
PAÜORAMA V^H WBBKgAAMHWlH V Au Dl B.V.D. (2o halfgaar 1962)»

Comtra oubToroj.o. Do worksaaamodom va» do Afdolimg B. hobbom do Tolgoado
votoaoohap opgoloTordi

Mfohtofx^romiamo• Toitolijk - mij hot mlot formool -
hlold do "Bimag" op to boataam* Daar otaat togomoTor dat oom
groopjo oud-politioko dolimquomtom oador loidimg Tam

hot "Himag^-work wil Toortaottom*
Do oador do aaadaeht gokomom orgamiaatio "Jomg Xuropa",

dlo lm Toraehillomdo Woatouropoao lamdom Tortakkimgom hooft*
bloof ma hot Toraproidom Tam omkolo pojiflottom om Tam hot
OTomoomm "Jong Europa" gohotom orgaaa, vordor paooiof.

Do frooiomdo imrlood Tam do
t^Locho Partij (PSP). do goaim£aloordo oomtaotom Tam
goaoomtoraadolodom mot CPV-raadafraotioa om do daaruit Toort-
Tlooiomdo mogolijkhoid tot boXmTloodimf Tam do PSP door do
GPV, loiddoa, modo mot do Tam do aijdo dor S.Ü.- om Tojoehi-
aoho ambaooadoo goblokom bolamgatollimf, tot hot boaluit
do oboorratlo Tam do PSP to imtommiTorom.

lot ComitJ_1962 voor do Trodo bloof aforom tofom do
kormbovapomimc* Xm Torbamd mot sijm moutralo imatollimf
woom hot eomiti oom door hot commumiotiocho TolkolooadLtl
godaam Toraook, boidor aotiTitoitom mo mogolijk to eombimo-
roa, Tam do hamd.

im hot jaar soeht maar mogolijkhodom tot aamomworkimg mot
amdoro partijom, Tomd haarm immioma im hot door do Partij
Tam do Arboid im ooptombor j«l* gopubliooordo rapport HZm
Diomat Tam do Trodo" oom kraohtigo atimulama, im hot bi^aom-
dor im hot "Miadorhoidarapport". Do Groot dio» om aioh Tam
TOO! arboid to Torloaaom, aijm fumotio Tam algomoom oooro-
taria had gowijsigd im dio Tam Tooraittor dor partij» hooft
godnromdo aijm lamgdurig Torblijf im do S.U. <Tam 25/9 tot
8/11 1962) do goholo oomhoidapolitiok Tam do CPK boaprokom
mot do Buaaiaeho loidora»

Vadat mog oom tvootal topfumotiomariaaom dor GPV sioh
maar Moakou had bogoTom om aam doso boaprokimgom dool to
momom, word im do "Prawda1* Tam 4.11.1962 oom oommumiqui go-
publiooord, waarin word Tormold dat do CPSO do GPV «ou
atouaom im haar otrijd Toor momtralitoit Tam Xodorlaad,
im maar atroTom maar oomhoid Tam hamdolom Tam commumiatom
om aooialiatom om Tordor allo TOoruitatroTomdo kraohtom im
Modorlamd im do atrijd Toor hot behoud Tam do Trodo.

Im do op 23.11.1962 gopubliooordo NStollimgomM Toor do
partijeoaforomtio Tam 15/16.12.1962 gaf do CPU aam, hoo mij
mioh - modo mot hot oog op do im 1963 to houdom Torkioaimgom •
do politiok Tam oomhoid om aamomworkimg Tam CPU, PrdA om
PSP Tooratoldo. Op doao bijoomkomat word do por 1.9.1962
imgoToordo Toorlopigo wijaigiag im do partijloidimg bokraeh-
tigd.

Zm hot oomfliot ftowjot Ümio-Chimm ataat do partij
thama aam do ftuaeiaoho mijdo.
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O* larlood Ta» d» ooamaiotiooao Takbowoieijur (Q*»trua
Ta» lo»hoid on Ilaaaoaatrijd) vaa a*rkbaar la T*rki**lag*n
bij aoaaig* grot* aotaalbodrijTo». H*t »*er g*ri»g* aamtal
wild* atakiftg*» gaf d* ooaavaiato» ge*» aaagrijpiagapuatea
Toor agitatie* Coataotea aet de Takbowegiag nehtor net
IJ»«r«n Gordijn hadde» vooral door aoaorTaoaatiereiaea_plaata
loa Ceatraa-beatuurder b*aoeht d* ooafereatie oTor do m,
dio hot Woroldratororboad ia deceaber '62 to Loipaif hiold.

Do Yoroai^a» *Voroaigd Yoraot* hooft, aiddola ooa door
haar opgcrioht oaMouflafoooalti, oaig ouoeoo wt do aotio
togoa do logoriag vaa W««tdaitoo militair*» ia Budol. Tijdoao
hot k* ooagroo vaa do f4d4ratioa Xatoraatioaalo doo Biaia-
taato ia Waroehau vordoa oakolo «omatutiatiaoh*, Vodorlaadao
ottd-Torsotootrijdoro ia hot boatuur Taa d* iatoraatioaalo
orgaaiaatio gokoaoa* Zij aajaoa do plaato ia vaa o*a vro*goro,
ai*t*ooa*uaiatiaoho godologoordo.

Ia do ttaotio*Badol" werkt do voroaigiag oaaoa a*t do
••d»rlanda* Vrfdforaad. dio oohtor aa do roorgaaioatio ia
jaaaari 1962 aaoi v*r«wakt* *a aloohto woiaig vaa aioh li*t
horoa» Xoa sovoatal lodoa Taa do Baad aa» do*l aaa h* t
WoroldTrodoaooagroa ia Moakou ia juli 1962.

Op h*t rlak ra» d* iatoraatioaalo propagaada roordoa
aioh do ooA»uaiatia«h* ^ f ufdoritaaf »at4.«f door hot aoadoa Taa
ooa Trij groto gro*p joagor*a aaar hot VoroldjougdfoatiTal
ia I*laiaki ia augoatua Taa dit jaar. Ia Modorlaad Toordoa
aij aotio Toor do Trijlatiag Taa do militair , dio
gowoigord had al» ooldaat aaar Viouv-auiaoa t* Tortrokkoa.

Toor hua aotio t*g*a d* opolag Taa atoomwapoa» op Kodor*
laad» groadgobiod aookoa domo orgaaiaatio» •«•ovworkiag aot
hot paeifiatlaoh* Coaitt 1963 Toor do Vrodo* Op hot d*e*»b*r-
ooagro» Taa h*t Algoaooa Vodorl»»d» Jovgd ?orbo»d word dit
bokoad goaaakt*

Op 1.9.1962 word hot hoofd Ta» do afdoliag OTorgo»
plaatat. Hadioa Tolgdo oo» roorgaaioatio boataaado uit do
•a»*aTO*giag Ta» do tot da» teo goaohoido» gohoudo» »fdo-
li»go», r*»pootioT*lijk b*laat »*t aoqniaitio/oporatio •»
T*rworki»g. Sot hoofd Ta» do oorotToraoldo afd*li»g word
bolaot aot do leiding Ta» do ai*uwo afdoliag. Do oiada jaroa
boataaad* nauw* oaaoaworkiag tuaa*» boido (oudo) afdaling*»,
waa a*d* oorsaak dat do i»t*gratio Tlot ko» Torlopo».

Toor do NATO word*» d* g*bruik*lijko rapport*» g*aaakt.

Mot hot Buadoaaat fur Torfaaauagaaohat»
word aauw aaa*ag*w*rkt i» oo» o»dorao*k aaar aubT*rai*TO
ooataotea Taa Woat- *a Oootduitao kooriora, o. a. ia Modorlaad
plaata Tiadoad oadat dit aoort oataooti»goa i» Duitalaad door
do ooaauaiatoa t* g*Taarlijk wordt goaoht.
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Ook ia doso voralagporlodo tradon oakolo poraoaoola-
lodoa op aio doooatoa Toor do ourouaaoa vaa do afdollag
Qploldlag. Ala nltvloolaol vaa hot boaook a«a do Xodorlaadao
Aatllloa door hot vooraallgo afdoliagaaoofd vordoa do boldo
la oploldlag aljado Aatllllaaaoo «abt«nar«m tijdelijk la do
afdoliag to ««pk gootold, oa bokoad t* rakoa aot roapoo-
tiovolljk oporatiof work «a vorworklag.

H«t Toerb«r«ld«ad» w«rk voor o«a ovoatuolo ultcoado*»
rlaffltoovtaad vord voortgêsot* Do oToraioatoB vaa allo CPM*
diatriotoa oa vaa do eoaaualotlooho aaatolorfaaloatloo «ordoa
gohool bijgovorkt* ovoaalo do oporatlo "Diopvrioo". lot
oTorlog aot hot bureau vaa do ̂ .orritorlaal BoTolhobbor
Vodorlaad *«rd noraaal Toortgocot. Do "vorjariagoltjot"
kroog siJa porlodloko horoloalag*

Do la do ooroto kolft vaa 1962 alou* aaagoaoaoa joag*
aabtoaaroa voltooldoa hun otago la do afdollag. Vwoo buaaor
wordoa doflaltiof aaa do afdollag toogovoogd.

Do worksaaaaodoB vaa do Afdollag C. aobboa * al daa
aiot la ooablaatlo aot dlo vaa aadoro laotaatloa - oador
aoor do volgoado wotoaoobap opgolovordt

ff to l*Bd,f i Za do voralagporlodo
wordoa oalgo hogoro fuaotloaarloooa vorvaagoa o. a. do Aa*
baooadoraad, dlo aodort do ultwljalag vaa Aabaooadour
Poaoaaroako la oktobor 19&1 •!• Chargé d'affalroo optrad.
Hot porooaool dor Militair» Mlaolo word vrljwol la «ija go-
hool vorvaagoa* lot duovor «ordoa gooa aaawljalagoa vor-
krogoa, dat bij bovoagoaooado autatioa word afgowokoa vaa
hot gobrulkolljko «floaalagaaohoaa.

Tljdoaa hot Cuba-laoidoat wordoa vaa do Sowjotntaolaohi
Aabaaoado gooa bijsoador* roaetloa waargoaoaoa. Do ladruk
word vorkrogoa« dat Moakou do vortogoawoordlglag hlor to
laado volkoaoa la oawotoadhold had golatoa oatroat do go*
dragallja, dlo soa wordoa govolgd.

Polltloko botrokklagoa» Hot rood* oor dor goaoldo ooa-
taet tuoooa do Sowjotraoolaoho Aabaaoado oa do MP word
ook la doao voralagporlodo voortgoaot* Klad doooabor 1962
voad ooa oataootiag plaato tusaoa do Chargi d 'af f air oa oa
do vooralttor vaa do PSP.

Taa Sowjotmaaloeho si J do boatoad vool bolaagatolliag
voor- do voraohllloado Hodorlaadoo vrodoabowoglagoa oa voor
do hlor tó laado govoordo aotioo togoa do atooabowapoalag.
Hot la to vorwaohtoa, dat. gopoogd aal wordoa doso aotlvl-
toltoa dloaatbaar to aakoa aaa do Sowjotruooiaoho propagaada.
Dat bij dit atrovoa ook do Ruaalaoho Orthodoxo Xork la ia-
goaohakoldi koa o. a. wordoa afgvlold tilt do doolaoaiag vaa
ooa dologatio doaor Kork aaa ooa oalaaga hlor to laado go-
houdoa korkolljko vrodoaooaf oroatlo .

Xvoaooaa word groto propagaadlatlaoho waardo toogokoad
aaa Baaaiaeao doolaoalag aaa Hodorlaadao aaalfoatatloa op
hot torroia vaa ooi tuur of oport* Oowoaoa wordt op hot op-
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trodea Taa ««a Qeorgiaeke daaagroep kier te laade «a hot
deelaeaea vaa ««a Baaaiaeke tqnipe aaa kippiaeke evoaemeatea
ia He4erlaa4. Hetcelfde geldt ia aiet aiadere aate Toor 4e
overkoaat vaa allerlei weteaaekappelijke delegaties uit 4e
Sovjet Uaie aaar Me4erlaa4.

Keoaeaiech* Yttrf^^g'll* Vaa «owjetraaaiaeke aij4e
wer4ea 4* pogiagea voortgeset ««a markt te aekeppea voor
Ruaaiaoko auteaobielea «B Iaa4bouwwerktuigea. tot 4aavar
bl»k«m d«m« pogiagca ai«t atteecaTol, vaar»«hijalijk door kot
oatkrokoa Taa o«a bekoorlijk ••rTieo-apparaat.

ĵ tiriteit SowJotrM^ffi^oko ialigktiHtf<%^ioiiittoai Do
rood* ia kot vorig* oTor aiokt göaigaalöordo biaaïoriaga-
pogiagoa Taa ia 4o Sovjot ïïaio voor faailio* of «akoaboaook
TorblijToado Wodorlaadora wordoa oroaooa* oaToraiadord Toort-
goaot*

Za doao Toralagporiodo wordoa aiador ooaoroto aaawij-
aiagoa vorkrogoa botrof foado olaa4oatioao aotivitoitoa vaa
do flovjotmaaiaoko ialiektiagoadioaatoa ia Mo4orlaa4. Dit
foit kaa op aiokaolf oaktor aiot 4ioaoa aio baaia voor 4o
voroa4orotolliagf dat 4e ce aotiriteitea kior te Iaa4o aoudoa
afaoaoa* Hot ia al. gebleken, 4at vaa Sovjetruoeiooae ai j do
do laatste tijd de uiterato vooraiektigaeid ea bviteagewoao
vaakaaaakoid wordoa botraokt bij kot veraejaoloa vaa ialiok-
tiagea* Za verbaad aet de uiteraard beperkte aogelijkkedea
waarover do Dieaat beeohikt, ia kot goeaaaiaa oadeakbaar
dat eea dool dor togea oaa laad goriekto gekeiae Sovjet-
rueaiaohe ialioktiageaaetivitoitea aaa waaraoaiag oataaapt,
b. v. doordat oatvootiagea ia kot buitenlaad werdea gear*
raageerd*

Aio aogelijke ooraakea vaa de boveageaigaaleerde oa-
aioktigkoi4 kmaaea werdea goaoeadi

a. be4uektkei4 voor ooaproaittereade epioaage-affaireo
(coala o. a. reeeat ia Xagelaad) die aiot alleea eea bij*
aoader eokadelijk effeot aoudea kobbea op kot aogeaaaade
Sowjet-vredeaoffeaaief * aaar boveadiea eoa aael keratel
vaa de aoraale diplomatieke betrokkiagea (kot over ea weer
beaoeaea vaa Aabaaaadeura) ia do weg moudea ataaat

b« eea te verwaoktoa eaelle oa felle reaetio vaa ledorlaadae
ai j de ia verbaad met de aog ateeda ia de Sowjet Vaio
op beeckuldigiag vaa apioaage gevaagea gekettdea Heder-
laadera« ea t

o. de ia kot verledea ree4a plaata geka4 kobbeade preapte
peraeaa-aoa*grata-verklariagea •

Reoaaaio. Bulgarije. JooMalaviei Do aotivitoitoa vaa
4e Boeaeeaae ea aoëgoalaviaeke vertegeawoordigiagea ea vaa
do Boeaeeaae ea de Bulgaarse ialiektiageadieaatoa kier te
laado kebbea geea aerkbare veraaderiagea oadergaaa.

De towerkatelliag vaa Joogoalaviaoko arbeidere ia
Mederlaad, o.a. ia kot aijabedrijf, keeft tot op kodea
eveaaia eoa verkoogde activiteit vaa do Jeegoelaviaeke ia*
liektiageadieaet tea gevolge gekad. Do veiligkeidaaapootea(
verboadoa aaa do veetigiag kier te laade vaa doae groep
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vrooidolingon, hobbon do aandacht van do Dionat* Ovor tot
algoawoa blijkoa do Joogoalaviooho arboidora aoor iagononon
t* aijn not do Xodorlandao aooialo vooraioningon.

loaitariio* Door ««a Boagaarao ataatauitgovorij wordon
aaa Hongaarao vluohtoliagoB aa oaigraBtoa ia Bodorland
rogolamtig wookbladoa a& sogoaaando eulturolo kalondor-
boakaa toogoaondon* Za daa« godruktoa wordt hot opoabaro
lovon i» hot wodorland moor rooaklourlg voorgoatold. Co»»
•uniatiaoho propaganda wordt aot opsot aohtorvogo golatoa.
Vol wordt do nadruk gologd op do aorolo plioht van do uit*
(owokoaon, aaar loagarijo torag to koroa.

loa golijk gorioht atroron » do band toot hot aoodor-
laad to Toratorkoa - ligt koaaolijk ook toa groadalag aan
do oirottlairo( dio do Hoagaarao Vortogoawoordiglag hlor to
laado oiad 1962 aam vluohtoliagoa o» omigraatoa dood too-
kotooa oa waaria hu» wordt toogosogd* dat aij tor Logatio
ooa Hoagaara paspoort kaaaoa Torkrijgoa mot hot roeht aaar
Hoagarijo to roiaoa b.T. Toor fajailioboaook.

Ia Hongaarao kringon hior to lando ia oaruat oatataan,
doordat Tolo Boagaron, ook intollootvolon, goaoigd blijkon
van dit aanbod gobruik to aakan, «ondor nioh oohtor rokoa-
oohap to goroa Tan do daaraan vorbondon ooaaoquoatioa.^
Vrijwol allo poraonon bohorondo tot gonoondo catogoriooa,
aija thana in hot bonit Tan ooa Troondolingon* of vluohto-
lingonpanpoort. Bij vorkrijging van oon Hongaara paapoort
aou hwa atatua hior to lando vorandoron on »ou do rodon,
waaron hnn doatijda vorblijf in Vodorland word toogoataan,
aiot langor goldig goaoht kunnon wordon.

Ir noot ornatig rokoning gohoudon wordon not do nogo-
lijkhoid dat do aongaron, dio van do bovonvoraoldo gologon-
hoid gobruik nakon» do bijaondoro aandaeht van do longaarao
inliohtingondionoton aulloa hobbon on dat onkolon van hon
aio agont goroerutoord aullon wordon*

jPo^oni In do aotivitoiton van do Poolao Yortogoa»
woordiging hior to lando wordon goon vorandoringon goeon-
atatoord.

Ir aija aanwijaingon, dat do in hot vorigo vorolag
vomoldo afgoaohoidon groop van do Pooloo Booron Partij,
haar gogingon on hior to lando tot oon oigon - op Varaohan
goorlontoordo - organiaatio to konoa, nog niot hooft opgo-
govon. Za hot buitoalaad (U.8.A., Bngoland, Bolgio) wordoa
wol aolfataadigo organiaatioa van doao afgoaohoidonon op-
gorioht.

Tool aaBdaoht word ia voralagporiodo boatood aan
Poolao vrouwoa» dio aodort 1993 **t Vodorlandora in hot
hnwolijk mijn gotrodon. Qoblokon ia nl. dat oon aantal van
doao vrouwoa rooda vWr han huwolijk goroorutoord word door
Poolao inliohtingondionaton. 2ijdona do Dionat wordt go-
traeht thana vaat to atollon, of - on ao ja, in hoovorro
on op wolko wijao - doao vrouwon thana nog voor doao Poolao
dionaton workaaaa aijn.

Toaolotto kan nog voraold wordon, dat - naar rooont
goblokon in - do K.L.M.-vortogonwoordiging in Polon do
apooialo bolangatolling had van do aldaar opororondo in-
liohtingondionaton »

- 6 -



- 6 -

taJooao*g^f»ffr*1 f« uit boauiaigiagaoTorwogiagoB word
kot poraoaool Taa do Tajookiaoko Vortogoawoordigiag ia
Bodorlaad aot twoo aodoworkora Toraiadord. OH doaolfdo rodoa
ia d* Toroeaijaiag *•» kot door do Vortogoawoordigiag uit-
gogoToa Xaforaatio-Bullotia Taa Ifaaaal por aaaad torug-
gobraoat tot oiaaaal por twoo aaaadoa.

Coaoroto aaawijaiagoa Toor hot boataaa T*a gokoiao
ialiehtiagoaaotiTitoit koadoa aiot wordta rorkrogoa*

laATBOhijalijk aodo toa boaoovo vaa do politioko
bori«ktg«Tiag *aa Praag wordoa ooataotoa oadoraoudoa «ot
do CPU oa oaig« Toor Mdo vrodo" iJToroado Xodorlaadoro. Ir
aija «aawijBiagoa dat do Tojooaoa or aaar otr*T«a do kriag
T*a hoa rolatioa uit to broidoa ia do rioktiag vaa boa, dio
•oor goboiao iaforaatioo aoudoa kaaaoa rorotrokkoa.

Op eulturool torroia voadoa oaigo «aaifootatioo plaata
tor«ijl do oulturolo propagaada door aiddol vaa do voroai*
giag HModorlaad*>Ta4oeho«Slo*aki4oN word Toortgoaot*

Op kaadologobiod *ordt Toor BOTOr koa wordoa aagogaaai
iatoaaiof goatroofd aaar ooa baadolaaoeoord vaa laago duur
aot Modtrlaad (Boaolux), oaarbij word gotraeht to oatkoaoa
aaa do Modorlaadao oio, ia dit aoooord ooa ooapoaaatio-
rogoliag voor do iadortijd ia Tojooao-Slowakijo goaatioaa*
liaoordo lodorlaadao oigoadovaoa op to aoaoa*

Iroaala dit rooraooa kot goTal wmo, word ook ia doao
Torolagporiodo door do Haadolaafdoliag vaa do Tojoealooko
Tortogoawoordigiag groto aaadaeht boatood aaa kot Torkrijgoa
vaa ialiektiagoa op wotoaaeaappolijk- oa tooaaiaok gobiod
uit do "opoa broaaoa"* dio ia Xodorlaad op ruiao ooaaal
Toorhaadoa aija*

^oo^-Paitolaadi Taa do Ooatduitao aaadolavortogoa*
woordigiag ia Aaotordaa wordoa gooa aotivitoitoa op ialiok-
tiagoagobiod goooaatatoord*

Xa do aotivitoitoa vaa do Ooatduitao ialiektiagoa-
dioaatoa ia gooa voraadoriag gokoaoa. Modorlaad blijkt aog
oavoreiadord do bolaagotolliag TOB doao dioaatoa to hobboa,
aodat ia ooa groot aaatal govalloa tot kot iaatolloa Taa -
dikwijlo goor uitgobroido * oadoraookoa aooat wordoa ovor~
gogaaa.

Toor do loipaigor Moaao (aoptoabor 19<2) boatoad wo«r
YOO! bolaagatolliag Tma Hodorlaadao aijdof do bolaagatol-
liag Taa do Ooatduitao ialiektiagoadioaat Toor doao lodor-
laadéra waa aaToaaat.

Bot aaatal Bodorlaadorav dat ia Ooat-Ouitalaad woaoa*
do faailiolodoa boaookt« waa aog atcoda aaaaioalijk oa do
bolaagatclliag Taa do Ooatduitao ialioktiagoadioaatoa Toor
doao boaookora bloof oaroraiadord.

Bot aaatal Ooatdaitaora, dat Toor faailioboaook aaar
Bodorlaad kwaa, Tortooado ooa daloado toadoaa* fiaaroatogoa
naa kot boaook Taa Tortogoawoordigora dor Ooatduitao
ataatoaaadolakaatoroa aaa Bodorlaad ooa grotoro oaraag aaa.

Twoo dioaatplioktigo Bodorlaadao ailitairoa aija ia
Toralagporiodo aaar Ooot-Duitalmad godoaortoord. Zij wordoa
oadorgobraokt ia kot opT«ag-o«atrua Toor BATO-doaortouro
to Bautaoa. Bua doaortio word Taa Ooatduitao aijdo Toor
propagaadadooloiadoa uitgobuit.
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laa tooaoaoad aaatal Ooatduitao Tlmoataliagoa Toatigdo
aioh - aa aaa kartar of laagar Torblijf ia da Boadaropubliok -
ia Xodorlaad* Soblokoa ia, dat aich daaroadar paraoaaa ba-
Toadoa, dia vo&r hua Tluoht aaar hat Waataa ia Torbiadiag
atoadaa aat aaa Oaatduitaa ialiehtiag«»*iaaat• Da aogolijk-
hoid baataat uitoraard, dat aij "Tluohttaa" ia opdracht,
aa vaaraohijalijkor ia aog dat xij aa hua vaatigiag hiar ta
laada opai«u* vordaa baaadard oa oToatuool aadar badraigiag
aot aaatragalaa togoa aua ia Ooat-Dultalaad woaaada Tor-
waataa tat Tordoro aadoworkiag wordaa godwoagoa*

Nat hat Niaiataria Taa Juatitio ward rogolaatig oTar-
!•• gaplaagd ovar hat varblijf aa da vaatigiag Taa daaa
Traaadaliagaa ia Xadarlaad*

Baohtaaaftrfaiaaai lat aadaraoak aaar da aaawaaighaid
Taa O.A.S.-aaahaagara ia Xadarlaad haaft aiat aaagatooad,
dat ar op dit gabiad ia oaa laad Taal aotiritait vordt oat-
wikkald. Xakala aiar ta laada TarblijTaada Praaaa aotiTiataa
«•rdaa galdaatifiaaard, tarvijl da aadiga aaadaeht word
baataad aaa da paraoaaa, a*t wia ai j eoataet blakaa ta babbaa.

yiToraayt Da atudia Taa aogalijkaadaa tot aaehaaiaariag
Taa aaa daal dar adaiaiatratia aa daovaaatatia Taa da afda-
ling Coatra-apioaaga ia thaaa aaTar gaTordard, dat

a» aaa Toorlapig ayataaa oatvorpaa ia}

b* ia do aaaato tookoaat bogaaaaa kaa wordoa aat ooa aaatal
oxporia«atoa.

Kat aaatal aitgabraida paraoaaaoadaraookaa Toor iatarm
gaaruik Taa do afdaliag Coatra-apioaaga bodroog ia do twoodo
holft Taa 1962t 223* torwijl 37 Tolgaotioa plaataroadoa.

Ia Torbaad aot kot Tortrok Taa kot hoofd Taa do
Chiaoaa/Iadoaoaiaako oootlo, wordoa do aorkaaaahodoa Taa doao
aootio oadorgobraeht ia aaa nioawo afdaliag, dia toToaa ward
balaat aot do boatvdariag Taa da politiok-oztroaiatiaoha
oa oubToraiOT* aetiTitoitoa Taa paraoaoa uit do aogoaaaado
MoadaroatwikkaldaM laadoa.

"' T- "•* r«
Zaakgalaa

«P aaadaa
aijada Tortrok Taa da Ohiaaaa Zaakgalaatigda, da laagdurigo
afwoaigkoid Taa aaa dar bolaagrijkato fuaotioaariaaoa oa
da gobodoa auiaighoid, roadoa do aotiTitoitoa Taa da Chiaaaa
logatia ia da waatalijko a f oor* Ook word do iadruk Torkrogoa,
dat hiordoor hot work oadar do ia Xadorlaad TorbliJToado
lado-Caiaoao atudaatoa afaaa* Hot work oador do Ororaoo-
Ghiaaaoa hior t o laada giag aoktar eaToraiadord Toort.

Hoowol Caiaa do haadolabatrakkiBgoa aot da Tri J a warold
woaat uit to broidoa oa oaigo toohaiaoko aiaaloa aaa laad
boaoohtoa, aehijaoa politioko faotoroa hot afaloitaa Taa
oakolo balaagrijko ordora to boloavoroa.

Oa Toraehorpiag Taa hot Chiaaoa-Ruaaiaeha ooafliot(
wolko aio h aaa hot oiado Taa da Toralagpariodo duidolijk af-
tokoado. Tor hoogt hat bolaag Taa ooa aorgruldigo boatudoriag
Taa allo uit do boaohikbaro broanoa biaaoakoaoado politioko
gogoToaa.
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Opvalload ia do goriago waardoriag, dio aoa op do
Chiaoao logatio hooft voor 4* CPI.

Pyba. Togoaatolliagoa vaa aiot-idoologiaoho oar* bia-
aoa do Gttbaaaoo logatio * aijfc «r d* ooraaak van, dat ooa
aaatal joago diploaatoa aulloa wordoa ovorgoplaatat «a da
haadolaafdoliag word loagoaaakt vaa do kaaaolarij.

Kot oooialo vorkoor tuaa*a Cabaaaao «a Buaaiaoko
dlplomat«a w«rd d« laatat* tijd i«ta aiad«r fr«qunt| h«t
ooataet m«t d* Chia«s«a lijkt to« t« a*a«a.

I«a b«t«r lasioht w«rd T«rkr«««a ia h*t ooataet tuaao»
d» Cutoaan*o Aabaaaad* oa d« ai»r t« laad* T*rblijT«»do
auid-A»«ri kaaaao atudoatoa»

Aaadaoht word foaohoakoa aaa do rolatioa, dio oador-
aottdoa wordoa aot do CFK, do PSP oa do Horkgroop laforaatio
Cuba.

^adonoaio. loa oadorsook, dat rolgdo op ooa voilif-
hoidoiaoidoat, braoht aauvo botrokkiagoa t«oooa do ladoao-
aioeao Ambaaaadoa ia Bruaaol oa Boaa oa oaigo ia Ifo dor laad

ladoaoaioro aaa hot lieht.

Bijsoadoro aaadaoht word bootood aaa do ia-
vlood vaa do "Partij vaa do Matioaaliatiaoho 8opubliokwt
(loidor ), op do ia Vodorlaad wooaaohtigo Buriaaaora.

Bolatiof groot ia hot aaatal Egyptoaaroa, vor-
boadoa - 0*4* vorboadoa gowooat - aaa do Sgyptiooho i«lioh-
tiagoadioaotoa, dat ia Kodorlaad vorblijft aio lid vaa do
ABbaaaado, aio atudoat of sakoaaaa, of dat Vodorlaad bosookt
aot ooa offioiolo opdraeht.

Alaoaooy. Bij vior Miaiotorioa ia aog gooa bogia go*
aaakt aot do iavooriag vaa hot aovoiligiagovooroohrift-XI
1961. Hiortoo bohoort Buitoalaadao Sakoa, dat thaao, aodo
aaar aaaloidiag vaa hot rapport* « boaig ia ooa
aaatal bovoiligiagasakoa uit to workoa oa do iavooriag vaa
hot aiouwo vooraehrift ia hot ooroto kwartaal 1963 tor baad
cal aoaoa.

Do rogorimg vaa do Aatilloa word tijdoao do roeoato
ojtbaoaadouaaooaforoatio ia do Aatilloa door Buitoalaadao
Zakoa gowosoa op do woaaolijkhoid, dat ook daar ooa aaaloog
bovoiligiagovooraehrift wordt iagovoord, wolk advioa gttaatig
ia opgoaoaoa.

Do Dirootoar-Ooaoraal dor PTT vorklaardo hot Bovoili»
giagavooroohrift vaa kraoht voor do PTT, waardoor do dooa-
aoatoabovoiligiag bij doso dioaot thaao oiadolijk op ooa
goodo baaia koat to ruatoa. Dit gaf o.a. aaaloidiag tot ooa
groot aaatal aatooodoatoaoadoraookoa aaar FTT*poraoaool dat
bij do bohaadoliag vaa gorubriooordo doouaoatoa ia botrok-
koa.

Do iavooriag vaa hot aiouwo vooraehrift aaakt hot ook
nodig, do "Algoaoao Bovoiligiagobopaliagoa voor Bogoriaga»
opdraohtoa" (ABBO) to horaioa, waarovor thaaa ooataot «ot
do Militiaro voilighoidadioaotoa boataat.
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Dt aodoloiroulairo Taa hot Miaiotorio botroffoado
Yaeaatioroisoa YBB aabtoaaroa aaar laadoa aohtor hot XJaoroa
Qordija hooft thaaa ooa uitworkiag op praktiaoh all* Miaia-
torioa gokrogoa. Op Laadbouw «a Yiaaorij word boolotoa d*
eiroulairo aio t bokoad t* aakoat op Oadorwija, Xaaotoa «a
Notoaaohappoa wordt aog oYorwogoa, of doao ook aan do
wotoaacaappolijko atavoa Yaa d* VaiYoraitoitoa bokoad moot
«rordom goaaakt*

Baigo oagoruathoid ia arboidorakriagoa aaar aaaloidlac
Taa do toolatlac Taa Joofoalavlocho •lja««rk«ra kwaa tot
uitdrukklag ia ««a radiotooopraak Yaa ooa CRV»bo«tnardor*
Biori» w«rd«a oakolo OTorvogiagoa goaooad dio Toordioa roods
oador do aaadaoht Taa do Miaiator «aron (obraeht oa door
hom aaa oakolo aabtfOBotoa wordoa aodogodoold.

Do aaadaoht Taa hot Miaiotorio Yaa Buitoalaadao Zakoa
«ord c«v«*tifA op do «ofolijko oaaaafoaaao eoaaoquoatioa
Yaa hot haadhaYoa Yaa Profoaaor Dr. aio Vodor-
laada dodolofoordo bij do Suropoaa Spaoo KoaOareh Orgaai-
•atioa (MBO).

Ia afwijklnc rma do oitvatio bij ISKO blijkt or voor
Suropoaa Lauaeaor* DoYolopvoat Orgaaioatioa (ILOO) ia do
eoavoatio vol ooa boYoiliginfsaoodsaak to wordoa uitfo-
oprokoa« Dit botokomt, dat Yoor doao organiaatio Yoor
Yroodsaao dooloiadoa ooa boYoiligiagsoYorooakoKot aoot
«ordoa uitgoworkt, dio oaigo golijkonio sal Tortoaoa aot dio
YBB Xuratao. Ia Yorbaad hioraodo word boaook oatYaagoa Taa
hot plaataYorvaagoad hoofd YBB do Auatraliaoho Toillghtlda
Dioaat, torwijl hot hoofd Yaa do afdoliag ooa Yorgadoriag
YBB boYoiligiagsoxporta Taa do Lid-Statoa bijwooado. Boa
bruikbaro Toorlopigo rogoliag kwaa gorood.

Hot aaaadolijkao ovorlog aot do Kilitairo Toilig-
hoidadioaatoa Toad aoraaal Toortgaag oa boloofdo ia hot
bogia Yaa do Yoralagporiodo ai Ja 100o Yorgadoriag*

Boaook word oatYaagoa Yaa do Oirootour Yaa hot BoYoi-
ligiaga Buroau Buratoa aot wio ooa vorooavoudigdo aaalag*
proooduro word boaprokoa, afgaat«ad op dio» wolko thaaa
ook voor do BIS wordt toogopaat* Boa boaliaaiag ia aog aiot
goaoaoa.

Do ia hot najaar gohoudoa XAYO-oofoaiag Tallox1*
Yorgdo YOO! tijd Yaa do afdoliag, daar bohalYo do loidor
Yoor do B.V.D. aog drio nodoapoloadoa, dio haa taak aot
soor Y««l aniao YorYvldoa, tot do afdoliag bohoordoa* Do
roaultatoa Yaa do»» oofoaiag ai JB Yaa YOO! belaag Yoor do
afdoliag,

Door ciokto( oYorplaataiag oa oatalag waa or ooa
kraphoid aaa poraoaool, dio ia aoaaigo opaiohtoa ia hot
work tot uiting kwaa.

Hot hoofd Taa do afdoliag wooado «4a vorgadoriag Yaa
hot Mato Soourity Coaaittoo bij, waarbij ooa aiovwo opaot
Yoor ooa boYoiligiagaevraua voor poraoaoa uit hot bodrijfa-
IOYOB oa ooa uaiforao rogoliag Yoor boaookoro aaa Vato
Production and Logiatioa Orgaaiaatioaa do vooraaaaato paatoa
waroa.

Boa bogia word goaaakt aot hot aaaoaYattoa Taa do
roaultatoa YOA hot work Yaa do afdoliag bij do Yoraohilloado
rolatioa oa hot uitkaaaoa Yaa do boYoiligiagadoaaiora*
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gebieden vam bovoilimima-. Het voor het jaar 1962
gemaakte iaapeetieprogramma me t_betrekking tot de mtaad
vaa do HAYO-beveiligiag werd beeiadigd* Kr «i j n nog eakele
op dit punt «wakke Ministeries, dio hot totaal vaa do doel-
matigheid vam deco beveiligiag i* Hederlaad nadelig be-
iavloodea.

Hot do lijk» Luchtvaart Dieast «ore oom betere rege-
ling voor do beveiligiag vaa HAVO-iaformatie bij do K.L.N.
uitgewerkti do beveiligiag Tam do koerierssoadiagea «ot
doao maatschappij blijft rooi aandacht vragea. Hot oordooi
t*a.T. do betrouwbaarheid Taa dese koeriersverbimdimg io
omveramderd oooptioeh.

Vit oom mador oTorlog Tam do Poraamomto fortogom-
woordigora bij do XBO is oom Tortrouwolijko rogoliag Toort-
gokomon, op gromd vaarTam domo autoriteit thamo omig ia-
«ioht wordt Toroehaft im do betrouwbaarheid Tam haar pormo-
meol. Vaa do omtworpom mogelijkheid om pormomool op «eer
kwetsbare plaatoom uitgebreider to latoa aatecederem im
door do SBQ mog goom gebruik gemaakt.

Ororlog mot Jumtltio loiddo tot oom uitbreiding Tam
do bevoegdheid tot raadplogimg vaa do Justitiële Dooumoa-
tatie voor vorklmriagoa omtreat hot gedrag of aatoeodoatoa*
oadorsoekem vam imtoraatioaalo ambtoaaroa.

Xa vorbaad mot do ovorgaag vaa hot Shapo Air Defeaoo
Teohaioal Center maar do bomdgoaootmohappolijko orgaaieatie
im ovorlog goopoad omtreat do wijie waarop do beveiligiag
moot wordea voortgomot*

Xa ooa brief aaa hot Miaimtorio vaa Buitoalaadmo
Zakea hooft do ftLoamt or do aaadaoht op gevestigd, dat goom
aetiviteit tor beveiliging vaa hot Ultra Coatrifugo projeot
wordt ontplooid om dat goom immioat bestaat ia do doel-
matigheid vam ovomtuool op vormook vam hot RCM toogepasto
boveiligimgmmaatregelem.

Do Yereaigiag vaa Kxploitaatoa vaa Ileotrioitoits-
bodrijvea ia Kederlaad oa do Tereaigiag vaa Bxploitaatea
vaa aasbedrijvoa hebben ooa briof aam hua lodoa doea uit-
gaan, mot do richtlijnen voor do beveiligiag oa bewaking
vaa elootrioitoits- oa o.q* gasbedrijven, teaoindo hoa to
iaformorea indien mij reeds thans bepaalde voormioaiagoa
•ouden willoa troffoa.

Bevo^lifplmgsgraktiUt • Tem behoeve vam ast Niaisterio
vaa tooaomisohe 2aken is wederom ooa aantal oadormookoa
iagesteld naar bedrijven, dio ia aaamorkiag willoa komem
voor iafrastruotuur opdraohtoa of do mogoamamdo WATO-vWr-
imformatio* Voor urn bedrijf, dat tevens opdraohtom voor
XJmorom Gordijm laadoa wilde uitvoeren, is pas toostemmiag
gogevem tot hot vorkrijgoa vaa v66r-imformatie ma oom uit-
gebreid ovorlog mot do directie om het Commissariaat Mili-
taire Productie om oom omdercook bij hot bedrijf of do ver-
laagde gogovoas naar behoren kuanoa worden beveiligd*

loa inspectie bij soa v6£r-imformatiebo4rijf bracht
oom orastig gemis aaa beveiligimgsmaatregelem im hot gehele
bedrijf aam mot lioht, waardoor hot verlenen vaa gorubri-
eoordo opdraohtoa voorlopig aog aiot mogelijk mal mijm.

Samem met de foilighoidsdiemst vam do Koninklijke
Luchtmacht werd oom imspootio bij do K.V. Fokker uitgevoerd,
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waarTaa hot - gaaatigo - roaaltaat d* Torwaohtlagoa hooft
oTortroffoa. Ia ooa tri*f aaa hot Hoofd Taa do Laohtaaoht
laliehtiagoa Dioaat word do aaadaeht goToatigd op hot bolaag
Taa ooa gorogoldo iaapoetio oa ia or op aaagodrongca hiorroor
•oa golcwaliflooordo (hoofd)offioior boaohikbaar to atolloa.

Op groad Taa door do Dioaat Toratrokto rapportoa
vordoa oakolo poraoaoa oatalagoa daa wol aiot toogolatoa
tot gorubriocordo workaaaahodoa. Bij Buitoalaadao Zakoa word
ooa hoofdoubtoaaar op groad raa hoa»aoxaolo aoigiagoat dio
ia ooa goaprok door do botrokkoao wordoa toogogovoa, oat-
alagoa* Bioruit oprookt ooa tooaoaoado aorg voor do poraoaclo
boToiligiag bij dit Miaiatorlot waarop rooda laag ia aaa-
godroagoa.

tr kwaa aloehta ooa oakolo klaohtaaak biaaoaf dio op
bOTrodigoado wijM koa wordoa afgowikkold*

lawfad^ao Toiliahoid» loa lijat Taa poraoaoa wior
tolofooaaaaalaitiag oador bijaoadoro oaataadighodoa Torbrokoa
aoot wordoa, word opgoatold oa aaa do Dioaat Bodrijfaroilig-
hoid vaa do PTT tor haad goot«ld roor vordoro uitworkiag.

Bij do XutabodriJToa aot do groototo «oaooatratioa
Taa oxtroaiatiaok iagoatold poraoaoolt wordoa lijatoa aaaoa-
goottld vaa do workaoaora, aaa wio oador bijaoadoro oaataa-
dighodoa gooa toogaag tot hot bodrijf aal wordoa Ttrlooad.

Bot ooroto boToiligiaga* oa bowakiagaplaa Taa ooa
olootrioitoitabodrijf, t.w. do P«M, word door do Coaaiaaio
Boaohoraiag BlootrieitoitabodrijToa aa&Taard. doaoopt wordt,
dat dit goodo Toorboold thaaa door aadoro oaorgiobodrijToa
aal wordta gOTolgd.

Bot boToiligiagaplaa M.S. word oador do aaadaoht Taa
Torkoor oa latorataat gobraeht aot hot dool» do aiaiatoriolo
goodkottriag to Torkrijgoa op dit plaa, dat tot op hodoa
aloohta door do afdoliag Zawoadigo Voilighoid waa goodgokourd

Do ooroto goooabiaoordo plaaaoa Toor do boaohoraiag,
boToiligiag oa bowakiag Taa oakolo Titalo bodrijToa wordoa
oatTaagoa Taa do Boofdafdoliag Sooaoaiaoho Tordodigiaga*
Toorboroidiag Taa Booaoaiaoho Zakoa. Door oaTOldooado Toor-
boroidiag oa aaaoaworkiag waroa doao oohtor aog a«or oaTol-
lodig TOA opaott hotgooa rooultoordo ia oTorlog tuaaoa do
aabtolijko dioaatoa op Booaoaiaoho 2ak«n, waarbij ooa botoro
koora word «itgoaot.

Boa aaatal oadoraookoa w«rd Torrioht aaar bodrijToa
dio door Booaoaiaoho Zakoa aogolijk aio Titaal aolloa wordoa
boaehoawd.

Viaa oa Baiaratl,o« Do daliag Taa do oaigratio-aaaTvagoa
bloof tioh Toortaottoai do aaavragoa Toor boaookoraTiaa
Tortooadoa ooa goriago atijgiag. Boa oakol aooilijk goTal
koa door OTorlog Tftlraf aot do botrokkoa iaaigratiodioaat
tot o«a boTrodigoado oploooiag gobraoht wordoa. Ororigoaa
waroa or gooa klaohtoa, aooh Taa aaaataaado oaigraatoa,
aooh Taa iaaigratio-aiitoritoitoa.

Voorliohtlag oa laatruotio» Boa aabtoaaar Taa do afdo—
liag Tolgdo ooa X4VO-proofottroua oTor iaduatriolo boToili-
giag, aaaoa aot ooa Tortogoawoordigor Taa Hariao, Laadaaoht,
Luohtaaoht oa BZ/CMP, waaroTor ooa rapport aaa hot Bato
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aeaurity Buraan werd toegeaoadea. Deae ouraua ward gevolgd
door aaa tweede, «aaraaa door da beveiligiagaiaapeeteura
raa da M.V. Hollaadaa Sifaaal Apparataafabriak aa da B.V.
Fokker werd deelgeaoaea.

Da bahoafta aaa aa da aard vaa eurauaaaa op hat ge-
biad dar beveiliging ward - ia overleg aat da afdaliaf
Oplaidiaf aa Voorlichting - oadar da loupa gaaoaaa*

Opleiding a» Voor da afdaliaf Oplaidiaf aa Voorliohtiag vaa hat
tweede halfjaar 1962 een aet verkaaaahadea aaer beaat aa-
aeater.

Opleidingen. Beeda enige tijd beatoad ar vageaa per-
aoaeelagebrak aea aohteretaad ia het geven vaa divarae ge-
apaoialiaearde oplaidiafeat hoofdzakelijk ten behoeve vaa
paraoneel vaa de Koninklijke Marine aa da Koaiaklijke Lucht'
•acht. Bet «ocat gelukken daae opleidingen aodanig ta doen
plaatavindaa, dat daarvoor da in ieder voor- aa najaar ge-
brnikelijka Inleidinga- en Baaiaourauaaan niet behoefden
te vervallen*

In het tweede halfjaar verden da volgende in de dea-
betreffende Miniateriêle Beechikking genoeade opleidingen
gegevent
1 Inlaidiagaouraua» duur 8 dagen aat 12 deelnei
1 Baaiaouraua, H 38 "
1 Inforaatia/Obaar- " 33 "
vatiaouraua,

1 Bavailigingaaurauai " 1 3 "
1 laforaatieouraua, N 13 H

Bet geaiddelde oatvikkelingapail van da deelnaaera
aaa bovenataanda eurauaaaa vaa beduidend hoger dan dat van
hen die in de voorafgaande jaren eurauaaaa bij da afdaling
volgden* Bet percentage der deelaenera aan via aea fetuif-
aehrift dan vel eaa Veilifheidadianatdiploam koa worden uit-
gereikt vaa dan ook bijaondar hoog*

In het afgelopen halfjaar alotaa aet da februikelijka
exaaena 15 peraonan eaa volledige opleidinf voor hat Veilif-
heidadienatdiploBa nat goed gevolg af* Bierdoor ateeg aat
aantal dar uitgereikte «iploaa'a vaa 733 tot ?ML

Da Coaaieeie, belaat aet het toaaioht ap da exanena,
verbonden aaa de opleidingen genoead in het Regleaaat Op-
leiding en Kxaaena Binnenlandaa Veiligheidadieaataerd door
de Miniater opnieuw geforceerd, wegene verandering vaa
werkzaamheden in da Dieaet vaa 4an der laden* Ia da lijat
vaa OeooBaitteerdea ia geen wijaigiag gekoaen.

In da afgelopen periode kwa* da Coaaiaaie vaa Toaaioht
•et de ExaaeaoowRiaaie eenaaal bijeen ter beapreking van da
raaultaten behaald door da deelneaera aan hat exaaea var-
bonden aaa de Baaiaouraua* De beapreking vaa aangelegen-
heden betreffende da ia dit aeaeater gehouden Informatie/
Obaervatieenraua vond plaata in 1963* Voor het overige
werden de verkaaaahedea verbonden aan da andere aurauaaaa
door da Vooraitter aet de leden vaa da Coaaieaie van Toe-
licht aohriftelijk affedaan.
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Ook «t wao d* deelaeaiag aaa do door do «fdeliag
Tersorgdo ourauaaoa vaa peraoaea aiot behoreade tot do
B,V.D. rolatief aeer groot»

Aio gevolg VOJB do ia hot vorig half jaar geaoaoa be-
aliaaiag do opleidingen «oor af to oteaaea op do behooftca
wolko do praktijk vaa hot inlichtingen- oa voilighoidowerk
aaa do B.?.D. oa aija verbindingen etelt, tradon «oor daa
voorheen, Tooral ia do Baaiaouroua oa do gecoabiaoerde
Xaforaatio/Obaorvatioourotto» aogeaaaado gaotdoooatoa opf
d.w.a. goapoeialiooordo porooaoololodoa vaa do veraohilleado
afdoliagoa raa do Dienot*

tor verdieping van hot iaaioht vaa do doolaoaora aaa
do Baoiooureua iaaako vraagetukkea verbonden aaa do koudo
oorlog, vord roor do ooroto oaal gobruik goaaakt Vaa do
dioaotoa van ooa offioior Taa do loaiaklijko Luohtaaoht*
Ia ooa voortroffolijko loaiag gaf hij ooa duidolijko uit-
ooaaottiag ovor do otratogiooh-ailitairo boaadoriag vaa
hot vraagotuk dor avoloairo bowapoaiag*

Za do Baoioeurouo word bij vijao vaa proof drioaaal
por wook ooa aogoaaojado "aiddagbooprokiag1* goaoadoa* Do our»
oiotoa «ordoa bij toorbourt uitgenodigd hua aoaiag ovor ooa
bopaald aotvool gobouroa of hot vorbaad hiorvaa aot ooa
boaaadold godooXto vaa do «urauaotof tor dioouoaio aaar
Toroa to broagoa* Trijvol iodoro ouroiot io bij doao
aiddagboaprokiag aotiof botrokkoa gowooot. Hot onthouoiaaao
aiorvoor «ao groot* Hot ligt daa ook ia hot vooraoaoa doso
boaprokiagoa aio vaat prograamapaatt althaaa voor wat do
Baoioeurotto botroft( ia to vooroa. Ovorigoaa hooft do
aiouwo opaot Taa do Baaioeuroua, waarvoor rorwoaoa «ogo
wordoa aaar hot vorig halfjaarlijko ovor>iehtt aaa do go-
atoldo vorwaohtiagoa voldaaa.

Voortgoaot wordoa do ourauaooa Sooiologio voor do
twoodo- oa dordojaara doolaoaora*

Aaa 12 poraoaoa word voor voraohilloado dooloiadoa
ooa kort* individuoio of apooialo eurouo gogovoa.

Ook ia dit ooaootor word ia tooaoaoado mato aodo-
workiag vorlooad aaa divorao oploidiagaiaotituton vaa
do Krijgoaaoht oa do Politio. Zo word voor hot oorat voor
do Rogoro Krijgaoohool *oa loaiagoaoyelua vordoold ovor
2fc loouroa voraorgd door do afdoliag*

Toorliohtiat» Toor hot poraoaool vaa ooa aantal go-
aooatolijko politiokorpaoa oa ooa diatriot vaa do Hijkapoli-
tio word ooa loaiag ovor hotaij hot ooaauaiaao ia hot algo-
aooa daa wol ovor hot Inlichtingen- oa Toilighoidowork ia
Xodorlaad gohoudoa*

Hiot oavoraold aag blijven dat taaaa ia do prograaaa'a
vaa nagenoeg elk opleidingoiaotituut vaa Hijka- oa Qeaeeato-
politio ia doa laado ooa plaato io iagoruiad voor ooa aprokor
behorende tot do Biaaoalaadao Yeiligheidodienot. TOB behoeve
Taa do politie werden iaaako oploidiagovraagatukkoa oaigo
advioaea voratrokt en oavaagrijk iaatruotioaatoriaal tor
booohikkiag gootold Taa do Directeur Taa do aleuw opgerichte
Boohoroho*Soaool•



Met de belangrijkate verbindingen hadden weder**
drieaaandelijkae bijeenkoBaton bij d* Dienst plaat» (res-
pectievelijk op 18 «a 20 aepteafeer «n 18 december 1962).
Op de ««rat* vergaderingen werd ala onderwerp ter diacuaaie
C«at«ldi "Probleaen rond hat aiadrijf van apionage", nadat
dit door aan hoofdaabtenaar van da Dienst waa ingalaid. Kan
aantal vragen over da Vreojadelingeneontro'lo, vaar apaaiaal
in da hotels, werd da aaawanigan tar beantwoording aanga-
boden. Op da vergadering van 18 december, «elk* gesaaenlijk
waa voor da beide groepen, werd door Dr.

• geaproken
i Deae

oauaerie aet lichtbeelden, waarvoor een groter aantal Bede»
werkere van de verbindingen alaook van de eigen Dienst waa
uitgenodigd, werd gehouden ia de aula van het Hoofdbureau
van Politie te 'e-Oravenhage.

Wederoa vond een bijeenkooat te Beeletw plaata on wel
gedurende 26, 2? en 28 eepteaber 1962 in hotel Hein Zwit-
serland, aldaar* Deae driedaagae ooaferentie waa georgani-
aeerd voor toegevoegde officieren der Rijkapolitie (13)t
voorta enige Korpaohefa van Qeaeentepolitie (3) en Inapeo-
teura of Eoofdinapeeteura van Qeaeentepolitie, die in hun
Korpa «iJn belaat aet het dagelijkae toeaioht op het in-
lichtingenwerk (18)*

Ala bijaondere gaaten waren op de laatate dag van d*
conferentie aaaweaig de Xnapeateur-Oenaraal van het Korpa
Bijkapolitie en een vertegenwoordiger van de chef der af-
deling Politie van da Direetie Openbare Orde en Veiligheid.
De belaagatelling voor deae bijeenkoaat waa ala gewoonlijk
•eer bevredigend»

Ten behoeve van enkele offieierenverenigingen in den
lande werd een viertal leningen over het eoamuniaae en
de plaata van do B.V.D* ia de Vederlandae aaaenleving ge-
houden.

In voorlichtende ain werden ook beaprekiagen gevoerd
met vertegenwoordigen van enige •aatachappelijka organi-
aatiea, o.a. atudenten-atudieverenigingen.

In het contact net de pera ia onder «eer Medewerking
verleend aan een aantal publicatieat gewijd aan het oonau-
niaae hier te lande, veracheaea in het dagblad Bet Parool.
Voorta ia op versoek van de redaetiea van een tweetal grote
geXlluatreerd* weekbladen Bedewerking verleend, bij de voor-
bereiding van een aerie artikelen over apionage-aotiviteiten
en de taak van de B.Y.D. in deae. Bet overleg teraake ia
nog gaande.

In de peraoneelabesetting van de afdeling Opleiding
en Voorlichting trad geen wijniging op. Rekening noeat
worden gehouden aet het vertrek van een der docenten naar
een werkkring buiten de Dienat net ingang van 1 januari 1963•
lot op heden ia nog niet in de hierdoor ontatane vacature
voor«ion.

Snige belangrijke verbeteringen in do huiaveating
van de afdeling vonden in dit afgelopen halfjaar plaata.
Ion uitbreiding van de werkruinten net fin vertrek kon
nog niet worden gerealiaeerd, oadat het ia dit gebouw
aaaweaige overtollige Materiaal niet kon worden afgevoerd.
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Yaawogo do wooraoaataadighodoa kon ooa la doooabor go»
plaado oavaagrijko roatauratio aaa do aohtoraijdo Tan hot
gobouw aiot plaataviadoa.

Coatastoa Buitoalaad» Za do boataaado vorbiadiagoa aot do ovorooakoaatigo
buitoalaadao zuatordioaatoa dodoa aieh goduroado voralag-
poriodo gooa vijsigiagon voor. Do hoovoolhoid vaa do aot
dozo dioaatoa uitgowiaaoldo boriektoa bloof ia 19&2 aia of
moor atatioaairf aot aaatal oatraagoa borioatoa aehoaaolt
do laatata jaroa oa hot gotal 7000, dat dor uitgaaado bo-
draagt oagoToor 8000.

Hot Hoofd vaa do Fraaao ialiohtiagoadioaat braoht ia
avgoatua ooa boaook aaa do Dioaat, torvijl ook hot aiouwo
Hoofd vaa do Luxoaburgao Toilighoidadioaat, dia rooda
rroogor Hodorlaad had boaoeht, ia aoptoabor do koanioaakiag
kwaa horaiouwoa. Do Chiof Liaiaoa Offioor vaa do Auatra-
liaeha Voilighoidadioaat, dia ia Loadoa ia govoatigd, braoht
ia vorbaad aot miJa aaaataaado torugkoor aaar Auatralio
ooa afaehoidaboaook, torwijl oaigo tijd lator sija opvolgor
xioh kwaa proaoatoroa.

- 16 -



Het Hoofd Taa d* Dienst aa» het initiatief tot ««a
nauwer ooatact tussen d* drie Veiligheidadieastea Taa do
Benelux, aet positioTe respoaae. Voort» tot oTerleg "«t d*
andere Beaeluxdieaatea oa do Duitse Veiligheidsdienst OTer
beTeiligiag T«n hot HO-apparaat, volk oadorworp bianoakort
aador oador ogoa aal worden goeioa.

Kot Hoofd Taa do Oioaat boaooht roort» do Duitse
inliohtingoa- sowel aio do Veiligheidsdienst, do Zwitserse
on do Deense Veiligheidsdienst, laatstgenoead boaook aaar
aaaloidlag vaa ooa urgeute aangelegenheid.

Do uitvlaaoliag Taa gogoToaa aot do aadoro - hiorboToa
aiot Tomoldo - bultoalaadao xustordioaatoa gooft gooa aaa-
loidiag tot bijsoodoro opaorkiagoa.

Soa Toralag OTor do naJaaroTorgadoriag Taa hot MAVO
Special Coomittoo word rooda afaoadorlljk iagodioad.

Coatattoa Bianoalaad» Hot ooataot aot do aogcaaaado politioTorbiadlagoa waa
ia do Toralagporiodo Taa aaagoaaao oa Truobtbaro aard* Hot
blijkt atooda «oor, dat Politio oa B.V.D» laagaaaorhaad aaa
elkaar gowond aijn geraakt on begrip hobboa gokrogoa Toor
elkander» taak. Dit sluit aiot uit, dat aan beide aiJden
aog aiot Tervulde «oaaoa beotaan. Voor aoTool doao aaa do
aijdo dor Politio aiot door poraoaoolatokort of gebrek aaa
eapabolo aeaaea oaTorTulbaar aija, biodt aot guaatig kliaaat
dor onderlinge Torhoudiagoa redelijk aitaiobt op roaliaoriag
doaor «ea«oa«

Op iaatigatio Taa do Dionat hooft do Miaiator i» ooa
Torgadoriag aet Cooaiaaariaaoa dor Koaiagia tor aprako go-
braoht do consequenties Taa hot peraoneelatekort bij do
Politio» namelijk dat hot inlichtingenwerk vol ooaa ia hot
godrang dreigt to koaen. Mot naao hooft do Hiaioter erop
geweeën, dat wanneer zulka ia ooa bepaalde Qeaeeate to «oor
hot gaval aooht worden, hot Hoofd Taa do B.V.D. sioh toraako
•et do Coaoiaoaria dor Koningin ia Torbiadiag aal otelloa.
Do desoraijdao nota, die op dit puat betrekking had oa do
Minister waa toegesonden, word ia hot Torig PANORAMA go*
aoaoreerd.
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De WLaiater heeft ia deaelfde vergadering met de
Commissarissen der Koningin erop aaagedroagen, dat aaa het
bij aija circulaire d.d. 2t februari 1960, ao. 39155, gedane
versoek ia voorkomeade gevallea de baad wordt gehoudea.
Dit versoek houdt ia om ter gelegenheid vaa de beëdiging
vaa een Burgemeester die voor het eerst eea Oemeeate met
(iemeeatepolitie te besturen krijgt, en van een Korpschef vaa
Politie die voor het eerat als aodaaig optreedt, dece fuao-
tionariseen met nadruk te wijaen op de aaawijsing vaa da
Korpschef tot verbinding van de B.V.D., en op de aedewerkiag
ea takt welke in dit verband van hen muilen worden gevergd.

Behalve de gebruikelijke besoekea aan Korpschefa,
districtscommandanten ea aaa het hoofd vaa de Qreasveilig-
heidadienst der Koninklijke Marechaussee, alsook beeprekiagei
met lagere ambtenaren vaa de inlichtingendiensten, betrek-
king hebbende op het operationele werk, hadden voorta met d*
belangrijkste verbiadingen wederom driemaandelijkse bijeea-
komatea bij de Dienst plaats, waarop onder het hoofdetuk
Opleiding en Voorlichting reeda nader ia iagegaaa*

Set definitieve ontwerp vaa de richtliJaea voor hete richt

genoemd ia het vorig PANORAMA, werd aaa de Miaister
vaa Binnenlandse Zaken aangeboden* De hoop moge worden
uitgesproken, dat de beslissing vaa de Minister spoedig
wordt bekendgemaakt, omdat de behoefte aaa dese riehtlijaea
bij vele politieverbiadingea dringend wordt geveeld*

Over de op 26, 2? on 28 aeptember ia Heelsua gehoudea
coafereatie met eea aantal politieverbiadingea werd reeda
gerapporteerd•

Op 28 november werd deaeraijda aaa de politioverbia-
diagea een brief toegeaonden, waarin eea beroep op hea werd
gedaan om de bepalingen vaa het Beveiligiagavoorsehrift
ia aoht te willen aemea. Het waa aamelijk gebleken, dat de
veraending van gerubriceerde correspondentie ia verreweg
de meeste gevallen in atrijd met deae bepalingen plaatavoad*

Ook ia de onderwefepelijke verslagperiode werdea weder-
om de n^euw-benoemde Korpschefs vaa Qemceatepolitie ea
distriotaeommandantea van de Rijkspolitie beaoeht ea voor-
bereid op htui verantwoordelijkheid ea aameawerkiag met de
3.7*0.,

Met de Proqureurs-Qeaeraal. fgd. Directeuren vaa
jpolitie, werd eveaeeaa waar aodig coataot onderhoudea. Bet
Hoofd vaa de Dieast aam deel aaa enige vergaderiagea welke
de Seeretaria-Qeaeraal vaa Justitie met dese fuaetioaariaaea
en met de Direeteur*(2eaeraal vaa Politie pleegt te houdea.

Met eea enkele Commissaris der Koningin werd eontaet
opgenomen betreffende opgekomen kwesties.

Op k juli vond ten kaatore vaa de Dieast eea vergade-
ring met de Commissie der Tweede Kamer voor d* B.V.D. plaats,
waarbij het Hoofd vaa de Dienst eea expost gaf vaa de takea.
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IB hat PAHOIUMA vaa varkaaaakodaa raa d« B.7.D. bo-
troffoada hat ««rat* halfjaar 1962 «ard garapportaord, dat
da Bijaoadara Goaaiaaia voor nat FaraoaoBTorkaar aof ao«at
aaaliaaaa, wolko aaabovaliagaa aoudoa vordoa Torboadoa
aaa da door da atudiagroop gaproduaaarda aota inaaka da
•ogolijkhaid tot Torbotoriag Taa d« aaaaavarkiag tuaaaa
da Yailigaaidadiaaatoa dor drio Baaalvx-laadoa. Slak ia
kot algoaooa aat da daaria Torratto ooaaluaioa Toraai-
goad, hooft da Coaaioaia ia Toralagpariodo da dria da*
lagatiaa Toraooat da aaadaaht Taa da batroffaada aatio*
aal* autoritoitoa daarap ta do«a Taatig«at hatgaoa ia*»
•iddola aaaft plaatagavoadaa.

Da kaaatia aal apaiauv ia da Coaaiaaia «ordaa ba*
aprokaa sodra aiok oaragalaatigaodaa aacktaa voordoaa.

Za aat kadar Taa aat agaadapaat( dat batrakkiag
haaft op da toakoaatiga warkaaaakadoa van da Coaaiavia,
aaaft aaa atndiaaoaaiaaio hat daakbaold ia baaohoualag
goaoaaa oa - avaatttaal ia 4tappaa * t* koaaa tot aaa ga-
••aaaaaappalijka Baaalux-Tiaadioaat.

D«aa atttdiaaa»aiaaia ia tot da ooaaluaia gakoMB»
dat aaa Baaalax**viaadiaaat a«t alaohta baparkta boToagd*
aadaa aaar aadaloa daa Toordalaa aou oplavaroa aa dat
aaa aodaaiga diaaat aat uitgabraida baToagdaadaa voor
bat ogaablik aoailijk ta Tarwaaoalijkaa valt.

Aan daaa ooaeluaia ia bat voorattl varboadaa oa
Taoraaaada alak t« baparkaa tot kat aaakaa aaar wogaa
o» da oadarliaga ooaaultatia iaaaka af ta garaa Tiaa ta
-araaBTOudigaa. Op dit torraia diaat da Diaaat vaakaaaa
ta ai ja, «adat TaraaaToudigiag kiar kaa batakaaaa bat
Torliaa T»B waardaTolla iaforaatioa*

Da baaprakiagaa oatraat dit punt duroa aog Toort.

Iaaaka kat aadarvoryt da wadoriaatalliag -aa da
paraaataaaatr6la aaa da BaaaluxgraBaoa ia buitaagavaaa
oaataadighadoB aija tot daavarra do ataadpaataa -aa da
Bodarlaadaa aa Luxoaburgaa dalagatiaa aaaraijda aa dia
vaa da Balgiaeba dalagatia aadaraijda aog waiaig tot
alkaar gakaaaa* Da Balgiaoka autoritaitaa aija vaa oor-
dool* dat aa da «odariaatolliag Taa da graaaeoBtroTa
aaa do BaBaltudRiaaaagraaaaa iagaral Taa buitaagovoBa
oaataadigkadOB aiot Tolataaa kaa wordaa aat torugkaar
tot da tooataad aoala dia waa ToSr hat Taa kraokt vordaa
Taa da OTaraaakaaat Taa 11 april 1960» aaar dat hat daa
aoodaakolijk aal aija ia hot iatra Baaalaxrarkaor «aor
aoa paapoort aa ooa Tiaua ia ta atallaa*

Soa aadar oadarvarp ia do Toraakorpta politiaira
gr*Babo*akiag« wolka ia buitaagawoao oaataadigbadoa door
do tfiaiator Taa Juatitia kan wordoa iagoatald. Ook kior
ia eoordiaatio a«t door do baido aadora partaara op dit
gabiad ta aaoaa aaatragolaa aoodaakolijk*
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Afdeliag Por» Peraoaeel. Woderoa ia d* Dieaat eea toegewijde «n ge-
waardeerde kracht door do dood ontvallen.

Twee ambtenaren hebben do Dieaat wegeaa hot bereiken
vaa do peaaioeagereehtigde looftljd verlatea.

Aan Tior aaaaea oa aoht vrouwen werd oatalag verleend.
Oador do maaaoa boroadoa «Ach twoo hoofdaabteaarea oa ooa
dor ia 1960 aangetrokken joagere aiddelbaar opfoloido
kraohtea. Laatatgeaoeade gaf do voorkeur aaa ooa qua aalaria'
niveau ongeveer gelijkwaardige fuaotio ia ooa partioalior
bodrijt» Van do vrouwen rortrokkon or twoo ia verband aot do
verkrijgiag vaa ooa botrokkiag oldor*, do aadoroa wogoa»
huwelijk, gesiaanitbreidiag, hot opvattea vaa ooa atvdio*

Ia dieaat aija gotrodoa 8 aaaaoa oa 12 vrouwen, aam*
lijk 3 toehaiaoh aaaiatoatoa, 1 oadorsookiagaaabtoaaar,
2 uitworkatora, 6 vrouwolijko oa 1 aaaaolijko adainiatra-
tiOTO kraohtf k t/piatoa, ooa aaakoaoad Tortalor Buaaiaoh,
ooa poraoaooiabooordoliagaadTiaottr oa ooa boroiXigiaga*
boaabto. Ia roralagporiodo «ordoa twooaaal adTortoatioa
goplaatat voor lagor vrouwelijk poraoaool* Aio roaaltaat
aiorraa koadoa aloohta twoo kraohtoa wordoa aaagotrokkoa.

• Por 1 Jaauari 196J atoadoa aog 9 plaataoa voor lagoro
(vrouwolijko) kraehtoa opoa, terwijl k raeaturoa op dit
aiToau wordoa vorwaoht*

Do oaataadighoid dat aaa hot aaatrokkoa vaa kraohtoa
aiot allooa ooa aodiooh oadoraookt aot voor bopaaldo faae-
tioa ooa aoodaakolijko iaaehakoliag vaa ooa apooialiat«
dooh ovoaooaa ooa pajohologiaoh oa ooa vollodig aatooodoatoa*
oadoraook vooraf dioaoa to gaaa, hooft op do worriag uitor-
aard ooa aaaaorkolijk vortragendo werking. Daarbij koat
dat voor bopaaldo fuaotioa qua oapaoitoitoa oapabol goaehto
oaadidatoa uit bovoiligiagaovorwogiagoa voor do Dioaat aiot
aoooptabol aiJa. Oa ia 1962 tot do aaatrokkiag vaa ia totaal
37 poraoaoolalodoa to koaoa aija road 350 aollioitaatoa
oatvaagoa, torwijl ruia 100 aatooodoBtoaoadoraookoa oa road
80 payehologiaoho oadoraookoa aija iagoatold.

Bevorderd wordoa 31 peraoaeelalodea, to wotoa Ma
hoofd*, 2k aiddolbaro oa 6 lagere aabteaarea, terwijl 20
poraoaoolalodoa ooa gratifioatio op groad vaa bijaoadoro
dioaatpreatatioa oatvingen. Ala blijk vaa waardering voor
ooa goaeoaaehappolijko axtra^iaapaaaiag ia aaa ieder lid
vaa eea groep beataaado uit lagere adaiaiatratiovo kraohtea
eoa platen- of boekeaboa aaar keuao uitgereikt* Deae voor
do Dieaat niéuw» vora vaa waardoriag ia door do groep meer
op prija goatold.

Vaa do 30 vervoerabeaabtea hebboa 2% do proaio voor
hot aehadevrij rijden gedurende hot oorato halfjaar 19*2
oatvaagea.

Piaoialiaaire aaa^roaolea* Aaa ila aabteaaar word do
noraalo periodieke weddoverhoging onthouden wegene onvol-
doende dieaatijvor. Aaageaiea aot doao maatregel het beoogde
offeet niet werd bereikt, ia betrokkene ia do gelegenheid
goateld aaar eea aadoro fuaotio uit to aiea. Hij hoeft ia-
aiddela eoa botrokkiag oldora verkregen.

Peraoaeelabeoor^f^ffy- Taakoadoraook en taakbeaohrij-
ving ia veraohilloade aootoroa van do Dioaat alaaodo werk*
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saaahodoa vorboadoa aaa do bij d» Dioaat op gaag aijado
adaiaiatratiovo proooduro-oadoraookoa dodon do poraoaoola-
booordoliag ia hot gedraaf koaon. Door hot aaatrokkoa vaa
••a aiouwo aodoworkor bij do tot aa too ait f ia aaa boataaado
oootio poraoaoolaaorff io hioria aiado hot oiado vaa hot jaar
oaigo vorbotoriag gokoaon. Do iavorkiag vaa laatotbodooldo
aodoworkor cal oohtor nog goruiao tijd vordoroa, to «oor
oadat aija tookoaatigo taak aodo aal boataaa uit hot op-
aakoa vaa taakboaohrijriagoa oa hot adTiaoroa ia orgaaiaatio-
probloaoa»

MaatoohJffigolj.4* *f r*> &• ** *•* voralag ovor hot oorato
halfjaar 1962 goaigaaloordo tooaoaiag van hot aaatal go-
Talloa, vaaria hot poraoaool tot iaaohakoliag vaa do hulp
raa do aaataohappolijk workator oTorgiag, motto aioh ia do
Toralagporiodo voort» Do probloaoa lagoa grotoadoola ia
hot priri-rlak oa botroffoa aooatal aooilijkhodoa oatataaa
door aiokto ia hot goaia, doch ook aooilijkhodoa tuaaoa
oohtgoaotoa* «ot kiadoroa oa aot oudora. Toorta ia aoaao-
lijko Yorhoadiagoa ia do workafoor* Ook do huiaTootiaga-
aooilijkhodoa blokoa aog atooda aiot tot hot Torlodoa to
bohoroa. Oagovoor 33 poraoaoolalodoa voaddoa aieh toraako
oa adrioo oa boaiddoliag tot do aaataohappolijk vorkator»
Ia do voralagporiodo koa wordoa boroikt, dat aaa 6 aabto-
aaroa ooa woaiag «ord Toratrokt of wol dofiaitiof word
toogoaogd.

Qvorlof. Do Coaaiaaio raa Ororlog ia ooaaaal ia ooa
foraolo vorgadoriag bijooagowooat* Ia doao Torgadoriag ia
do aabtoaaroadologatio Toorgolioht toa aaaaioa vaa do plaa-
aoa aot botrokkiag tot do ia do Dioaat door to vooroa ro-
orgaaiaatio. Boaprokoa oa afgohaadold aija do iaaiddola
opgoriohto otiohtiag Sociaal rondo oa do Tora waaria hot
poraoaool vaa do Dioaat kaa doolaoaoa aaa do Bijka Idoooa-
bua, Boawaron, liggoado op hot torroia van do bovoiliging*
haddon hot iaaoadoa vaa idoooa to voroa praktiooh aiot aogo-
lijk goauakt.

lafomool ia tnaaoa hot hoofd poraoaoolaaakoa oa
vortogoawoordigora uit do aabtoaaroadologatio aooraaloa
vaa godaehtoa gowioaold. Oadorworpoa waroa ondor «oor ooa
rogoliag voor do vorgoodiag vaa oxtra-dioaat vorrioht
door do oadorBOokiugaaabtonaroa iagodoold bij do aootio
t XIII, ooa rogoliag voor do vorgoodiag vaa pikot-dioaatoa
vorrioht door iaapootoura oa oador*ookiagoaabt*naront do
ooaaoquoatioa vaa do vorhogiag vaa do aalariaaoa vaa hot
Rijka» oa OoMoatopolitioporaoaool wolko blijkoaa oiroulairo
vaa 3 ooptoabor 1962 aot torugworkoado kracht tot 1 Januari
1962 mija vorhoogd, alaaodo ooa vorhogiag vaa do ploogoa-
tooalag voor do bovoiligiagaboajibtoa ia vorbaad aot do wij-
aigiag van do artikoloa 22a oa b vaa hot B.B.R.A. 19̂  aot
torugworkoado kracht tot 1 jaauari 1962. Doao boaprokiagoa
aobboa inaiddola goloid tot do iavooriag vaa do raag vaa
hoofdoadoraookiagaaabtoaaar» Zoala ia hot vorftftag ovor hot
oorato halfjaar 1962 rooda io voraold, haddoa do tooa rooda
plaata gohad hobboado oa aog to vorwaehtoa vorbotoriagoa ia
do hoBororiag vaa hot politioporaoaool hua wooralag govoadoa
bij do ia do Dioaat aijado politio-ajabtoaaroa, bij wio do

- 21 -



- 21 -

aogolijkhoid TBB ooa Torbotoriag Taa hum hoaororiag
gaaa IOTOB. Mot do iaTOoriag Taa d* raaf Taa hoofdoador-
aookiagaaabtoaaar ia ia boporkto «at» aaa d* boataaado
Torlaagoaa togoaootgokoaoa* Toloaratolload word goaoht,
dat Taa do ruis 100 oadorBOokiagaaabtoaaroa aloohto 15
••a direct* oalariarorhogiag oatTiagoa,aaaolijk k door
boTordoriag tot d« aiouwo raag Taa hoofdoadoraookiBga»
aabtoaaar «a 11 door boTordoriag tot oadorMOkiagaaabto-
aaar A, torwijl do aalariaaoa Taa do politie-aabtoaaroa
oTor do goholo liaio aot torugworkoado kraeht aija ror-
hoogd. 2oor gowaardoord word do oaollo afkaadoliag Taa
dit oadorworp, aadat do horsioaiag Taa do politioaala-
riaooa aaar boolag had gokrogoa.

Do afhaadoliag Taa do Torhogiag Taa do ploogoatoo*
•lag i« Tortraagd, doordat blook dat, o» Toor doao Torao-
giag ia aaaaorkiag to koaoa, aot roootor TOOT do sogoaaaado
drioploogoadioaat aaa bopaaldo Toorwaardoa dioat to TO!-
dooa, volk* Toorvaardoa aiot ia do toraako haadoloado cir-
ealairo Taa 23 "»i 1962 waroa Toraold. Ia Torbaad mot domo
Tortragiag io ia afvaohtiag Taa do afdooaiag Taa doao
aaagologoaaoid altia* doooabor 1962 aaa do daarroor ia
aaaaorkiag koaoado boToiligiagoboaabtoa tot ooa boporkt
porooatago ooa Tooraehot uitgokoord op do aot torugvorkoado
kraoat tot 1 jaauari 1962 door to rooroa Torhogiag Taa do
ploogoatooolag.

HuiaTootiaic. Do goboawoa, vaaria do Dioaat oodort
april 193? ia gohuiaToot, aija, wat do auttigo kaatoor*
ruiato botroft, Taa otoado af aaa to kloia gowooat»

Ia do loop Taa do laatato Jaroa aija Toraohilloadt
bnitoadioaataabtoaaroa, Toor wio gooa kaatoorruiato booohik»
baar waa gootold, OTorgoplaatot aaar faaotioo« waarvoor wol
kaatoorraiato aooat wordoa uitgotrokkoa* Dit hooft ortoo
goloid, dat do aitaatio toa aaaaioa Taa do booohikbaro
aattigo kaatoorruiato thaaa bopaaldolijk sorgolijk ia. Tor
illuatratio aogo dioaoa, dat ia Toraehilloado Tortrokkoa
aot ooa opporTlakto Taa 2̂  x 5 aotor 3 aabtoaaroa aija
oadorgobraoht. Hot ia daidolijk, dat dit hot work aiot toa
goodo koat.

Modo toaoiado dit problooa hot hoofd to biodoa wordt
bosioa, of do door arohiOTOB oa kartothokoa ia bo&ag go-
aoaoa rviatoa aoudoa kaaaoa wordoa Torkloiad door aadoro
opborgaothodoa* Toraako kaa wordoa Torwoaoa aaar hotgooa
hioroatroat wordt gorapportoord oador hot hoofdatak Algoaoao
•oouaoatatio.

Do aoodaakolijko iaToatoriag koa uit do bogrotiag
wordoa gofiaaaoiord.

Pitraotiaf» Bot hoofdgobouw ia Tooraioa Taa twoo aood-
•trooaaggrogatoa, wolko do oaorgioTooraioaiag ia hot goboaw
OToraoaoa, sodra do aoraalo oloetrieitoitaTooraioaiag
•tagaoort*

Do apparatuur, wolko door olootriaoho oaorgio wordt
aaagodroToa, ia oodort 1997 aohtor aoaoor uitgobroid, dat
doao aggrogatoa oaToldooado oapaoitoit hobboa oa ia goTal
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YBB aood MUI doao gootogoa bohoofto togoaoot to koaoa*
Ia Torband hioraodo «al (Ca dor aggrogatoa door do

Rijkagobouwoadioaat wordoa rorvaagoa door ««a aggrogaat aot
groter oapaoitoit*

Yorroor. Do oxploitatiokootoa raa hot wagoapark be-
woffoa alah a* ooa daliag ia roorgaaado jaroa toa aaaato
bij op hotsolfdo airoaa aio hot vorigo jaar*

Bij ooa Trijwol golijkblijvoad aantal kiloaotora
bodroog do ka-ko«tprija ia 1998, 1999* 1960, 1961 oa 1962
roopootiovolijk 11i, 10i, 9i* 8* oa 6i ooat.

Ia doso koatprij» i* aloohts rokoaiac fohoudoa a«t do
•atoriolo uitfaroa, wolko toa laoto raa do oigoa bogrotiag
kwojaoa, waarbij f ooa rokoaiag ia gohoudoa »ot afaohrijviaf
Op do aaaoohaffiBfouitgaToa.

Proaioawaarroaoliag HA^kaaablfaaroa. Doao apaarrogo-
liag goaiot grooioado bolaagatolliag. Do baakrokoaiag,
waarop do door hot poraoaool goapaardo bodragoa wordoa bij-
goaohrovoa, Yortoo&do op 91 doooabor j.l. ooa aaldo vaa
ƒ 190.600,90.

Oror do iagologdo bodragoa wordt aog atooda ooa roato
TOB 9W Yorgood.

foraoaool* Soalo gowooalijk haddoa or oador hot por-
ooaool do aodigo autatioa plaato, aiot aoaoor doordat hot
do Dioaat vorHtot, daa wol door OTorplaatoiag naar aadoro
afdoliagoa.

loa driotal poraoaoolalodoa vaa doco afdoliag rolgdo
aot ouoooa do baaiaouraua bij do afdoliag Oploidiag oa
Toorliohtiag. Ka vaa hoa Tolgdo boToadioa aog ooa twootal
aadoro eurauaooa, waaraodo hij hot B.V.D.-diploaa wiat to
Torworvoa.

Bijaa allo aootiohoofdoa oa Toraohilloado groopa-
hoofdoa rolgdoa do ouraua "Doolaatig Workoa", dio vaawogo
hot dopartoaoat gogovoa word. Prottig waa hot to oonata-
toroa dat hot Tolgoa Taa domo ouraua diroot praktiooh a«t
afwiorpi ook dat doco groop door do oaraualoidiag koaaolijk
gowaardoord word.

WorloaaahodoB* loa twootal aodoworkoro vaa aadoro
afdoliagoa volgdo ooa atago bij doso afdoliag. Dit waa ovoa-
ooaa hot goral aot twoo politio-aabtoaaroa TBB do Hodorlaad-
ao Aatilloa*

Bij hot oaaottoa Taa hot opborgayatooa ia doaoa aaar
hot haagaappoaayotooa word togoaolag oadorroadoa oador aoov
door ooa laagsaao afloToriag raa aatoriaal.



De kartotheek «ard aaa aea aanering oaderworpea. Kat
•adewarklac vaa da afdeliag Beveiligiag kaadaa bijaa 10.000
overtollige kaartaa uit kat ayateea verwijderd wordaa.

Bovendien la nog in atudla da Mogelijkheid oa het
kaartenbeataad ap aea aiader ruiata ianeaeade wijsa te ber-
gen, aaaelijk door rotereade kaartenkaatea.

Bij de afaluitiag vaa bat jaar 1962 kon gaaoaatataerd
wordea« dat aog aleeata 576 atukken bij da afdaliag ia be-
werking waren, hetgeen fraai geaoead aag wordea, aaageaiea
dit aantal ultimo 1961 1630 bedroeg.

Gedurende Teralagperiode werden 22.201 atukken gere-
gistreerd tegea 20.268 tijdena het 2e aeaeatar vaa 1961.
Oadaaka pogingen o» zo ain aogelijk aaarijfwark te ver-
riakten, bleef een etijgende tendena dua aerkbaar.

In de kartotkaek wardea 231.7̂ 3 aaalagaa rerriebt
tegea 236.278 gedureade het 1e halfjaar 1962 ea 222.809
gedurende het 2e halfjaar 1961*

De bibliotheek leende 1.139 boeken ea tijdaehriftea
uit en veratrakte 606 mmdelinge laliahtiagea. Dese ei j f era
luidden over het vorige aeaeater vaa 1962 ea het overeea-
koaatige aeaeater van 1961 reapeotievelijk 1.10? ea 437
ea reapootiavelijk 1.11̂  ea 537*


