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pei*sonen gyn op woensdag 0$0177 in de Willera de 2vrijgerkaa«aTie
OBJ leden te werven.

De Afdbes-fcmü.'dcrs van genoeude .•cazerne waren op die d%- op oefonitiy»

•"Mede gealeis het feit, dat er bij ojikomat op hot station opicaast5ccanten aij
«itgedeeléjliö't hot in de.- lijn dr;r ven/achtin^»dat -aen in District V weer
Wat jsjs«r activiteiten ssal ;;a;wi ontplooioji.

~is!«e«a» vlooit moa-elijk v<?.,-i.-t uit d^int>r>;»\t: va» ae iilouv.'»: mil- nu bur._;tsr

4

Uiunt te woraon,dat do i',7,ci lit'-itcni'öjulin̂  niet voorziet in f̂ en
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nor-ïNH (> V/i-f jrf/W/
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DET -M'-} Jid'.'t ontv : ' ' t

doe : ° ,•/'

ACTIE vwz : J <.-;;- '977

INFO: :üe Vlïd

111 Cid^t

BI Md M « 1̂  BI hld *.» 8T-1 Sf-J PLV UFO

93 ^•d 2-1 ï-2 *3 83 UW plv »pp Krt doe afch dd

geen ') a(wl)K(nö»n van tfn melding dlg: /f' r/

l* Adolf van Nassaukazerne 2uia.'aren /
Verspreiden pamfletten

2* 2 Onbekend gebleven jon e

. JHJ.
Ouders zijn woonachtigr te

vronende
'^iffl& * s*l B^S
a^̂ ix-ihî »

sfiöëif
genoemde pamfletten bij de achterpoort, van de Adolf van Nas :aïikazer-

ne. ___^_^
De soldaten 8H^^Ben •fpHB'Wercier door de wachtcommandant als patrouil-
le uit;jezonden» lieze soldaten nebbe een pak van Genoemde pamfletten
meegenomen de kazerne in en op de kaners verspreid.

Een uit^ubreide ra>,porta,':e umtrent dit inci".ont werd door cioo Ha r.'e-
rapporteerd aan C.- 111 Cidet.

4» In het kort is ainl~e,:i.-eve;i dat fllft voorucunid niet uitblinkt v;-.,i: dieast-
ijver en dai t^H^^ee:: /.^-ote iaon-J heef l ciwc ;i besiict niet negatief -is
in^-estcld.

5, t.b.v. 111 Ci et een AO lo doen j;i;:l.i:'l '<n\r bot. -okkoiion in hun rcspcc-
tiovcl i.'., c w

') doorhalen wat mat vun loepa&sing la

clesc

t. i's ;c(n)
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, • -.-. i.io, 1 M -'M i'.-t

.-,- •••• ..• :i ''. •> r • .••'•'< 'v,-

Aanteken ing C i,»449 Cld«tt

Door de zorg van mijn ploeg Koord zal een AO worden ingesteld

«n de uitslag O worden bericht»

<} dooiftnlen wat niet van toepassing l»
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tXi-'.rf iJ)4/i9 ' . ' j
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4-1 8T-1 SI-2 f>LV HFO :

plv rapp kit doe aren dd

MELDING/XXDBQfinX*)

11 mm,-*™ «,„_ O8*" ') «Mklnflw» van ttn maldlno dlo:
1. OMDBfflffiBPi a. BVD^actlvlteitan

b. 9-2-1977. 17.15 uur, Ad«lf van Nassau Kazeroe Zuldlaran

MBmnmi. 2 (t^) jongemannen

signalement niet bekend.

44Painfbat
wpl/adresi

functie: A02AO

Betr is student aan de TH Delft ri Civiele techniek»
en lid van de Wffi-t.
JlJBpPblinkt als soldaat niet uit door dienstijver, hij blijft wel siek thuis
waarbij het vermoeden bestaat dat hij, om niet te veel met zijn studie achter
te raken, hiervan gebruik maakt om te studeren.

'j do;?ih,iian wal i.iw ..ui

t»|incj«ini twee

l DA5-II-74! !64-4?4904'-69



Claftk:

Venroloblad nr een bij MELDIMOaaflBOÖK1) dd 14-2-1977 RN» :

OBJNfl :

DOSSNR:

lipl 76-3
functiet A02AO

II. dpi
rnr
Bcie 44?ainfbat
wp Vadrea:

vadert

wpl/adres: tde betr.

k valt op door zijn grote mond, voert altijd het hoogste woord en wil
graag «emi-intellectueel doen. Hij is echter beslist niet negatief ingesteld»

Beiden naakten «p 9-2-1977 deel uit van het wachtperaoneel van de AvïMCazeme.
Deze wacht werd geleverd door de Bcie 44Painfbat.
Zij waren te 18.10 uur door de vaohtc als patrouille aangewezen met een be—
paalde opdracht, zie bijlage II "Buitengewoon wachtrapport". Aan de achter—
poort van de kazerne hebben zij contaot gezocht met de pamfletten uitdel«ra
«n hebben zij een aantal van deze pamfletten, tijdens hun patrwoillegang,
verspreid *p de legeringakamers van de kazerne, echter niet bij hun eigen
oie, de Boie.

CQNCLDSIB/tornsp» mt^^ enHBihebben zioh schuldig gemaakt aan twee fei-
ten t.w. a) zij zijn duidelijk afgeweken van hun instructies als wachtbebben-

de tijdens patrouillegang (mogelijk vacht-delict)
b) zij hebben pamfletten verspreid zonder,

hierover instructies

') doorhalen wal niet van toapattlnp la

elats:'

3C45-IV-I6598-32SB01 '-69
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roopn B.v.D.

Nr Q9.569.e.9/Conf l maart 1977
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Datum bericht

Bron

Ondernomen acties

Samengewerkt »et

t 25 februari 1977

: onderzoek ingesteld
• 111 ci-detaohe»ent

M% •%•*!•«•*

•M WllAaWitoitMktt» M« 4*
"

to «Mi* «M pl»*»a viadM •?

11.15 «v M j *•»••« 14» »•• *•
doo» «• WW •ftoliag

U

te fTIUU

de p«hf letteo M
1977. »••••• 4e

«Mi«s«raa«4 te»»»

«trljd to^ a^»««*« l* "*t «• gr«erf*««t*» v*a\e
•ilittir, er waren al pamflet ten verspreid m.b.t. de actie voordat
toestemming to* h«t houden daarvan was aangevraagd.
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HFD
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i. opa»?
s»
b. H¥

Wï*i
Apeldoorn

begin tëbxmri M4de TffïM afdaling Apel
o&a in te KMintea onater

te
M 079277 is
773* af deling

jte Btakiossn bij het
.__.__ ('beleend) als afgevaardigd» -wan d»
öóUaaïitieltarTOrfclariae oa d»

«Vevoler* t»op bazoek gew««8t bij hst eato
ca alöaaar te stakere toa te ,__^__..̂
Yan ds onder ptwt 2 gsmexada BldWHMBp^ceeg hij teveeoB het
verzoek ets 4* door des« opgestelde, bij cLw» a»ldlng epyoesa»^ brief
aan te «taJcers voor te lezen, M ds brief vorklaartMMÉMB sich
eea tegEDstafi^ter van de door & ?akbcud3a geJantesrds aethrées os
arbeMors tot ataklag aan te gettan»
D« sld •§••*» a«gdö da eld MHB^to* te toi#f te zullen

4/5.

i) doorl-ialen wat n!»t van toöpawlng IB

clau
bijvoegsel»: l

1D4S-II-741164-4249W-M



t? t i O 'J

i'
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Nr rJi^ïJM: < 1 maart 1977

Datum bericht
Bron

Ondernomen acties V V/ / '
Cl f

9 maart 1977

449 CID ploeg Noord ingelicht.

•ro t Deelnaae na de 7VTHI aan het " Velkaoongre» 1977"
op 5 «aart 1977 te Winschoten.

a : Tw»a

Tijdens dit "
«saraaa

al* voorxittar

Op paaadaff 7 «aart 1977 vetrsehe&ira «r i»
van het Neorden «t ,̂ d« WlJMoh»t«rcC»arajatV3rairalé^*a:

raa b«t * Tolkspongra» l???1*/**»!!̂  «p 5 »ari 1977» la bét
ottltti»«&t oezxtnue " Do Klinker * t« finscü»t«n wa» gab*ud«a«

eea d»or de CPN g«ergaai*«erd«
2400 pers»n«> daelnazaau» fMo»

van da CPN, lid yaa
de Onderttnifigsratd raa de 3trsoarteaf»briek " D« D»ilarii "
te Sieowsaohaas en kaderlid van de Iadj>strieb«nd N77, «oaeud»
Plaat ervetldarbaarUc. Btlangrijkste sprker was het CPH
Kaaarlid ea lid ran ds Proriaoial* Statan van Groaing-«n,
flBH^ Qmk was aanwaai^ CPH voorzitter •••••H^» di«
ai «t aan bat woord ia gewaagt» T»veas had, valgeas
Jcrajiten, h«t weord g-ev»ord «oldaat
digar van d« VYDM* Deze haaki« in op hai g»*egd« van de vorige
spreker die opriep " naderliggers aller landen verenigt U "•
•••§ had aiofa voor dexe gelegoniield ia zij a ^eveah tspak geato»
ken a«t op de klep van zijn linkerzak een fraai rood sterretje,
z*al» sen dit kent ia de aesuuniftticane laaoen. Hij vertelde
van de strijd op de kazernes es de eventuele inzet tegen de toe*
voJking* Waar soldaten laten xieh niet ze gn makkelij k insatten
als stakingsbreJ-.ers aldus <BwMP Yolgena hem moet uitbreiding
raji oefenterreinen ir; net Moorden veorkomea tordau» P»t betekent
me«r o«f»aintpen en daar balen de soldütcn van, aldus



Aohtar in de naaifsstatiehal van " Da Klinkar ", had <ie VVI>M
a«u «tand inKarioht* Tevens liapan zij mes ia dé d*a*iurtv*ti«v«
optooht die '»-oidda^f8 word #aheudan door hak oantrtw v&n
Viaso^ietan» Op dit " Val kaai la^raa" wwrdan At plannen vaor aili*
taira oafenterreinan in aet Noordan vero^rdenlrt»

gabaran ap

regiatratiaouaoiar •̂ •••Ifc tbana aai groot verlof»
op 1^«11^1V72 Hoofdbaatutirslid van do 7VUK*
VQDanda ta



MELDING
«Mn') Ouyaagtn m tfn mddlng dtg:

a. bwoet iB-l*staiuai*e VTOi
b. 44faiaflwt, Aéolf nu Kasaau Xaseztw faddlaren

(Wtomd)

fci KOlsass heaft eg 2M*yn <NU 18.10 mr tot 23-50 *» «m bwodc,
t» ÜKtdUim. Samen Mi d* <^t al* l ~

)i*t TflH-hcac het pivipigm^ materiaal wan di Vfül klaar

M doortaten «at n^a va/i toepwabig l» vanolgt>l<d|«l)
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01 hW VI M M

B5 h*I J-l t-J »-J

M hM 4-1

M Md PI»

»T-1 St-I

npp bt

FLV

doe

WO

«rehdd

• . *.&.'.?
••;',* ïï»4^"

1. OHEERMEEP» a. WenriugsalcUos TVIH
b, iele 44Falafbai> Adolf van Saoeau Jtazeme Zuldlax«n

3- VppjjjJji» belde bovengeno«i)d« peraonen hebben op 4-3—1977 van 20,05 u*1 *"t
22*33 ttnv «en beaoek gebradit aan de Adolf van Nassau Kaaetne te Zal dl aren.
(ala bijlage twee bezoekerapaajes),

'M

4* BESCSOPVIHGt door ̂ •̂ •̂•MHBB ia gaasel8t««rd lij de
de WIH. Het vermoeden bestaat, Eekarheid nog niet Tarkregai, dat
2Ï»3O mir, met dpi sld ̂ { •̂••̂ ^ •̂̂ •iMt afd bestuurder van de TOH
Zoldlaïeu (bekend), een beaoek
^

de afd Assen van de TfJK zijn bij bet
. leerd op het Jaaratampel in het ailitaire paapoort.

Op 7-3-1977 heeft wodercm ledeBverring
cie, dit geschiedde door adellngabèstoorderB en

r-- -B6-44»

1D1VII-741164-4H9W-M



•> VTS»**!*?
'• •'• ;K'.-jèsSS)3ÖB&aa.;* •'

' • ; '•<**". ' I

b) Ecederik
Personen. niét

Kaz&ane Veni» J.8-05-1977

» TSpörval.

16-Q3~1977 W^den door tientallen. 4p2z> van de
&SV voorbeweïJ* H^cestaa* by IH» reep*, *

Deze 'Seltóstea fe^d«l«i «ver viajó telling ran
cijnatie «f vacciaatie.

(Ala bijlage ee« voairbe&ld van eai a#*u JteKesi)

Op 17-03-1577 hebben (volgens de beatekersjjasjes van die
dag) de volgende bestuursleden c, (j lédejafcfenreasB vsh de
V/ai de yrederik; Bgndrik kaaeme

..v.- - . J.J.JJ». :ieoooj:i ttese'do voorbewê^^erêkesWi uitrjede>ld
op de lc-™erirwsïit'f"B'1'?z c,q» csaitlne. -"

'J doorhalen rat niet van toepassing is

ctwa:
i'otocopy vsn

id s voorbcold•
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.<A :

W.O.
B5 «««24-3-1977
NB ontv : ¥ef/

Bronnan :

MLR ontv

eroh flcfi» M doM '1'

1 0 9 '/} ? - A

RNR

OBJ NR ' , " • • ,

DOSSNR- f i w i-' - .v. ƒ .

völflor:

oer

ACTIE

ontv : 2a->lS>77
doe :

»«* : 20-5-1977
INFO- SSa&x CLa3/3ieVei

C.-lll Cidet.

\d 1-1 i-? i-j M Md 4-1 8T-1 St-ï

tó hfd 2-1 M M B» Md ptv r«pp hrt

PLV HFO

doe flrcti dd

geen') afwijkingen van Hn melding dtg:

1*a. Böaoek leden werkgroep aan VVDM OIRSCHOT
b. Gen maj de Huyter van Steveoinckkazerne OIRSCHOT , 8-5-77

2.

J. £0 in pt 2 genoemde personen brachten 5 blijkens bijgevoegd bezoekers-
pasje , een bezoek aan de VVM OIHSCHOT en meer in het bijzonder aan
de af d. bestuurder HMMIHBP, ^•••ÉHHMHÉÉÉÉiM (bekend) .

4. H«t contact tassen WDM OIKSCHOT en Werkgroep voorlichting dienstplioilt
t« BINDBOVEH blijft intensief.

5- T -

gezien u- plg NB

c- 451 ClDet

sie Vb.

') doorhalen wat niet fan tcxtpasalnfl li vwvoistilad(en)

bcsoekerspaa je)
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DOSSNR :
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* *« 44ïain£bat, Idolf

ï« (D

(2)

te

'-i) doortiaton wat itol v«n toep&ttlng t* ... _

Zutdlazen



of een M] MEUim<MlMBOHlU» dd lï-4-1977 IWfl

OOJNn :

DOSSNf

kerspasje vaa venwld HUISH&1I P.T. + 2 man.

4. BESCHQUWIMCi bij een controle van de vacht op 4-4-1977, op of omstreeks 18.30
uur, trof de vhoo van de Adolf van Haesau Kazerne een beacekerspaaje aan waar-
op vermeld: ••••••% + Z man, Wttl, vergaderlokaal. De vhoo begaf zich toen
naar het vergaderlokaal, gelegen Ie verdieping van bet Stafgebouv van vore» ge-
noemde kazerne. In dit vergaderlokaal was ± 10 man aanwezig vaar onder ••••>
Da vhoo heeft MMbij zich geroepen en hem gewezen op de onrachtoatirfieid
van zijn aanwezigheid in- het vergaderlokaal. Hij atelde hiernaast dat
na Bljn vertrok «et KV dd 2.J-12-1976, regelmatig op de maaodagavonden is
naaeexd bij de kontaktoatenvergaderingett van de WW. af d flddlarea. MH
hierop dat hij deel uitmaakt van het hoofdbestuur vaa de WDH en dna uit hoof-
de van zijn functie in dit hoofdbestuur gerechtigd was tot het bezoeken van de
kontalctaatenvergaderingen van da WW. De vhoo zei hierop, dat gezien 4e goede
relatie Vhoo-*MHV» hij MMaltijd oogluikend heeft toegelaten tot de
vergaderruimte van het a taf ge bouw. Daar IQMBBi) nu, regelmatig figuren als t
MMHMflBHMHHMlBVP meeneemt, kan hij dit, uit hoofde van zijn functie
als vhoo niet laager meer accepteren. De plaatsen waar *••••• «n anderen wel
net een bezoekerspasje kannen komen gijn o^u de manschappencantine en de eet-
zaal voor bet bezoeken van een fila. t|HHB vroeg toen aan de vhoo of hij
dacht dat hij de zaak aan het ondermijnen was. De vhoo antwoordde hierop, dat
oen. gezien de gebeurtenissen in februari 1976 in Zuidlaren, oen beter kan voor-
koaen dan genezen. Ben gewaarschuwd nan telt voor twee. De vhoa eiste dan ook
dat WW zich aan de geldende regels en voorschriften voor de AdoJf van Mas-
sa» Kazerne diende te houden* •••l antwoordde hierop dat hij «u getuigen bij
het gesprek wilde hebben. De vhoo ging hiermee accoord, waarop •••••fCBBifc-
iB^tan W> er bij baalde. JMHMt stelde zich voor als Borger DC TOOT dis-
trict IV van de WXK, uit hoofde van deee functie kon hij de kontalttmatetiver-
gadering van de afd Znidlaren van de 772H bijwonen. De heren stelden toen dat
da vhoo hei. ^eleanerde In de vakbondswerkzaamheden, dat zij zich hierover zou-
den belcLageL <n de nodige stappen tegen de vhoo zouden ondenuanen. De vhoo
antwoordde toen, dat hij alleen de militaire regelementen toepasten die aijn
vastgelegd in diverse brieven en voorschriften.
De beren sijn toen teruggegaan naar het vergaderlokaal, hebben hun spullen op-
gehaald «n hebbeb te 18.45 uur de Adolf van Nassau Kaaéme verlaten.
De vhoo heeft daarna de aanwezige afdelingsbestuurders v.o.t •••••JpMsW-
flMMllBBBMBsW^iekend), yan zijn standpunt op de hoogte gebracht, Ha kon—
taktmat vaa aanweaig 4l>V (bekend).

S/JUiyiaS; de vhoo heeft gehandeld met toepassing van brief OGS/BLS, nr
dd 24 dec 1976, EffiEHIH EEGSLDJG FACILIlEITEri SSJSCESVSSSSVSSCSS

HEUTATEEH, art. 6. ._.....
De vhoo heeft zijn BC op de hoogte gesteld van zijn handelXuijz*, waaxaee deze I-
acc&d

Aant. _ 0-11.1 C-ijet
Dit ts rra de vi.irdi; Vf

ia on i?l.ia»— «n
ijH te 'fi

rf.it >l.'s.» ::»,7."rn" >in"fln'-mt pn
1.-"— r. -l» -'i»'! ; t"< t

nn i'— <-77 — >t.

') doorhalen wat nl«t vu toojiassing is



i ' Biilage nr SSa bij MEUNNGföBGUnC} dd 12-4-1977

Onderstaand^ gegevens mogen NIET') buiten LAMID Cl kriiiaittt waden verspreid

Overhandigd/ter kennis gebracht dd aan

door: par:

Op woensdag 6-4-1977 in de loop vandedas, heeft C-
44ïainfba.t telefonisch contact g*had net MHHHBLi terzake
de gebeurtenissen op maandagavond 4-4-1977, waarbij aan WlV
de toegang tot het vergaderlokaal in het stafgatouw werd ontzegd.
De vaag van Wftf was, of er bezwaren zouden zijn venneer hij
allden de contacten met het afdolingsbestuur sou onderhouden en
of hij dan wel toestemming zou kuimen krijgen om vorengenoemde
vergaderruimte te mogen betreden; tevens vroeg hij C-44PaiRfbat
om een onderhoud. C-44Painfbat heeft hierin toegestemd*
Be BC zal ^•fgpia ieder geval vertellen dat het genomen be-
alTWfwat hem ia verteld op 4-4-197jf door de vhoo, gehandhaafd
aal blijven.

»ne Is
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INFO:

MU m»
•reit

ai Md 1-1 W V» M Md 4-1 «T-1 SM PIV

K M d Z . i a . 2 M H ' M J p h r tmpp M doe

1. OWERVBRPt a. Wm-activlt«iteu
b. 44Talj»n>at, Adolf van Haaean ïaaarne Zuidlarca

3» TOOHTU>t borengonoeBde persones hebben op 28-5-1977 beiden een bezoek
aan de kmtaktoateinvergadexlng van de af d Zuldlaren van de WW. Deze vergada»
ringen valan elke •aandagBvand gehouden in het atafgeboow van da Adolf vaa Hao-
•aa Kantnw te Zuidlaren.

op ofKonderlijke tijdstippen de liazeroe bianengelcaiseB»
zie Bijlage Maoekexopaajes,

t in het -vergaderlokaal «aren
44Palnfbat, lipl 16-4 (bekend).

5. COgCUSIE/AOTTE3» in het schema van district 17 van de VTEM, ala bijlage ge-
voegd bij oeldlng dd 14-2-1977i werd ala burger BC voor district IV VVJWee-
Aoeod JfÊftP* Het TVIK-blad "TOINTIG" venaeldt echter nog steeds VaVM«ala burger HC. Hogelijk is de benoeming van ̂ •••VB m In gegaan,

en •volgend bezoek aan de af d 2uidlwen van de VTCM van bovengenoemde per»
maatr.of»1 «n gt-nomM I^T^CT;, «mrblj het afdalljigabeatutir * even- '

') dtforhalOfl ••( ntol van to«(»5«lng to



• VorvoKjWad w «en N) MEUHNG/«maiX') dd 12-4-1977

•vantuel* 1>eKOakj>ca zal worden geweien op de bestaands UJT3HIW SSSSLUSS
J-ACILITKITÖI

') doarhilMi wit niet von tMpasüng Is

.t;*£&*ié&



CIA: :l&-4-W77
IT

W-4-TT

oer 111 «w , 19-W7

W M M M Ml 4-t «M <M

3. Ecrauj op-nüJd-S 1S-4-.19T7, _tart g*te* aai e*44£fttnAat* «la T»i,«a1il in Ujlaa» Ma
15T7.

Bepaal» dat UJ tet tdct MM «M Mi Iwt
In h*t TKESkttedokaal M« kouR «M» Iwi WJmMB «A 4»

J» T»» aM ftrtflnmi» Ito» <M4ftrfnft»t inhrt «ez»to 1«1«fhnnin
Mia MB wratiM*» •••§ al» 1BH», lofllan ht3

Jk toe Mm Utw tot tet vmflBdnlokMl, ««U» hf4 ra
op t 4-1977

of C-44S*ta£\xct Aar al MD tealia»ilng ons
0-44Adaft»t wcteld* VB*B 4rt UJ Mi 4» *» BcgpaaU «nnv «BM «««t faal
g»jj,ro\im «B «Kt OMV intonatie InggMomee haO. Bij wa tet da
kc«a dat mlgn» d* btoeta f^e-Hiqt Salangaonwcattieia

4 «B dat itoz» rog*Ua« oek vnt teepaaaina «M aa tlaaf TOOT

MBS hat bi»r niet a»c eeoa on atclde dm oat tot hij dit «aa bat
teatmrt w da VHM «on raslaon, vant Marloor Mff HKD9UB
voor

) doortuun MI nM vu vorvolgt>l4d(«n}



VftivolgMad nr <fe bij MELDItWfflBBHOBDDK dd 10*4-1977 RNR : 4?.05.3UU»

77/015/EA

«ft to It

da
(H4teinniat ttMdt «at «otaelMid ep t.«uv. bealiwdng

latarla tacoling, aegaUjk «en idcaM «s»t wor «m»iattj>*
t* vljtan MH VOTteOao owr O» 0e%m*tflnl«Ma Wtt fttBBKtt 197e

in Zuldlewtt, wwle wrteld *xw xljn «oraffaoer d» It tol MMBHIiNm
oon«B(tt«B fldiBd lw«ft Mt d» jMoanMO «ut 3U IÜA weca

*&M*
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geen') atwijftlnsen van tfn mstsihg ««3:

Voorliohting mtlituirw dienst in d© wereldwinkel
tö Dordracht, steögove&Ioot 55*

ditmltplleht. van de wereldvjinliöl geöft in
BilLt de V , V . Ö . M «n de ( W ) O . V , D voorlichting

^̂  Üen&tplichtigem»
Tverkoop plaats van"d@ s*oidat©«krf«it 8

voor de vooriieSUing is geruime
tijd zeer gering. Be verwachting; ia» dat ©r sae«r
aandacht aai* de voorlichtin& gegeven aal worden»

d© aletiviteitea van de luerkgroep te blijven volgen»
@v@fttu@@l door onr@geliaatige oba«rvati» op de voorlich-»
tinge avonden.

030311*
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hijtii9B(n)
•? /e C' n
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centraal Archief Koninklijke Luchtmacht

r̂ ?té

nr öij

Uit de madowerkers van de woreldu-ink.fl te Dordrecht» heuft
isielï een werkgroep dienstplicht, guvormd.
De werkgroep bestaatfi uit driu ;>ort-om.-n welke Oj> liot eerstt;
blad vermeld worden.
*ij geert iedere maandagavond voori ichtiiif; van 2O.OO uur
tot 21.OO uur in de wureldwinkel.
De werkgroep werkt volgens haar eigen varkluring in de plaatse-
lijke krant(de Dorteiiaar) samen met d e V. V. D.:. &n de (\ü)B.V.D.
Het bewijs hiervoor is dat ••••••••D die LlURKIfi is voor
de Drechtsteden, sinds korte tijd ooit tot do werkgroep behourd-
De publieke belangstelling voor de voorlichting is al*geruime
tijd Beer gering.
De verwachting is dan ook dat tneer aandacht en publiciteit zal
worden gegeven aan de voorlichting.

: t doorhalen WEI niet wan toepassing la

cies
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INFO:
Bfd

PtV HFD

1.

2. r.vt

5, Middels

fiesn «J aftrt]k»fl«o mn «n «naUItlJ *B-

ïfea/t-c
ïfeE

i ,, .y~.f.

. _„ .—i «.w.üji;.Js»WA-*ing"."' "C® ' .„ —, —- —— »•«-" i;̂ r."..̂ :u s>«SJ.i geOE

moer te vertellen; ÏTÜ?? PENJC5M KAAH DOST. De hele dleifilinerlngr, het hele ba-;

Isn en de-verdere, «ooi .worden g'e'bruifct om de soldaten is te kunnen zettsn
voor zaken die tegen-htm belang ingaan, bv stakingfereken of hc-t bedwingen van
"oproeren"; kortom het paraat a taan ter verdediging van de winsten van het
bedrijfsleven. Bi Nederland, verletten veel soldaten sich hiertegsn door zich
sssn te sluiten Tjij de JVTSiï of de Bond Van Dienstpliahtiwi.

GIÜ-Z SW IHF
'•fSG 3RÏ-!aS

De hOije heren denken dan ook a--»,r. het invoeren var, aan VRLTWIL*1".TOERSL3GS? Eon-
d«r al die lastige soldaten en snet roldr*ten dl*? sicb overal VOT laten ir,.2et—
tenj 6fk to^en st-^ker? of te-:ren vorm^-penbewonsra sd<
Sluit de dsirom rwui M.; het plaatselijke Aï.rrrraiJWri-.'.JGT^ffirorüT;??; TKJ.' BOSCH,

ïcnkomst l? MSI *•T-ST t
rcrisin^ï ? |c(i4
tv n? vj

M' -.iv-^, . i "71 , -•-VK:!.,J..-;^L Konven teceünrprt.lld 'We"gt---ï-r^-
bl. rtkuar, ITU die h.t zelf ni.t g- H^en hrg^n on fl; M^'^"*:-

'XJoorhaionwat^vanto^m.nBte v«votoWad(en) Pe. ,. „

olas*:
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(^helmie wist) <?n onder-

.: Stedelijk ?'TBO (Hid-elbn-r en
t e l I*n ^o.ch. On tot ̂ ras 1S ̂ «

Sooials Academie.

BQGD3K X, d^ to^omat kar. ««n idtbreidinr vn.n öe
„aeht ..erdeT,. Tndion deze nitbr

te 7V>n "Bosch
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MLKt iKX.fT) Sie
troora B.V.B.

DATUM: 24 wei 1977
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Datum bericht
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m Jwu Mi* 4* W.

w «f
<• Ttkhoa* - Vrljhttd TM

f* 11*00 tmr w«r* door Tl «r

slim n»d«r tr- -pni IM trwitlMlfg, aad*r«*l»aA deer
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3. Hoos hot afdelingsbestuur WDm te Schalkhaaè is,
een affiche ter goedkeuring aangeboden. \
fie inhoud van deze affiche heeft betre
van de WEB op 14 ̂ni 1977 te

tratie/maiufestatie

eeea gesprek:
dat het een landelijke actie betreft en plaats aal vinden

in ABHKSM, fILBBRÖ en

* /
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1). 7-fr^9T7, Jota» ViUw Itieo Kaaeroo

. TOpOT^ beiie bevenettowd* r"n"»"« hebben «ieh op 7-6-1977, ± 01.00 uur
g«nald MJ de «Mibte TBC 4* JKMEasMM taneinda eau toBCXk te tet«Ba«a MB. A

«tn^an HtZitalccn t» los da toegtag tot d* JVT-Xueaw gnoigtaA»
"ü^ da Bfd^fltf"1*11! ̂  15.00 Tnu**>iffl 41?"" ftlj ftloh VM3P %lj de wobto

d» JWP-Kaaam». 4HBPUfcfe> ia to«n toa^olaiaa «n heaft *t

s» t.l. hot toelstoi ra» AH^^L, va» door hst Tonseo, tmjoor KHB-
^Hiiu v. Baf. dat «en beaoeir gtbcnefat

woxdan «EB 4?IUiift«t. IVM0pFh*aft toen, Nigel«ld «oor ean beroepe
«ort, «en Iwgeek eatiaMttt aan de pacwtd». pj> een Ss-fcaaer h««rt hij
ffOToanl aet dji nUa, TOOBJaawliJk OVE» caqwoMttio i.v»a. d«
t«at van 4JPaiafbat n.b.t. 4» tDBinlrajlng, vaarbij «ofe de nfiootne «s ürt
«aohtlopea ter «pcifc* Iwasoa* VtfLseae tmu kwaaen dcae (iu«iueü*n poaltitaf on

, «t«ldc dat bij ever dese geoprOOaD «en poettl*f «rtUcal vllda

wat niüt v^n roepmfng li
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aiat ta verbieden is.

ad hieajemtrent ook reeds kontakt gewaaatlp$t 13-111 Cldat.
Ï3i4isït de aktie fiaadwarkelijk plaateviKdt «al een
worden gemaakt en iagadieod.

C.
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MELDING/RAPPORT *)
OMA '> «twlJXlBö»n mm tffl maUlng olg:

a. Handtckeninganaktlö YTDM tegan de natttronenbom.
b. Johaonea Post kazvme, 26 okt 77, Steenwijk.

YOCBYAL
Door da po van batr vexd waargenomen dat er in de morgenoren -van woensdag
26 okt «en hanitekentngenlljBt op de legeringaJcanier van betr lag» Br
stonden toen een paar handtekeningen op, hij heeft hier toen geen aandacht
aan besteed»
*s Middags werd door de pc gezien dat betr tijdens de diensturen de kamera
lange giag met de lijst , hij heeft toen nagevraagd of ex toestemming waa
verleend. Betr dacht dat dit het geval was oadat hij de lijsten een avond
van te voren van een bertuurslid WDM bad gekregen tijdeas de kontaktmaten-
vergadering*
Sr vas echter geen toestemming verleend en betr werden zijn aktivî teiten
tijdens de diensturen verboden.
Betr bad reeSd enige tientallen handtekeningen verzameld*

BgSCHOUVIMG
Van andere eenheden in do kazerne werd tot heden geen melding ontvangen.
In het WEM kantoo* werden geen aanwijzingen gevonden.
Betr staat niet (ongunstig bekend bij aijn eenheid.

') doorhalen wat nlel van loepaulno la vo(volgbtaü(&nj
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,ver de tewapenin^ en de invloed van militaire
'evens de .-ctief'Stop de Heiitronenbom".

iprekere tCTB

7in*en in Brabant.

van het Nederlands Vrouwenkabaret.

H de bovenstaande peraonen zijn aan het woord j^weeat om hun inalcht t. geven
;ov da militarirerin? vw Brabant.(vliepv--''"»"-'""!''™M-oeff»"t^reineriJ'
te =wijze waarop i» ^e^^-^a^s»?^;^
Jevens werd aandacht gftschonican arm >i^ »^«^w?wsg^^-y^T«^^^.^^gsgBSS5m |̂;

der woordvoer(d)ater(B) niet mo«rBn ko^n;;:-,;'̂ :̂;."-^^^-!^»^^*^^
— personen aanweziKln«lucleflriff!J'?^Kï>I'ït^a»ÊfSi

*^ • - " . _ • - " • ' - _ 'J*Ai'ü .-̂ .__ *£;":*i*
personen aanvwziKln̂ l̂ êr̂ r̂ cr̂ /sl̂ gî -̂l̂ g
tofho-rdera waa in de lerftl^d 'vrm -16/̂ p̂ K̂̂ â̂ :
IPTB üaren van + 60 ö««^» -;--: --• ^ -

«l
:Sg.:* ;-
ï;? «-

p-f

vfvn boven/r^nooroHe
dkt d, ,a,l P«*ld wan .et roepen nerson.n

air üljn overt«i«inff waren er maar .«kei» .cht«.be^n«trt lenden.
deze melding zijn ü* k i t o n w t i k 1 « n en «amflrttm ^yo^rt

kenden.
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Izeboud (NVB). drs.
A. Bresiers (Interkerkelijk Vro-

Discussiedag van de N.V.B,
in Kievitslaer

, f «*»""*!Nederlandse Vrouwen Be-

- Een redelijk aantal desberaad), Jislc Steetskomp <eo.
lenden (voornamelijk mlte Stop de neutronenbom). Peter

. il of niet met kinderen) Ploeger (WPM) en Dlck Oudam
zaterdag gehoor gegeven (CPN).
«r»*» «~«--»-«-" • •

De dag werd afgesloten met eüh
optreden van het vrouwencabaret
van de NVB. dat zijn (communist!
sche) visie gaf op de rechten var
de vrouw. De gehete entou
met spandoeken en plakkaten
ten duidelijk afkomstig uit '
munistische kringen.

t ffleviblaer.
n hele dag gedisciesieerti
bewapening en miUtarise-
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S^EyiJi: A KEN GTJLDEH.

29 OKT. DISCUSSIEDAG CfVERi

GEORGANISEERD DOOR DB H.V.B,

PLAATS t"DE KIEVJTSIAAR"

RBIKBHVAARTSTRAAT 55

TILBCRC

AAK7AHGI 11.OO TOT 15.00

BEREIKBAAR»MET

1 K.V.3.
V.V.&.ïl.

C.P.N.

I.K.V. .

I3DSRBE» 13 WELKOMt

GRATIS KINDERJTRESJE:; AANWEZIG.
SOE0UOFTIE BK 3ROODJ7S TBRKBIJGBAAR.
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sesn <) atwljtilngan van UR maldltto dtg:

DsmonstraUsve bijeenkomst t. a» v. de Neutronenboai ia de Hsrwedeiial
te Utracht op 5-11-77»
i P v/d A, 3)66, OT, mi» MP» BOT, Fax duriati. OM heeft ves-

laten
ïa de hal v;aa'ea stands ingericht door d© PPüt iïooie vrouwe»,
FJG, Redeiyk Jat*«nati«f (266) , FdP» jmM. LJ3i» Fax Christi «aa
Groep Zwaardwi of Ploegen* p̂gĵ
Be hal «as versierd met affiches ter oproeping voor daas
komst ©n verder met spaftdoekon met do navolgeade tekstaft!
- Stop de bewapeningswedloop,
- Neutronenbom badieaigt da
- Geen N- bons» wel
«• üntwapeningsoirerleg
- Wees dom, stom vo ̂  de bom,
Aaawazige Chileense groep opende de byeaaicorast do,T het
van protestliederen, die in het Bederlands v^rt-. o,ld werdon. Vor>-
der riep deae groep op tot verzet tegen het huidige regiöm in
Chili.
jVaawsKig WHS os» 12,00 uur ê&i dpl»sld in ynifoiffl», we»areohij(tli,ik
viai een 001» döaff betr het algraiBsn® infanterie embleom als
kreuigspiogel dros^« Had in iedar geval geon IWi wabl»«m of van
£4n der div. op de mouw. BÜ de VTTjJ'i^stand v/as cianwesig IHH^9^
enkele jonge jongens an meisjes* Totaal aanwezige parsonSirond
12.CS3 uurt 1000 fi 2000 inaa. Onder ds aanwezigen vislen op jonge-
lui, die een swarte Ezlpinopet drosgea. Kadere informatie leerde
dat deze jongelui behoudden tot de

thuis horsn in Utrecht.

') (ioarftsïen wat niet van
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Se 12*15 TOH' was de hal goed vol ea begon de eerste
(Pv/dè.)» s$a toespraak tot de raeaigte* Shkele kamptmten hieruit warènf"
- waarom sea H/oom Mruiea onze gmaaea,
- i 3 er nog niets geleerd van Jajiaai» ena.

Verder maakte hy bekend dat er op 7-11-77 eeö 16 uu» durende hoorzitting
houden zal worden door d© jPwsede Kasser t.a,v» Defensie ea het beleid welk daas-
wordt gevoerd» Mt ïaocht ai et bekend gemaakt worden» doch ïuj was van jaeaiiig
dat hst volk dit aioest v/eten. Beloofde ssyn toehoorders het beleid t»a»v« de
JJ-bom fal -fee «ullsn aanval^m» Groot applaus.

Tweede spreker wa£L^0MHl;i)£é}« Bete hield eea slnp verhaal, waé ook nog
raoeilyk te verstaan was» Werd dan ook diverse aaien door d© zaal onderbrak»»
met het veraoek harder te spreken» hetgeaö niet lukte» Ging- dan ook af sonder
ayn toehoorders bereikt te hebben. Betr wekte het Idee zyn toespraak Kist
TOorbeAd te hebben of het niet te durven.

ïa 13«15 «ur waren er vyf dpl»niil in unifossa in ds zaal r tmiten de "laf ai—
teriBt*om, De^e waren j é*êJi jnan van de art (niet para.it)tééM isan vsnde vbd
(niet paraat) isi dria man vaa de gok» waarvan S4n man mot het ILJC-süsbleeia o^
z:jrt föouw» Verder êên man met een baret op vooraian va« het sort««aBblQ@a», voor
de rest was h$ in burger« 7oor de rest liep een ieder de hal in én uit. ie
derde spreker was£HM|Mp(CBO*

jDeae stelde da-f^ro^vo^^fflasaasl jnosst opstaan sla protest tegen de iavoe—
riag van de H-bos* Saderland moest nou etodelyk eena watóc@r irorden ea BiiA
niet alles aaa laten smerea door dese regering. Vroög aieh af of de«e
nog wel recht van handelen had» nu ze si-^nlijk niet a!<:tör tosKteft bestest.
toeapraate werd niet een r$del#k applaus beloond. Hiexna Jcwasi de vierde spreker»

P}. Betr kreeg al een groot applaus bfj het bestijffön van het ka»
Setr stelde de vraa& waaroai wy In Med kerawapons «loesteri hebben* Kou

dat was dan om bet kapitaal te beschermen, vandaar ook de asisohaf van de K-
bom* Bat de mensen do r deze bom doodgaan is niet .interessant, Vordeï- V&B hij
van mening dat de miljarden die aan de tanks» ed woi*den besteed, maar aan het
volk tmstead moesten worden. De t:.*tk van Hed binnen du H/1VO atelda h^ ook nog
aan de tetak ai stelde dat dit beat aoöder kernwapens mogelyic was. Stelde var-
dar nog dat de PSP de taak op ai oh heeft genomen om de Ked„ regering on te
"turnen". Besloot zi$i toespraak door te stellen dat wsü alleen maar ona grond-
gebied te verdedigen hebben en dat kan beat zonder al die Ijorisnsn,
Betr kreeg «oa eind&pplaus welk ongtsveor drie ainutoa duurde»

Hierna trad op de groep BOTS, die vier liederen ten gehore bracht* •%« vati
de liederen was geschreven op de melodie van het Wilhelmus &n bahsittdölde het
birmööhelc-n van de B-bom. Als laa**te lied werd d@ Internationale gespeeld on
dit werd uit volle borst door de menigte msegeaongan, nou volle borsti ¥el ha/1
iedereen de gebalde vuist osshoog. ffjdens dit optreden liepen stansen van de OM
met emmers ^Id op te halen» ter bestrijding van de g@0«aktö onkosten verbonden
aan dea© byeoiücomst» Happo»tenr is van mening dat de opbrengst nogal /aöggr wacs»
Opviel trouwens dat na dit optreden veel aensen de hal verlietgn. Verder liep

4HHHWBHHBHBPHHBBBI Ook viel op dat er ontstellend voel men-
sen rondstapte saat het" gebroken geweerde" op hisn ta-aag1 en ov--r het
\far&n dit weer oudere mensen» J)e jongere mensen liepen over het algeraaea
rast een 0*S of een PSP stiafcer.

'J doofhsteo wat niet van toepassing is
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Be vjjfds spreke
stelde dat het Ï£V eaa actie in Hed is gestart CSE de koaawapess Ssd en ü&

wereld uit te helpgö. ïot rax toe hadden 1JO actieve groepea sich by het ISHT op
^gfgevea OK hst IKV te sternen in de stryd tsgsïi ds ke:mwap&na» Verder tv*as hij
•rast meaiag dat Maderlaad maar meeliep met gijn böngsrenotaa en geaxi inbreng had by
de asasohaf van de K-bom. Voor de K-est was het een onsamenhangend veïfcaal» doch
pealoot dit sust een oproep tot soa massale deaaoasteatie. Volgende spjfaker- was
•PHRHBKC^}* Begon aijn toespraak met een gïoet van de 1500 eongresled-arij,
Se ia Amhëffl b^een waren» Kaakte vorder bekend dat er op het eongrss eea raotis
was aangenomen om de K-bom Hed uit te banaan. ( Applaus }« Betr varzoeht de Tweede
ksaoer zich te veraettaw. tegen de opslag- van da H—boa ia Hedorlsnd. dtelda dat w©
de Christenen in ü.Buropa moesten helpen i«p«v* eea K-bom aan te soVtaff^a OH het
öostsn af te schrikken» Verder moöst het geld w«lk is voor de aanschaf van de
N-bois ter beeohikking kosiaft van het volk ga niet van de regering.

Ba volgende spreker was de heer ̂ 0|Pen die hiald een alg^ueen verhaal,
vrerd aauvrel^ks beluisterd do^r de menigte,^^^*

Als laatste sprelcer kvr^m de haer 4HH0|ll|£ â Cliïisti) op het kathödar.
H^ bsgoa a^n veifeaal do r te steïlsn dat alle v»rige spreïcere gelogisx hadden»
Be min Stemsrdink en v/d Stoel havden gaaegd dat het geen bom was, doch een gra*-
naat ter afschrikking van O.Suropa» Of _hy dit even wij.de sasdedelen. Veel gelach
en gro-vt applaus. ¥erd®r hatld<» de kapitalisten no it dé x*e.peas op^öio,aesi oia te
gaan stójdsn. Sr waron wel enkele uitaénderingeii ^oaLs; Korea, 7iötna»i, Hw Gui-
ïiea, Japan, Sederlands-IndiS, MidAen-Oostoïx, Laos, Gamtoodja. MRSX- dat v/as lef*
andsrsi {groot applaus) * Moöht er weer sen oorlog koaoa dat was dan ni«t meer sto
erg» ïïank aij de H—bcsa bleven de f^ebouwen dan staan mi konden we door gaan met do
prodtöctis» Alleen moesten we dan sven wachtan tot er nieuwe maasen z$i» maar daar
aorgt deae regering dan wal voor. Border moestsn w® daa tooh maar de M-bom aan»

wsmt dan kon de ecoaomie MÖÖS vooruit, kortom zjjn toespraak \*a« aoor
t. o, v. deze regsring en liet er dan ook geea spaan vaa over»

Zo rond 15.30 uut werd de bijeenkomst gesloten mat voorlsasn van Adheaiebotoi»
vans C2ïristeri«in vo- r het sociadisiae» IKBt Saubiose, wBTJ), WJt!f NW jonge-

Kwnatkontaktj aooie vrouwen } üroomgroep "Stop KeznonoKgie11»
Bij hot verlaten van de aaal stond bij 'ie iagaag/uitgang de KUï/ml mst spsui-

In eea gesprek met aen vao de psrsonan dia pamfleïtisi siondon uit te de-
lea» stelde deae dat de K^2^/<al door de CHJ As z;4^sl was ttit&aaot. Ds CHJ was ven
menirg dat het pamflet va« de Ki3ö/i8l niöta niet de zaak te taakan had» Verder tena»
taan de leua«m die zij op hun apr-ndoeken ha-ldaa niot overeen B» t de sp-mdoeksn dia
al birmsn hiagesn,

Ta ongeveer 14,̂ 0 uur ucis ar goen dpl«ald mc-ar te aian» aon nadaï ondaraoek
gai' aon dat z& zioh omgekleed haddeii« lis aanwssigö aarsojian mat de vla£; van de

b:j zich zochton goen contact met da YTJK of de a:jtiv/ssige

Gesien het in en uitlopen Vïtn. de menigte aal het su?J3tal bezoeKors so rond de
2500-3000 personen geweest 21,3*1* ue jong-eren hebben het m»i» ijeziem als eau
dï^je uit met veel drank an naüwelyks aandacht voor hatgs-sn er op het podium
gelieiu.'ds» Over het algemeen ;:as het étantal toehoorders <jxis laeftijd tuesaen ü.a

jaar, weinig onderen» ""

»Cet van toepaüs!n@ ie vêrvolgbtaden:
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B««n '} dwqunam mn «n MUtaa «g:

Tekst van paBflettenaktie "Stop de nsutronenbom.*
s D i t ^ T O r t e L 'hof Blad de leftpa^ix van ött.*77.

Betrokken organisatie.
Initiatieferoep "Step de nautxonenban.11

t Amsterdam - 3e fiugo de Orootslxaatl 16.
jcwul»

lanldjelB ia aan rapp. de tekat van deze aktle bekend gevorden.Hoevel de Vz
van de WIK gun toestemming bad om e*e»a. op de «**tw>4im^fth<vi* van het KHT en
Ie Lpl. te oar0Bniseren#bllJkt dit na elders te «ijn gerealiseerd.(Waar enz» ia
kan rapp* niet bekend,evenals het atenolllen van de Hoppa-Mix uitg* okt'77)
Blijkene ontvangen infe,heeft eenoend pamflet op de poblioatora in de Lpl*L'hof

angen,i33middelB reeds voorzien •van enkele handtekeningen, (adhesie)
laat van de C-Lpl. L «hof zijn de pamfletten verwijderd.

Deze aanv. dient of meer als afsluitende info m.'b.t. dit onder-
toneer daar e.e.a. 6VSk epgenonan was in recente

Ook deze zaak vond plaats op instfrtfetie van
5. Advies.

D.z.z. ia niet bekend welke politieke kleur de onder pt. 2 vermelde erg heeft
In ieder geval blijkt de WIK te L 'hof, vla de persoon H., hiervoor geïnteresseerd
geveest te zijn.
Hogelijk kan e.e.a. dienen ala aanvulling ep diens dassier.
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gwn ') ifwqkJngsn van tfn malding dtg:

OHDKHWEBP: a. Voortereiding Militaire Disnat
b. Aankonduging op het etalageraam van de"Eooiö

Arnhemiaer" aan de Bovenbeekstraat te Arnhem
BBTaOKEBE gaOEPjBMHgjiffl'; 7VM4, BVD, KfJ, VI», H77JC.

Yoor de TVUM zou de organisator

KELDIaQ; Op het etalag-eraan van de "Rooie Arnh-ecijaer11 aan de
Bovenbeekstraat te Arnhem hangt sedert 17-11-1977 de

n navolgende bekendmaking te lezen:
IN WILLEK I

4.
5.

"Op woensdag 21 december.wordt in Wille ra I de eei'ste, .van een serie_
zgn aUKKüïSNjiVONDSS gehouden. Deze rèkrutenavonèLëS^Vor<len '̂ eoxgaitï
seerd door de V¥UM,BVD,KWJ,TD,SyTic.
De avonden•worden yeor^anisosrd voor de jontrena n̂ vriendinnen)
Sie binnenkort in dienst aosten. J)e organisaties willen praten
over dé x:euze wel" "óf niet in dieast j-aan en ho» kun je je organi-
seren. Gok wordt er -̂ veel aandacht besteed, aan de oplcozaot,. oa
wordt er informatie gegeven over kri^gatuoht, -zodat je je iets
zekerder kunt voolen en verveer hebban tagen intiaidatiepogin^en»
Het prOb'rar.itia var. de avond ziet er als volgt uit:
-Filia: Soldaat Schaapherder (over een dienstplichtige die opkotrt)
-De organisaties vertellen iets cvc-r henzelf,
-Fause
-frsoepsfi'esprekken."
ïnr

l: Geen
GeenAI1YIE3:

i) doorhatan ««t n!«t v»n (oepastlno U

clan:
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geen ') afwliklngen van «n melding dtg:

•

3»

a. blad Twintig»

. v. t.
1377

Cp bia.cL 5 vaa ganoeiüd felad, rschtsboven staat
oen éisdeelte van eea afsc'ocirt v«,u sen schrijver*
e,aricht aaii bis persoonlijk iaat als <sl£,3Si£ica,££2
(iie^jtgelisim. 2esono.a:iks ia ci.it öciirijver. toch
openbüa-r eaaisi,kt.

Gelet o^ het lettertype is iit &ricoi-ütia V-&K aea
telsAbejL-ioat, Deriu.lve cou hot luogelijlc «ta^rian

i-.otoelijk daar wü.a£ hot bericht iü 'oi^.ijiari^köïüön
oi^ ws.i-i het bericht is versoaden.

ïiititsllaü nasi? e*Sï3,s Koalss
a in punt 4.

C e t :

a«Het is daz niet bekend of een afschrift van het in
pt 3 JOMrisfiistg bedoelde schrijven via de xroorlichtings-

kanaloi werd verkre^ren»

b.üerHalve dza geen acties. in ai$?%fctyfeng van eventuele

opdrachten van Sie Th»

tioorlmtei'! wat nis! van toepassing ia

eiass: Go;.?!̂ :̂:̂

vervolgblad(en)

bljSagejn)
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(rfv

1.
a. Yooay.ii, . Qp € Bevêaböï 1977 fcvra»

h«t bl«4 g«Baa»dï Si-Bulletiü»
t«Mtte? 1977» üitgavs i*itlati*f
boa. I» dit blad kö»en *ea aantal «A

1> (teefftafes wat RWS van foepassing te (1)



V.»



dass:

lichccocfe(s)
R.s a

OBJ MR

OOSSN'R: 12.21.01.14

450 CiHa* ontï : 27.12.77

= 27.12.7?

INLB ontv

«rch

ï d i n f f
MELDING/RAPPORT ')
geen ) afwijkingen van :fn me!

1. eroSHVEa?. laternatlKul. ïeaarttnla

f. loom, , J ^Jjj-j» 1977 kvr™^^ ̂  M b6Rit w

Jiïïf£.£JLÏ1Jla*t) w"^p "n laatal -«« « »

4. HS3ULÏJUT
^L^^S^-^ss-arar

1. In bat geschrift (aie bljla^a) staat «p bladzijde 6 oadsr
mJIPBST15I_g ?5Ga3 TSIJVIIJJOSaaLBQSa dat or «p 14 Januari
1978 »a 14.00 uirr een aanlfestati» «al plaat» rladen
bat rrijv±lli^«rflleffer. Bas» aanif«»t»ti« cal
v»rdsn do.r h«t LAPD5LIJT JJïfl-TEIJVILLICÏZaSl . ,
ïïojelkascrn», Croeaaleaoi 39 t« ïïtrecht.

H«t landelijk anti Trijvilliffar«l*««r k*ait«t b«ataat uit
de T» l ff end a tTg-anlaitiea i B7D, UB, IV J, PP2, PSPjo, TD en7TDM.

2. Taveas vordt «p dan» bladsijd» £ raa h«t ^««ehrift (cie
bijlag») »zd«r yaarhcaa aat de IlT-atrijd $«aprak«a d»«r
da afdelingen 't Hirda on Sraale raa d« TTÜX dat «r gis»
strs«fd xsu as ̂  -t cm vordan noer kasernaaktiof £obo3»«rd «p
de sobiliiat!*! van d» aatoa.

') doorhalen wal ni0i van loepassm, i,

BC»5W-771036-72857o'.e

V8rvolgb la3(en] (««m) l

bi | l»Qe(n) (•*«/ l



Vervolgblad nr l bij
Ü N R

02JN

1. Dader 4 punt 1 blijkt dat naast het AMtericaa cemite
t«s«a bat vrijwilligersleger mi eek eax Landelijk
Aati-Vrijvillifferslegar koait* i» opgericht.

2. BBS is de aeainj toegadwua dat t. a. v. onder 4 prent 2
ff«aoftad« aTdelin^n 't Harde «n Eraels ran de 7VJXH

leden Tan hat JZ2 tittea. - — -
1, Eet ondorpunt 1 ganoaade Landelijk Anti-VriJvilli

lajer komite 9? ttneaen ia do linie r kel*a Taa het
infiltratie boiav

paraaf «tellen

adriea ..

Conform pt 5

Dzz aal gerapportösrd worden t. a, r. porsonon «c adreseea al» gesteld
onderaan tlz. 8 van da bijlage.

Het verd ia 1e instantie belangrijk ^oatót, dat de iafonaatie t.&.r.
de Hojelkaierne tijdig do S^otie Teilighoid ami boraikcn.

Ply.C 450Cir>ot

Utrecht lafo
ace a»t goc_tfllda ,



{naam. lunclic) .(

met (naam. funclie) .
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