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OP..HET^Xrfe^CONGRES_YAl'ï_DE CPSU

1 = De secretaris-generaal van de CPSU begint na een woord

van inleiding met erop te wijzen dat in de afgelopen periode (se-

dert 1971) .del /posities van de "socialistische landen" met elk

jaar zijn verstevigd. De invloed van deze landen op de loop van

de internationale gebeurtenissen wordt reeds machtiger en sterker.

Tegelijkertijd heeft een proces van verdere politieke konsolida-

tie van deze landen plaatsgevonden. Wanneer enerzijds gesproken

wordt van de versterking van de soevereiniteit van de afzonder-

lijke communistische staten wordt tevens gesteld, dat de elemen-

ten van gemeenschappelijkheid op politiek, economisch en maat-

schappelijk terrein zijn toegenomen. Voor dit proces waarbij de

"socialistische landen" meer en meer politiek, economisch en

maatschappelijk naar elkaar toe groeien hangt veel af van het

vermogen van de onderscheiden communistische partijen van deze

landen de eenheid te bewaren, te strijden tegen "exclusiviteit

en nationaal isolement" en de gemeenschappelijke internationale

taken voor ogen te blijven houden. Openhartig is de mededeling

dat er vrijwel geen zitting van het Russische Politburo in de

afgelopen periode is geweest, waar niet kwesties werden bespro-

ken als versterking van de eenheid van de "broederlanden", ont-

wikkeling van hun onderlinge samenwerking en de konsolidatie van

"onze gemeenschappelijke internationale posities". Die gemeen-

schappelijke internationale opstelling van de communistische

staten is volgens Breznjew ten goede gekomen aan de overwinningen

in Vietnam, Cambodja, en Laos, maar ook de erkenning van de soeve-

reiniteit van de DDR is met name aan deze opstelling te danken.

2. Zowel voor de betrekkingen met Vietnam en Cuba als voor

de betrekkingen met Roemenië, Tsjechoslowakije en Joegoslavië

laat Breznjew gelden, dat deze betrekkingen worden onderhouden

in een "geest van ware gelijkheid" en dat beslissingen worden

genomen met inachtneming van niet alleen nationale maar ook in-

ternationale belangen. In de Russische evaluatie kenmerken de be-

trekkingen met de meerderheid van de comm. partijen van de socia-

listische landen zich door "volledige eenheid". En ondanks be-

staande verschillen van inzicht met bepaalde partijen (men denke

b.v, aan de



b.T. aan de CP van Joegoslavië) is de algemene tendens er een. van

groeiende verbondenheid van de cornm. landen. Kenmerkend voor de

partijen van de WP-landen i.h.b. is, dat zij in "permanent kon-

takt met elkaar" staan. Deze sy3.t.emat_i_s_che ontmoetingen op mul-

tilateraal en bilateraal niveau stellen de leiders van de "so-

cialistische gemeenschap" (WP) in staat gezamenlijk een koers te

bepalen en om "zo te zeggen vreugde en verdriet te delen1'. In de-

ze politieke kontekst wordt ook de betekenis van het Politiek

Consultatief Comité en van het WP zelf als politiek-militair

bondgenootschap naar voren gebracht. Opnieuw wordt het standpunt

vertolkt dat de SU weliswaar tegenstandster is van militaire blok-

ken, maar dat zolang de NAVO voortbestaat de SU samen met de an-

dere deelnemers het WP zal versterken.

3- Ook in de wereldeconomie spelen volgens Breznjew de

"socialistische landen" een steeds belangrijker rol. Op Comecon -

gebied zal in de komende jaren de doorvoering van specifieke

lange-termijn programma's o.a. voor energie en grondstoffen en

voor betere bevrediging van de vraag naar voedingsmiddelen en

industriële consumptiegoederen centraal staan. Bij deze grootse

onderneming, aldus Breznjew, kunnen komplicaties nauwelijks uit-

blijven. Het gaat niet om een zaak van louter economisch belang,

maar om een "taak van immense politieke betekenis", om de verster-

king van de materiële basis van "onze gemeenschap". De groei van

de industrie van de Comecon-landen was volgens Breznjew in de af-

gelopen vijf jaar "viermaal groter dan die van de ontwikkelde

kapitalistische staten", in 1975 was de industriële produktie

van de Comecon-landen meer dan tweemaal zo groot als die van de

EEG-landen. De moeilijkheid bij de beoordeling van dit soort ge-

tallen is meestal dat zij, gegeven hun oneven vergelijkingsbasis,

symbolen zijn van optimisme of pessimisme, d.w.z. de emoties slech

verhullen en zelden zo nuchter zijn als zij eruit zien. In dit ge-

val kan een voetnoot die eraan herinnert dat de Comecon, anders

dan de EEG, dan ook een supermogendheid'telt, weer wat ontnuchte-

rend werken.

4. Tussen de partijen van de "broederlanden" werd, aldus

Breanjew, de i d e o l ogiŝ cliê ŝ am en wier k ing - ook op het terrein van

radio, TV en pers - aanzienlijk uitgebreid. Op grond van een meer



aanpak worden hiervoor- bijeenkomsten georganiseerd

De vraagstukken van de ideologische strijd komen immers onder de

huidige omstandigheden volgens de CPSU steeds meer op de voor-

grond te staan. Zoals bekend gaat men ervan uit dat ideologische

strijd geen voortzetting van de koude oorlog vormt. Ideologische

strijd is eerlijke , waarheidsgetrouwe propaganda over de voorde-

len van het socialistische systeem en de waarheid over het kapita-

lisme; daarentegen zijn ideologische ondermijning, laster en val-

se informatie (uiteraard in de Westerse pers) geen ideologische

strijd, maar een voortzetting van de koude oorlog. Dat alleen al

in de keuze van de formulering voor deze stellingname weinig ruim-

te voor ontspanning zit, zal duidelijk zi jn.

5« De politiek van de huidige Gjiinese leiders wordt beschre-

ven als openlijk .gericht niet alleen tegen de SU, maar tegen de

meerderheid van de communistische landen. De Chinese politiek valt

samen met die van de "vijanden van de ontspanning in het Westen"

en wordt een belangrijke reserve van het imperialisme in zijn strijd

tegen het socialisme genoemd. De maolstische ideologie en politiek

zijn niet alleen onverenigbaar met het marxisme - leninisme, zij

zijn er ook direct vijandig aan. De strijd tegen het maolsme zal

derhalve worden voortgezet. Tevens evenwel zal de SU, voor wat

betreft de interstateli jke betrekkingen, blijven vasthouden aan

de beginselen van' gelijkheid, eerbiediging van soevereiniteit,

territoriale onschendbaarheid, niet-inmenging, niet-aanwending

van geweld. De SU verklaart zich opnieuw bereid haar verhouding

met China op basis van deze beginselen van de vreedzame coëxi-

stentie te .normaliseren. Eerst wanneer Peking weer een politiek

zal voeren die gefundeerd is op de marx, - leninistische leer

en afziet van zijn huidige anti-socialistische koers zullen er

ook mogelijkheden zijn voor ontwikkeling van goede betrekkingen

die aan de beginselen van het "socialistisch internationalisme"

beantwoorden. Daarmee houdt Moskou dus vast aan de lijn om zo-

veel mogelijk de geïsoleerde positie van China te benadrukken.

Fiet Moskou, maar de afgescheidene zal tot inkeer moeten komen.

De koortsachtige pogingen van Peking de ontspanning te onder-

mijnen, ontwapening tegen te houden, wantrouwen en vijandschap

tussen de staten te zaaien en zijn streven een wereldoorlog te

provoceren om daarvan zelf te 'kunnen profiteren vormen een groot



gevaar voor- alle vredelievende volkeren. Dat wil zeggen China

isoleert zich niet alleen van de communistische wereld, maar van

de hele wereldgemeenschap.

6« Als een belangrijk facet van de betrekkingen tussen de

.SÜ—gEL .de. ...on_t wikkel ingelanden beschouwt de Russische partijleider

het feit dat de "politieke inhoud" van deze banden is verrijkt.

Het belang daarvan wordt onderstreept, omdat volgens Breznjew in

sommige van deze landen, zoals Egypte en India, het regiem aan

sterke druk van de binnenlandse en buitenlandse reactie bloot-

staat die de socialistische oriëntatie van deze regimes onder-

mijnt. In dit verband wordt ook Angola genoemd, dat het "voor-

werp van buitenlandse interventie" werd, maar dat in zijn strijd

om de onafhankelijkheid steun ontmoette van de "progressieve

krachten in de hele wereld" en deze strijd met succes volvoerde.

Ook in de toekomst zal de CPSU de "volkeren die voor hun vrijheid

strijden" blijven steunen, waarbij de SU geen voordelen voor

zich zelf zoekt, niet uit is op concessies en politieke heer-

schappij en geen militaire bases tracht te verkrijgen. Kortom:

"Wij handelen naar de ingevingen van ons revolutionair geweten,

onze communistische overtuigingen". Over het nemen van berekende

risico's, over het opvullen van politieke vacua, over 'gevaren

détente: géén woord.

7. Positief beoordeeld worden de betrekkingen van de SU

met d_e Arabische landen, m. n. Syrië, Irak, Algerije, Zuid-Jemen,

Libië (en de PLO). Daarnaast wordt de ernst van de pogingen van

"bepaalde krachten" om de Sowj et-Egyptische betrekkingen te on-

dermijnen erkend. De SU blijft het Vriend schap s- en Samenwerkings-

verdrag met Egypte als een langdurige basis voor haar verhouding

met Egypte beschouwen, de moeilijkheid blijft dat Egypte die

interpretatie niet of maar zeer ten dele lijkt te delen. In-

plaats van het verzet tegen de separate deelakkoorden treedt nu

de waarschuwing dat deze vooral niet gebruikt mogen worden om

de "werkelijke oplossingen" uit te stellen op de voorgrond.

Voorkomen dient te worden dat de kwestie van een regeling1 van

het Midden-Oosten conflict alleen in het belang van egoïstische

doelstelling-en tot een "politiek spel" wordt gemaakt. Bij een al-

gehele regeling van het Midden-Oosten vraagstuk zouden naast de

SU. _eik_de



SU en de VS ook Engeland en .Frankrijk betrokken, kunnen worden "bi.1

het garanderen (al dan niet in VN-verband) van de veiligheid en

onschendbaarheid van de grenzen van de landen in het Midden-Oosten.

8« Sprekend over de b̂ tirejyci.njgen_m̂  on-

derstreept Breznjew de betekenis van het Vriendschapsverdrag met

India, dat een stabiliserende factor in Zuid-Azië en het gehele

Aziatische kontinent wordt genoemd. Hoewel geen melding wordt ge-

maakt van Breznjews eigen plannen om te komen tot een collectief

Aziatisch veiligheidsstelsel, verklaart de Sowjet-leiding zich

open te stellen voor alle voorstellen die voortkomen uit de zorg

om vrede en veiligheid in Azië op grond va,n collectieve inspan-

ningen te garanderen. Zoals bekend wordt dit streven van Moskou

sterk gewantrouwd door Peking. Evenals bij het Russische streven

naar de vorming van een collectief veiligheidssysteem voor Europa,,

lijkt hier immers sprake te zijn van een Russisch machtsspel om

politieke ontwikkelingsmogelijkheden te creëren voor neutraliteit

als nieuwe beveiligingsvorm. Zolang overigens de volledige norma-

lisering van de Sowjet-Japanse betrekkingen uitblijft, ontbreekt

het Moskou' s Azië-politiek ook al op dat punt aan elke reële mo-

gelijkheid om de plannen voor vrede en veiligheid in het Yerre Oos-

ten en de Stille Oceaan meer kiemkracht te geven.

9» Jegens de Westelijke staten zal de vreedzame coëxisten-

tie-politiek verder worden voortgezet. Haar Lenin verklaarde, al-

dus Breznjew, vormt zij de "enige juiste uitweg uit komplikaties,

chaos en oorlogsgevaar". De lijn van het XXIV e Partijcongres

ter likwidatie van de koude oorlog zal worden doorgetrokken. Stappen

werden ondernomen om de Europese veiligheid op grond van de er-

kenning van de "territoriale en poltieke realiteiten" die als ge-

volg van de Tweede Wereldoorlog' ontstonden te waarborgen» Dat

gebeurde bilateraal (m. n, Sowjet-Pranse samenwerking, normalise-

ring Sowjet-Vestduitse betrekkingen) en multilateraal (regeling

¥est-Berli jn, EVC). Hoewel nog steeds "invloedrijke kringen" in

het Westen zich van de psychologie 'van de koude oorlog niet wen-

sen los te maken, heeft de officiële regeringspolitiek van

deze landen zich er grotendeels aan ontworsteld, Niettemin aal om

de ontspanning Onomkeerbaar te maken en een solide vrede te

waarborgen nog hard gestreden dienen te worden, o. m. tegen hen

d_ie _de_. Slo_tact_e



die de Slotacte van Helsinki als een cover trachten te gebrui-

ken om inmenging te plegen in de binnenlandse aangelegenheden

van socialistische landen en voor "anticommunistische en anti-

Sowjetdemagogie in de stijl van de koude oorlog'1. Min of meer

suggereert Breznjew dat niet aozeer de Westelijke reperinpen als wel c

ongrijpbare Westerse pers voor het "aanwakkeren van wantrouwen

en vijandschap jegens de socialistische landen" de détente blijft

tegenwerken.

10. Van beslissende betekenis om de dreiging van een nieuwe

wereldoorlog te verminderen noemt Breznjew de "wending ten goede"

in de betrekkingen met de VS. Het gehele systeem van akkoorden

tussen de SU en de VS berust op het wederzijdse begrip dat het

ontwikkelen van vreedzame gelijke betrekkingen een noodzaak is.

Het gehele complex van verdragen tussen de SU en de VS heeft een

vaste politieke en juridische grondslag gelegd voor wederzijds

voordelige samenwerking op basis van vreedzame coëxistentie. Tot

op zekere hoogte wordt door deze akkoorden het gevaar voor het

uitbreken van een kernoorlog verminderd. Voor de toekomst van de

Sowjet-Amerikaanse betrekkingen bestaan volgens Moskou goede voor-

uitzichten, althans zolang het vaste voornemen blijft bestaan

om meningsverschillen en disputen niet met geweld, dreigingen en

wapengekletter, maar met vreedzame, politieke middelen op te los-

sen. Kan de ontwikkeling van de Sowjet-Amerikaanse betrekkingen

in het algemeen genomen als positief worden aangemerkt, toch

wordt zij nog gekompliceerd door een reeks van belangrijke fac-

toren. Ook hier geldt, aldus Breznjew tot zijn auditorium, dat

"invloedrijke krachten" in de VS tegen verbeterde betrekkingen

met de SU, tegen internationale ontspanning zijn. Zij stellen

de politiek van de SU in een vals licht én roepen onder verwij-

zing naar een "verzonnen Sowjet-dreiging" tot opvoering van de

bewapeningswedloop op. Inspanningen gericht op het terugschroe-

ven van de bewapeningswedloop behoren onder de verklaarde doel-

stellingen van Breznjews "vredesprogram" uiteraard tot een van

de consumptieve elementen van het gehele pakket.

11- Het vredesprogram van het XXV e Partijcongres, wil door de

CPSU beschouwd zijn als een organisch.9 voortzetting1 en ontwikke-

ling van het vredesprogram van het XXIVe Partijcongres, het zgn.



"programma van de verdere strijd voor vrede en internationale

samenwerkings voor vrijheid en onafhankelijkheid van de volke-

ren1'1. Met het politieke én propagandistische vuurwerk dat met

dit program werd afgestoken zullen de verschillen dus betrekke-

lijk gering blijven. Centraal zullen staan inspanningen om te

komen tot SALT II, tot internationale verdragen over algehele

en volledige stopzetting van kernwapenproeven, verbod en ver-

nietiging van chemische wapens, verbod op de aanmaak van nieuwe

soorten massavernietigingswapens; inspanningen om beweging te

krijgen in de MBFB-onderhandelingen, die op een dood punt zi jn;

pogingen tot het in de praktijk ingang doen vinden van systema-

tische terugschroeving van defensieuitgaven ("militaire uitga-

ven"), bijeenroeping van een wereldontwapeningsconferentie; li-

kwidatie van resterende oorlogshaarden, m..n. een vredesregeling

voor het Midden-Oosten en in dat kader stopzetting van de bewa-

peningswedloop in het Midden-Oosten; versterking van het inter-

nationale ontspanningsproces door het totstandbrengen van kon-

krete vormen van wederzijds voordelige samenwerking; volledige

implementatie van de Slotacte van Helsinki; waarborging van de

veiligheid, in Azië door collectieve inspanningen van de Aziati-

sche staten; het sluiten van een internationaal akkoord over

niet-aanwending van geweld in de internationale verhoudingen;

volledige likwidatie van de overblijfselen van het koloniale sy-

steem en van de haarden van kolonialisme en racisme; opheffing

van kunstmatige belemmeringen in de internationale handel. Een

sterke kant van Russische vredesprogramma's is wellicht juist de

suggestie dat politiek óók de kunst van het onhaalbare is»

12. Uitvoerig gaat de Russische partijleider in op ontwik-

kelingen in de communistische "wereldbeweging", op het probleem

van- haar eenheid, op de betekenis van meningsverschillen die tus-

sen zusterpartijen bestaan of zich nog zullen voordoen en het be-

lang van het beginsel van het "proletarisch internationalisme".

¥aar de zogehetmklassevijand zijn anticommunistische acties ,a_c_^

JLjLê£_QB_i ft t erna t i onaal niy eau__c. oöjcdIngi erj mag volgens Breznjew

van het machtige en beproefde wapen van het "proletarisch inter-

nationalisme" niet worden afgezien. Kennelijk geldt dit "prole-

tarisch internationalisme" voor d e - C P S Ü als het belangrijkste

middel waarmee de acties van de comm. partijen op internationaal

niveau actief worden



ni\reau actief worden gecoördineerde Juist waar men hier en daar

oppert om dit "internationalistisch" principe maar prijs te ge-

ven, stelt Breznjew het partijcongres voor om in Moskou een hel-

denmormment op te richten, dat de trouw van de CPSU aan het prin-

cipe van het "proletarisch internationalisme" moet gaan symboli-

seren.» De normen van gelijkgerechtigdheid en respect voor de zelf^

JjJLg£iAlgheJ-d_ van elke CP worden door de GPSÜ weliswaar onderschre-

ven, meningsverschillen en gedifferentieerd optreden van afzonder-

lijke partijen betekenen ook voor de CPSU niet meer a priori ge-

vaar voor de eenheid van de eomm„ partijen, de these van de onafhan-

kelijkheid van alle partijen betekent ook voor de CPSU dat er geen

partij of richtinggevend centrum meer is. In de praktijk echter

zal de CPSU als primus inter pares haar leidinggevende rol, b.v.

als initiatiefnemer of trendzetter, nauwelijks aan betekenis la-

ten inboeten. De akkomodatietendenzen stelden Moskou o.a. in staat

om de Joegoslavische Bond van Communisten en de Eoemeense CP, die

op de vorige Europese Conferentie van communistische partijen

^1967) nog verstek lieten gaan, nu voor een dergelijke topconfe-

rentie te winnen. Die winst is binnen, zij het dan dat de komen-

de conferentie, welke oorspronkelijk in het eerste halfjaar van

1975 had zullen plaatsvinden, nog steeds niet plaatsvond. Het is

duidelijk dat onafhankelijk gezinde partijen zich inderdaad niet

laten afhouden van hun zelfstandige inbreng. De akkomodatieten-

denzen waaraan Moskou toegaf betekenen anderzijds niet - zoals

Breznjew op het congres waarschuwde - dat de poorten open zouden

zijn voor allerlei "compromissen in principiële aangelegenheden"

(van het marxisme-leninisme) of concessies aan "tijdelijk opportu-

nisme" (opheffing van de these van de diktatuur van het proleta-

riaat door de Franse CP?), dat zijns inziens aan elke partij die

daaraan toegeeft uiteindelijk alleen maar schade kan berokkenen.

De strijd over welke begripsinhoud zou moeten worden gegeven aan

het beginsel van het "proletarisch internationalisme" lijkt te

kunnen worden beslist ten gunste van de voorstanders van "soli-

dariteit in diversiteit" (CP van Joegoslavië, Italië, Roemenië).

Met het aanvaarden van een lossere eenheid in de communistische

wereldbeweging hoopt Moskou zich echter ongetwijfeld van des te

grotere voordelen te verzekeren. Niet zelden kreeg men in het

Roemeense geval reeds de indruk, dat Roemenië's "onafhankelijke"

opstelling in bepaalde opzichten dé Sovjet "b e langen, veeleer dient

dan schaadt»
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dan schaadt» Bovendien krijgt Moskou door wat meer versoepeling

in de relaties en standpunten bepaald niet minder kansen OEI het

traditionele pleidooi voor eenheid gewoon voort te zetten (hand-

having van eigen standpuntbepaling), zonder dat daarbij zoals

voorheen de hegemonistische neigingen van de CPSU al te zeer

in het oog springen. Blijven doelstellingen en belangen onge-

twijfeld, ook de CPSU lijkt meer en meer in te zien dat alles

nu aankomt op de cosmetische kunst van het "coördineren".
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Sectie Cl HOOFDSTUK VIII - OVERZICHT BEHANDELDE VEILIGHEIDSMELDINGEN

in de maand januari 1976

Datum van
binnenkomst

1 . MELDINGEN

7/1

7/1

7/1

8/1

9/1

9/1

12/1

15/1

13/1

Datum en plaats
v. h. incident

IN VERSLAGPERIODE

5/1 12 GGV

Vlb GR

Vit SSB

6/1 LIMOS

8/1 Vlb EHV

LET S

Vlb GR

Vlb YB '

31/12 HKKLu

Onderwerp

.Vederom correspondentie bestemd voor de voet-
balvereniging "PC ÏÏOLLANDIA" ontvangen vanuit
Ts jecho-Slowaki je.

Mogelijke benadering van een employé van een
firma belast met de supervisie over de shelter-
bouw.

Vermissing (tijdelijke) draagpassen.

Vermissing van een UZI.

Mogelijke observatie van de vlb door twee
inzittenden van een auto.

Vermissing DTB.

Vermissing. DTB. .

Vermissing ' DTB.

Abusieveli jke verzending van ZG document via de
PTT.

Voorlopig resultaat
v. h. onderzoek

Zie overzicht maand
november 1975.

•

Verzonden exemplaren zijn
aangekomen.
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Datum van
binnenkomst

Datum en plaats
v.h. incident

Onderwerp Voorlopig resultaat
v.h, onderzoek

14/1

15/1

15/1

15/1

15/1

15/1

19/1

19/1

20/1

14/1

30/12

31/12

4/1

DOC Foor-
tugaal

Vlb EHV

Vlb SSB

Vlb S3B

Vlb YB

Vlb SSB

19/1 Papen-
drecht

Telefonische melding ontvangen van DOC,dat naby
het depot Poortugaal een mislukte overval op
een Rotterdamse taxichauffeur was gepleegd.

Vermissing veiligheidsdraagpas.

Vermissing DTB.

In de nacht van 30 op 31 dec 1975 werd door een
LB-patrouille in de omgeving van het uitvalshek
"Hertenlaan" een scherpe émm patroon gevonden.

Vermissing van veiligheidsdraagpassen.

35 "doorlopende toegangsbewijzen", geldig voor
Vlb YB c.q. HKKLu, blijken na verstrijking der
-geldigheidsduur niet te zijn ingeleverd.

Omstreeks 20.00 uur ontving de dienstdoend
"desk-sergeant" van 32 TFS een telefonische,
bommelding.

Vermissing van een aangetekend schrijven van de
Kwartiermeester-Generaal KL gericht aan het KLS.

Verdachte belangstelling voor privé-woning van
een KLu militair.

In de afrastering van het
terrein werden diverse
vernielingen aangetroffen,
die er op duidden dat men
zich met geweld toegang
tot het terrein heeft wil-
len verschaffen. Nog in
onderzoek.

Door HBI/KLS zijn maatre-
gelen genomen»

Valse melding.

Er werden foto's gemaakt
die bestemd waren voor
een blad van de wijkvereni-
ging.
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Datum van
binnenkomst

Datum en plaats
v.h« incident

Onderwerp Voorlopig resultaat
v.h. onderzoek

22/1

23/1

26/1

26/1

28/1

30/1

•30/1

20/1 NSF

12/1 Vlb EHV

16/1 DELM

14/1 Twekkelo

21/1

21/1

24/1

DE Lïl.

Ylb YB

HKKLu

Brand in magazijn/werkplaats van het ÏÏSN, Het
magazijn met het daarin aanwezige materiaal is
geheel verloren gegaan.

Omstreeks 21.50 uur werden 3 personen gesigna-
leerd, die-komend vanaf het vliegbasisterrein-
over de omheining stapten en in een auto wegre-
den.

Vachtcommandant DELM ontvangt telefonische niel-
ding dat enkele voertuigen zich op de touristi-
sche autoweg verdacht ophouden.

KonMar brigade Twenthe ontvangt een anonieme
mededeling dat in de nacht van 13-14 jan iemand
op het munitiedepot Twekkelo was geweest en dat
deze man in de nacht van 14-15 jan aldaar wa-
pens en munitie zou gaan stelen. Betr. zou be-
roepsinbreker zijn, in wapens handelen en TBR
zijn gesteld.

Vermissing van ongeveer ƒ5000.-, zijnde de op->
brengst van koffieautomaten. ;

Vermissing DTB.

Door LB geclassificeerde documenten aangetrof-
fen in onafgesloten kast.

Geen sprake van sabotage
of opzettelijke brand-
stichting.

Kentekenö'onbekend in het
kentekenregister.

Betr. dd. 140176 op last
van de OvJ aangehouden om-
dat hij zich niet aan de
opgedragen voorwaarden van
een TBR gestelde had gehou-
den. In het MOB-complex
Twekkelo zijn geen wapens
en munitie opgeslagen.
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Datum van
binnenkomst

Datum en plaats
v.h. incident

Onderwerp Voorlopig resultaat
v.h, onderzoek

2. AFGEDAAN 1[JDENS VERSLAGFBRIO 3E (Oude meldingen)

12/9

17/9

7/11

28/8

4/5

14/10

LVMG

5 G G V,'

DE LM

22/12

•23/12

13/12 Vlb WD

7/12 5 GGW

Vermissing confidentieel geclassificeerde docu-
menten: Handboek KLu Verbindingsapparatuur deel
1 en deel 2.

Signalering Oost-Duitse vrachtauto met aanhanger
op de site-weg binnen het "Schutzbereich" van
het 503 Sq.

In Eist werd het gerucht verspreid dat er op
het DELM raketten met atoomkoppen aanwezig zou-
den zijn. Zij zouden stralingsvelden veroorza-
ken, hetgeen in Eist en omgeving miskramen en
misvormde kinderen ten gevolge zou hebben.

Mogelijke observatie van vlb door inzittende(n)
van groene Opel.

Signalering van 2 auto's met Duits kenteken bin-
nen het "Schutzbereich" van de stelling Vinzlar

Handboeken terug gevonden.

Betreft een leverantie van
steenslag uit de DDR aan
een bedrijf gelegen aan de
site-weg.

De bron van de geruchten is
geestelijk onvolwaardig.

Niet gebleken dat er straf-
bare handelingen zijn ge-
pleegd. Betr. politiek en
crimineel onbekend.

Eigenaren van bedoelde ken-
tekens hebben dé jacht ge-
pacht rond de stelling en
zijn politiek en crimineel
onbekend.


