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GEHEIM
Bepaalde ontwikkelingen met betrekking tot de Staatsveiligheid in bovengenoemde Rijksdelen zijn voor mij aanleiding mij tot Uwe Excellentie te wenden.
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Reeds eerder meldde ik Uwe Excellentie, dat in
Suriname de veiligheid van de Staat niet genoegzaam wordt
Verzorgd. Het ontbreken van een adequate veiligheidsdienst is hier de beslissende factor. Naarmate het aantal Surinamers in Nederland toeneemt en tegelijkertijd de
extremistische activiteiten onder hen aan kracht winnen,
wordt dit gemis ernstiger.
In bijgaande nota, die in feite aanknoopt bij mijn
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_ 1. no. 715.J>50, moge ik Uwe
Excellentie een overzicht aanbieden van de huidige toestand zoals deze door de BVD wordt waargenomen.
De ontwikkeling van de Veiligheidsdienst Nederlandse
Antillen verloopt niet onbevredigend. Zowel bij de opzet als bij de formering van deze dienst leverde de BVD
bijstand. Deze assistentie heeft laatstelijk bestaan
uit het ter beschikking stellen van een ervaren instructeur gedurende enkele maanden. Daarnaast was reeds vorig
jaar een medewerker voor enkele jaren "uitgeleend".
Niettemin blijft het personeelsprobleem voor de nieuwe
dienst zeer nijpend en het is dan ook niet uitgesloten
dat van die zijde om verdere steun zal worden gevraagd»
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Men gelieve steeds één zaak in één imef te Lenandelen. Bij beantwoording nauwkeurig net onderwerp, de dagtekening en Het nummer van.
deze trief vermelden.
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Intussen neemt het aantal Surinamers en Antillianen
dat naar Nederland komt, voortdurend toe. Het is mij
bekend, dat destijds de Minister van Justitie bij herhaling uiting heeft gegeven aan zijn bezorgdheid omtrent
het feit, dat uit Suriname en de Antillen iedereen naar
Nederland mag komen, terwijl toch dit voor Nederlanders
omgekeerd niet mogelijk is. Deze bezorgdheid, welke ook
door andere Ambtgenoten werd gedeeld, gold vooral personen, die naar Nederland komen voor werk, maar dit niet
kunnen vinden. Er is toenmaals gedacht aan een regeling
om aan deze situatie, welke onaanvaardbaar is genoemd,
een einde te maken. Ook de Britse Regering heeft zekere
belemmeringen in het leven geroepen, met betrekking tot
gebieden van de Commonwealth.
Blijkbaar heeft de beschouwing van het hierbedoelde
probleem tot dusverre nog niet geleid tot een oplossing.
Wanneer een regeling als in casu bedoeld voor de BVD
kansen zou opleveren om de binnenkomst of het verblijf
van nieuw aangekomen Surinamers en Antillianen te traceren, zal dit de observatie van daarvoor in aanmerking
komende figuren aanzienlijk vergemakkelijken en ook een
behandeling van zaken, zoals aan de orde gesteld in de
brief van het Hoofd van Uw Kabinet van 4 juni 1964
no. GS 2174 zeer bevorderen»

Mijn Dienst heeft met het behandelde sub 1. in zoverre
te maken, dat dezerzijds op verzoek advies is gegeven betreffende verbetering van de Staatsveiligheid, voorts omdat Suriname de BVD uiteraard in gegeven gevallen inlichtingen zou behoren te geven, op basis van reciproeiteit,
doch hiertoe meestal niet in staat is. De bemoeienis van de
BVD met het sub 2. en 3. behandelde is zonder meer duidelijk.
Ik moge Uwe Excellentie verzoeken mij in de gelegenheid te stellen bovengenoemde zaken nader mondeling aan U
voor te leggen.
HET HOOFD VAN DE DIENST
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