ehv werd vernomen dat op het adrea uit het stcr.cj
••••••••••••••l sedert 15 november 1972 staat int
Gelegerd geweeat te OIRSCHOT, Paoatoie 16 Painfbat. betr.
tijdens zijn diensttijd een taak gehad bij het wdm af do l i
bestuur OZKSCEOT»
( gesignaleerd X-oat ), inganff GV nov ,
•••Pis bij de PID bekend als de enige aktieve wbvd'er t
EINDHOVEN op dit moment.
Volgens de Cdt.

Paostoia 16 Painfbat ia C. ongeveer 2 maar..1.

geleden nog in de L'OT geweeat iva een stompfuif.
Op het adres •••••••••••£ staat sedert 151172 t even t
ingeschreven'

vriendin van •••• Sedert 191272 even.

IN..
i H l C J Lst
«M.

tfl*'

Aan* C-111
CONFIDSJITISSL
1O . W -tóW.

Paraaf CIA;

451 ri ui I
F 'jitirtt

" juni

<>l.|f,i

• iarnizoen Breda
breda

1'lj.MI.

1V7J

. Andere tactiek van wHVii?
'^jfffffffj^ffP

( b e k e n d ) h e e f t eni^e weken geleden, in

een gesprek met een a.3, d i e n s t p l i c h t i g e , die haar Op
haar Bredase adres bezocht on'ier andere gezegd dat:
Ae huidige tactiek van hun (wBYO) optreden binnen
heVlflRer, middela s o l d a t e n ,

h e t niet doet.

Oe ( w B V j ) soldaten hebben te weinig invloed;
daarom willen z i j (de I-redaae wBVi) afdeling of
l a n d e l i j k , dat is helaas niet d u i d e l i j k ) dat hun
leden nu ook een kaderopleiding niet zullen
weideren cq zich zullen inspannen ervoor in aanmerkin,; te komen.
Tiaardoor krijgt de wEVi) meer invloed, 20 verwacht
men, aldus "~

Uiiura
P»nj( CIA:

vervolg ucn.

Centraal AJ

PJaat»

t tig C-j

15 msi 1973
Asgea '
verspre iéiii

^Ifffii"*''11

Vlï, i
Bron
Evaluatie

€•;
JS'.vaferf^fc^-^s^^^is-iay.'^:

Op 9 wei 1973 f«ïöï nabij het station iran ds N«S« te
ae rekrutéiüceant verspraid onder de nieuw aaïigekosiea
Ds verspreiders warenj

werd van
is -reï*8preia VBJI de
Setraeht aal worden fcedoeW pamflet alsaög te

^.—*-'
n
_ ,. ».
» ^

;'"*^'ïrf-^ **^-ï: *:! ^*^
"•*«""™

2|
@ Va.

/

;
15-5-73«
af Cfa% ;cSBS*ït!3>t1|"l|°ai'*"'
*•'
Ba»

Arciilef Koninkliike Luchtmacht

\
Plv C-:

i/1

pp 12 juni 197 j werd bij ds SROKÖ»
lendrikkazern® te Vught esn drukwerk ontvaagsm sa
geadresseerd "«as aam
VVDM afclellna:

In cie open enveloppe rat gen verslag betreffend® de
compensatieregeling wearvan een sopis bij dess u;©ld:
is gevoegd.
____' ïkend) Is enige t i i d geleden overgeplaatst
naar 41 Cfnoat te Seedorf .{Mv» 12»4-T3 bevoïfie»! " "
en ©vergeplsfltst aaar 41 (Jobat ta

Alhoewel nog steeds de propagandg, van het ANJV en de publicaties in De Vaarheid
nauwelijks of niet .aanslaan bij de dienstplichtigen, moet toch, gezien het opportunistische karakter,' een en ander als een potentieel veiligheidsgevaar vorden
gezien. Met name geldt dit waar bijvoorbeeld een vraag als '"Mogen ambtenaren en
dua ook militairen staken" aan de orde komt o.q.. propagandistisch aan de orde
wordt gesteld.
toespitsing van de activiteiten van de WBVD i. h. b. ten aanzien van infiltraties in 'de afdelingsbesturen van de TVDM valt te verwachten} hiervoor zijn drie
redenen aan te geven:
a. De WBVD is langzamerhand tot de conclusie, gekomen dat zijyzelfstandig opererend
te weinig succes, boekt |
"K De WBVD besloot opnieuw de activiteiten op de krijgsmacht toe te spitsen waarM)ij zij mogelijkheden ziet om van de WDH gebruik te maken; zij verlangt daarbij
van haar leden dat zij lid worden van deze organisatie en .daarin hun activiteiten ontplooien}
o. Het herstel van het overleg met de VVDM maakt het voor de WBVD aantrekkelijk
juist nu de pogingen "tot infiltraties te intensiveren.

,

i,
/

fe/A s/«Ws'
/>.«/,•

/t2°^T3&r^n

-T3^ 'J/fö]"t?v./)')

^77 wpwft ' «<?w /^S1^

-t m

1^'

w e/i/

I^^Jggl^^eT^^ ^p UI ^ ^ ^

,^
<

^f/ c

a

p

Ür.

111
Cl-DETACHEMENT

RAPPORT-MELDING
Datum
Object
Plaats
Onderwerp
Vh. incident
Bron
Evaluatie

«153*

19 juli 1973
GMdSvSt Kazerne
Oirachot
"Gerucht" leger plat per 1 juli,

In een geaprek «.t

de

dienetpliohtig soldaat»

.«?
. -4
ï

r.

deelde deze medei "Bc maak deel uit van de conrpenaatieeommissie .•4'j
van het Hoofdbestuur van de V7DM. In de laatste vergadering is ^.|
gesproken over de afschaffing van de groetplioht» Als op 1 Juli1!
1973 de groetplioht niet volledig zou sijn afgeschaft dan sou :'1|
s
de TTHIt op of omstreeks 1 Juli 1973 h«t leger"plat"leggen.
|
'. i'.

Door de 82 13 palnfbrig werd medegedeeld dat de Commandant, de
Brlg Generaal Gita,
nomen.
'"
-c: i'''i'-:- "ïwr^---^*»'=«'-™--s^::.-,-'s-*-sH~i. •-^~---Z±S---"-^±-*-'~' '-'-" '• '."- è^r'ïr'-"'^ ?-^;T' JJ--&' '"---^"'i" -

'- • -

inlichJJr-*. 1 .. i V.
.. •« 'i. . j

ili C
Datum
Paraaf CIA:
• Hl -

vervolg z.o.2.

CONCEPT NR VOOR DISTRIBUTIE
GENERALE STAP
SECTIE VEILIGHEID
nr CI/87850/25/GEHEIM

MAANDRAPPORT Cl MOD-NETHERLANDS JULI 1973

BBB : (1) DE W-BVD ZETTE DE PROPAGANDA TEGEN DE KRIJGSMACHT VOORT. OOK
DE INFILTRATIEPOGINGEN IN DE WDM WERDEN GECONTINUEERD.
(2) EEN AANTAL ORGANISATIES,WAARONDER DE CPN EN HET ANJV BLIJVE?.'
DE ACTIE STEUNEN OM DE BESTRAFFING VAN EEN AANTAL VVDMBESTUURDERS ONGEDAAN TE KAKEN. HET KOKITEE "HANDEN AF VAN DM'
VVDM" ORGANISEERDE EEN MEETING IN AMERSFOORT. HET KOMTTEE W.'
ER IN GESLAAGD EEN AANTAL SPREKERS VAN DIVERSE PARTIJEN EN V
DEN AAN TE TREKKEN. OP DE MEETING, V/ELK?: NIF.T MEER DAN 250
BEZOEKERS TROK, TOONDE DE SPREKER NAMENS DE CPN EEN VOORXEUK
VOOR "HARDE ACTIES". HET ANJV,EVENEENS VERTEGENWOORDIGD, GRE!
DE MEETING AAN OM PROPAGANDA VOOR DE EIGEN ORGANISATIE TE
MAKEN DOOR O.A. BIJ DE UITGANG HAAR EIGEN BLAD "JEUGD" TE
VERSPREIDEN.

KAPFUHT

CIA:

G 7

Datum
Object
Plaats

10 aug. 1973
Alexander kazerne
s-Sravenhage
stickers 7TDHL

Onderwerp
Vh.inddem ji/neen
Bron
Evaluatie

•
i

B 1

Op vrijdagochtend 10 augustus jl. was de dagkamer van
de Cie volgeplakt met stickers van de TVDH (de WDM
eist KOMPEHSAIIE voor vrèèkendddiènsten).
Bij navraag dobr*dé c.s.m. de A.O.O.I.
bleek de dader te' zijn:

Betr. is één rustige en stille jongen die zich met
nieumand op de compagnie bemoeid.
Hij is pas bevorderd tot sld.le klas.
Hij had aan de c.s.m. gevraagd ©f hij dit mocht
weigeren, waarna deae hem heeft doorgestuurd naar de CO,
Ik dacht niet dat hij daa"r al geweest ia.
Mij is niet bekend of hij contacten heeft met de WEM
noch hoe hij aan die stickers kostt.
S

Het verbaast mij bijzonder dat betr. dit gedaan heeft.
HHHD is een zeer stille en rustige jongen die
/totaal geen contacten heeft met zijn collega's.
/Hij heeft hier maandenlang rondgelopen zonder meer te
/aeggen dan het strikt noodzakelijke.

/lekenend is misschien wel wat wij laatst tegen elkaar
Hij lijkt mij nou niet bepaald een gemakkelijk beinvloedbare jongen.
o<

Betr. is zondag 12 augustus niet komen opdagen voor
de nachtdienst maar heeft zich ziekgemeld.
CL-450 CL- Detcrchemaert Nr,

- 8 SEP. 1573
Paraaf CIA :

O • l • 8O2'7 - 831 <•!•«' • 353

Op 27/8 werd betr. gehoord over deze zaak.
Hij rerlJtaarde de stickers te hebben geplakt in het
ïxcler van de Y.V.D.M. actie, waar hij achter stond.
'Hij is WDM-lid. Als hij alles van te voren had geweten «as hij wel bestuurslid geworden» wat nu echter
geen zin meer had daar hij over 18 dagen toch afzwaait.
Betr. heeft eerst'willen diènstweigeren, maar heeft
daar van afge zien'daar hij geen zin had in een diepgaand onderzoek» waarbij hij met al zijn motieven
bloot zou moeten komen.
Hij ia tegen het leger op ethische gronden.
Betr. heeft de-stickers gekregen van een vriendje van
hem in de Oie, die actief YVBM'er zou zijn. Ben haao
wilde -hij niet noemen. "
uij is kort geleden oevorderd tot sld. 1 e klas.
Weigeren dufde hij niet hoewel hij in deze oevoruering een waardering zag voor zijn »/erk, wat hij niet
nodig heeft en.niet te rijmen vindt met zijn opvatting over het leger.

CONCEPT NR VOOR DISTRIBUTIE
GENERALE STAP
SECTIE VEILIGHEID
nr CI/87850/25/GEHEIK

MAANDRAPPORT Cl MOD-NETHERLANDS JULI 1973

AAA : INCIDENTEN:

BBB

(1) DE W-BVD ZETTE DE PROPAGANDA TEGEN DE KRIJGSMACHT VOORT. OOK
DS INFILTRATIEPOGINGEN IN DE WDM VERDEN GECONTINUEERD.
(2) EEN AANTAL ORGANISATIES .WAARONDER DE CPN EN HET ANJV BLIJVE?;
DE ACTIE STEUNEN OM DE BESTRAFFING VAN EEN AANTAL VVDMBESTUURDERS ONGEDAAN TE MAKEN. HST KOMITEE "HANDEN AF VAN T.'-:
ER IN GESLAAGD EEN AANTAL

'~ ""

DEN AAN TF. TREKKEN. OP DE MEETING, WELKE NIET MEER DAN 250
BEZOEKERS TROK, TOONDE DE SPREKER NAMENS DE CPN EEN VOORKRU1:-:
VOOR "HARDE ACTIES". HET ANJV,EVENEENS VERTEGENWOORDIGD, GRET
DE MEETING AAN OM PROPAGANDA VOOR DE EIGEN ORGANISATIE TE
MAKEN DOOR O.A. BIJ DE UITGANG HAAR EIGEN BLAD "JEUGD" TE
VERSPREIDEN.
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Evaluatie

K1S3-»

15 augnatus 1973
Jt? Kazerne
Assen
Uitreiking »-BTO pamflet»

Qp Bcnderdag^jg augustus J?7j£tu83en 17«00 en 17*25 uur worden
Mjgavoegdd ««extra MU&ËNDUUV pamfletten» van de Sond voor
Dienatplichtigfia, PoaWus 10126 £astordao« 020-225299» uit»
geroifct voor de hoofdingang van de Johan BiUan
te 4saen*
door*
ff.BVDer te As»en»
bekend
>C» 18 Jaar} nadere gogoren» nog niet
Beide peroonon «aren in ae*
bezit van enige honderd»
tallen van deze pamflatten»
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=2600 .1531/JCIS/HC0533/75
11 Octobar 1973-

Bijgaand bied ik UHoogadelgestrenge een rapport
aan, naar de inhoud waarvan kortheidshalrs wordt verwezen.
In overweging wordt gegeven een nieuw onderzoek
te doen houden.
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2600.1531 /JCIS/HC0533/73
11 Octobar 1973

t WEM ACTIVITEITEN OP HET HQ NORTHAS/TWO ATAF
t aan

1.

Op 30 Augustus 1973 werd door

aen poster gevonden (zie bijlage) welke opgehangen was op
het publicatie bord in de regiatry van de afdeling NORTHAG Engineers.
2.

Volgens

was deze poster daar opgehangen

door t

Geplaatst bij NORTHAG/TWO ATAF dd. 10.01.1975 en in het bezit van een
CTS clearanoe nrs CI/^ffgjjgj^<id.. 8/1 73. Be Sld gH beeft ten
overstaan van flHÜIHfe verklaart dat hij verantwoordelijk was voor
het ophangen van deze poster.
3•
CHHHift welke gezien kan worden als de directe
chef van dienst van betrokkene, heeft^fcer over onderhouden dat hij
activiteiten, een nationale aangelegenheid betreffende, op een internationaal hoofdkwartier beter achterwege kon laten.
4*(,E?• B2j^HHHMP-* geïnterviewd door ondergetekende,
verklaarde nooit eerder enige moeilijkheden met A. te hebben gehad
en tevreden te zijn voor wat betreft A. '3 werkzaamheden oy zijn
afdeling.
5.(EV.B2)De administratieve cdt van £ verklaarde desgevraagd; £ heeft tegenover mij verklaart correspondent te zijn voor
de VTOM v.w .b. NOBTHAG/TWO ATAF.
Hij was bereid overleg te plegen met de cdt, soldaten aangelegenheden
betreffende en zich te onthouden var. onoirbara praktijkan om

WIS

f IT*
2600.1531/3CÏS;

Ofschoon hij verklaarde tegenstander te zijn vnn de vaak radicale
werkwijze van de 7VDM is hij frequente bezoeker van WDM vergaderingen.
6.^,EV.ö2)De cdt van het Netherlands Signai Squadron
verklaarde dat ik., die in da zelfde barak gehuisvest is met soldaten
van het Signal Squadron, moeilijkheden heeft gehad roet zijn soldaten
betreffende het ophangen van WDS4 inforuatie bulletins in de barak.
Ie soldaten van het Signal Squadron waren hiervan niet gediend.
Tevens waren er op een avond ongeregeldheden geweest in de cantine
van het Heth. Signal Sqn. alwaar^ ondanks bezwaar van de aanwezigen
doorging met het uitdragen van WDM gedachten. Bij deze gelegenheid
werd hij op hardhandige wijze uit de cantine verwijderd.
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Melding;
Betrokkene heeft zich in hot bijzijn vai zijn coopaeniescoamaiuiiit,
kapitein 1VB», liten ontvallen dat hij in het varleden meerdere
malen vergadarin^an van de wBVD heeft bSjfc-ewoond. Raar ce aening
v«in renosiEda coma^wiant hooft betrokken* die opnerkinff ^ema:üct zonoor opast, doch in hot vuur vaa r:f>n ^sBrek, en lijkt het gegewn
dan ook we.l juist.
:
Het gecir^ van betrokkene f;e4urGncle do pc-riode dat hij bij de instruktis-cöiapa^nie in opUidine is wordt niet neGatief t-enoemd,
j
hoewel oetrokkona tijdons leasen voorlichting, krijeetucht e.d.ziQji
wel intensief en in onig-er aiita rekalsitrant opstelt.
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cln
kapt up ito propaganda activiti©s, t ha quote
imqüote (soldisrs paper) was again dist r l bui: @d a
(fr 972» V76), tiLburg (ft 450.140} and grava ( f r 893,333)
2o it car? be deduccd from th® pattarr» and fraqusïicy of w-bvd
actiyitiea that th© opganixatio^ is clesrty w^ak&ning as io bot h
internat organization and Mensber«hip 0 ths attamps at havitig ite
aetivitl«s fit in bettar wlth a broa^r politicat framsworK
arouoirias in
as weLL as these et coop®j»atina wlth
the
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ag 11at ing against attendant atfflftb^ of a r«düction of th® naticmal
«ervlc» ttprn, ehould this comt jQrout C«uch as f «war d s f «rra«TI t s for
a) go to ehow that tb* w~bvd has -est som© of lts impstus,
a?»jv (curamunist youth organlïation) di<3 not devctop
-t act Ion
40 on 14 Gctc^sr 1973 a ring road of lasuwardsn silr base
(fv 857„015; v/ai found to have bo«n uar'rcd t y ^QóQ'=-t>loc«5 s

page 3 rnfad
brancneSj also fraQfóQflted gtass was found on 'the maln ruriway0 ~v
to now irwsstigstioTis have only shovm that thos® rssponsibl®
ars to os found outsida the air bass<,;it is preswroad these are
{sxtr«asist) mtsibsrs of activist groupiwgs now esrapaigTiing i-n thp
area against th® iticonu©T»i®nca caused by th© nois© frow ths
bas9 0 the groups hav® soms ties wlth a group promotiriQ ths :. . . _
rsjsts cf th© victifijs of ths housircg shortsge and which shoyld
be ssen as 0 aubsidiary organlxatior» of th§ quot® socialist party
imquots (a qaica snjall marxist«»l«vïinist groupiUig, vvhich earllsr
styLod itsalf thö marxist-l^jiinist corsiaiunist party)
3» ' iyi the rüght frora 11-12 octobsr approx 30 yoüftg peopte
attonipteö to force thair way irito a barracks at oirschot ^ 63?,
thcy wora unsuccassfwl and thsn staged a smalt
at
ths front gat® 0 es T?CW® of tho
6Ktre«i st
should bé attachsd to this
involvsd not too much iraportaïn
dersons i rat i on
4» it is to bs QKpectöd that the \v-uvd viill contiinue its
propaganda © f f o r t and will k©©p trying to provlö-s a fcroas
poi.it5.cat fra«i39/ork for future agitaticn,, thsy caïiiiot < ;ou7?t
on fmjch support fr'on! othsr or<ja>il2atioyis0 meaTiwhiis ws

pag'o 4 rTifad 023
remain preparad for sora® aetivlty of w»bvd m&mbsrs through tfi®
conscripta unioTi the quote vvöm unquots
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