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Boooato oatvikfcoliagoa ia do iator*
aatioaalo ooaaaniatiaoho bovogiag vijaoa oropt dat hot patroon Taa
do Torhoudiagoa taaaoa do CP-on aieh nog otoodo Tordor vijaigt* Dit
proooa • Toornaaolijk op gaag gokoaoa on bopaald onorsijda door do*
ook voor Toraehilloado Toorwalig "pro-Chiaoao" partijoa oaaaaTaard-»
baro goboartoniaaoa ia do Caiaoao Volkaropvbliok (do oaltarolo roTolutio) on do Chiaooo houding in do intomatioaalo politiok (Viot*
naa), on andoraijda door do aoor Tortronoavokkoado politiok van do
80 • Torloopt oohtor nog oloohta traag. Boa goforooordo poging vaa
do CPSV do roottltatoa oriraa a« rood* to kapitaliooroa ia ooa "algoaono" eonforontio Taa CP*oa ia dan ook aialakt* Hot aoa troavono to
aiapol «ijn to otollon, dat uit oon vorvagiag Taa do bipolaritoit
ia do ooaauaiatioeho bovogiag oloohto «iaat Toor Noakoa «ou ToortTlooion» Do bowoging vordt oordor gokoaaorkt door aoor "polyoontriotioeho" trokkoa«
Aaa do«o ontvikkoliag ia ia do afgolopoa aaaadon bijsoadoro
aandacht boatood. Enkoio iatoroaoaato oadorvorpoa ia of buitoa dit
kador* aoala hot oplaaioa Taa hot roohtatrookso eoafliot tuaaoa
Noakott on Pokiag* do poaitio Taa China* o aooat troavo v «aalt AlbaaiSt
do poaitio Taa Mookou'a aooat troavo vaaal ia Woat>Suropa( do Fraaoo
CPf oa hot eoMunioao in Viotnaa, «ijn bOT«ndioa aitgodiopt ia
boaohoaviagoa ia hot aaaadOTorsieht Tan do dionat»
Partij Tftf* üodorlf nd» Bij do boatudoriag Taa
do godragiagoa on uitingon Tan do CPU in do Toralagporiodot vord
bijaondoro aandacht boatood aan do oadorataaado puatoat
I*
Do Torkioaiagoa TOOT do Tvoodo Kaaor
ZZ* Do aotiTitoltoa Taa do CPU ia do aooiaal-oooaoaiaoho ooetor
III. Do houding Tan do CPN t.a.r. do eoaaaaiatiaeho voroldbovoging
17. Zntorao oppooitioaolo atroaiagoa oa eonflieton
T*
Do pro*Chiaooo oppoaitio*
Do Torkioaiagoa TOOT do Tvoodo Kaaor
Vaatgoatold kon vordoa, dat ook ia doao Torkioaingaaotio Tan
do CPX partijloidor Paul do Groot aohtor do aohoraoa voo* do drijTondo kracht vaa, dia do lijottrokkora aanvooa» do politiok foraaloordo oa do propaganda~aotiTitoiton atiaaloordo.
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Nieuw was het georganiseerd deelaeaen vaa ooaauaistisehe woord*
voeders aan debatten op foruaavoadea, vergaderingen van politieke
partijen en teaoh-ias* Hun optredea werd aauwlettead gevolgd, waar*
bij opgeaerkt werd dat «ij, door hua spreekvaardigheid ea hun sia*
polo benaderingswiJBe van de probleaea* vaak een redelijk sueoes
oogstten* De verkieciagsresultatea werdea landelijk ea plaatselijk
aet die voor de Statea ea Badenverkiesiagea van 1966 ea de Kaaer*
verkiezingen van 1963 vergelekea* Daarbij werd geeoastateerd dat
de CPN een stijgende aantrekkingskracht op het electoraat uitoefeat*
Bestudering van de ooraakea leverde de conclusie op, dat het iaage
van de CPN bij het Nederlandse volk ia de laatste jarea ia verbe*
terd en dat de eoasuaiatea aeer ea aeer als gelijkwaardige staatsburgers wordea beschouwd, eaersijds door de verdergaande politiek*
ailitaire ontspanning ia Europa, aaderaijds door de siads 1963 gepropageerde autoneae ea nationale opstelling van de CPN,

II* De aotiviteitea van de OfH ^B 4e soeiaal—eeoaoaisok* eeoter
Ia de soeiaal-eooaoaisehe aeotor werd o.a. aandacht gesohoakea
aan de aetiviteitea van het Aasterdaase Bouwvak Coaiti ea de i.g.a.
Schildersooaaissie, welke beide onder ooaauaistisehe leiding staan
en betrokkea waren bij de ongeregeldheden op 13 en 1** Juai 1966 te
Aaeterdaa* Mede in verbaad aet de veraiaderde werkgelegenheid voor
bouwvakarbeiders en hoger gestelde looaeieea, organiseerden sij ia
januari 196? een opeabare vergadering als voorbereidiag tot eea
openbare betoging, die op 23 februari werd gehouden*
Nagegaaa werd verder welk aaadeel de eeavraniatoa haddsa ia eea
tweetal in januari 196? - te Hoogeveea ea Heerlen * door plaatselijke
eoaite's georganiseerde deaoastraties van werklose bouwvakarbeiders.
Ook werd gevolgd ia hoeverre de CPN de bedrijfsarbeider• traeht
te bewerkea aet eisen voor hogere loaea dan die wettelijk cija over*
eengekoaen. De CPN was op dit gebied extra aotief aet het oog op ie
vervroegde verkiesiagea voor de tweede Kaaer op 13 februari 1967*
Zij organiseerde op 26 aoveaber 1966 een "looaaaaifestatie* te Aa*
•terdaa ea op 28 januari 196? te Groningen een "deaoastratio voor
volledige werkgelegenheid1**
III. De houding van de CP» t*a.v« ds eoaauaistisohe wereldbewegjag
Steeds opmerkelijker * tijdeas partijvergaderingen en ia "De
Waarheid" * distanoieerde de CPN aioh ia de afgelopen periode vaa
de andere Europese eoaaaaistisoae partijen, ia het bijsoader vaa de

Ooatdultao OP ou do CP8ÏÏ. Doao oatwikkoliag word aaavkourig govolgd
•a * voeraiou vaa ooaaoataar - rogolaatig gorapportoord* Vordor
word d* stijgoado ayapatai* vaa d* CPM-loidiag (aot Paal d* Groot
als auctor iatollootualis) voor do Caiaoso lasioktoa gosigaaloordt
•oa ayapataio dl* slok o.a, altto ia ooa positiovo boaadorlag vaa
do Ség.a* "oaltarolo rovoiatlo" oa la ooa oeaorpo afvljslag iraa do
op "oatapaaaiag la Europa*» gorlokto polltlok dor Oootoaropooo otatoa
(b.v. laaako ooa a.g.a* ^aoa-prollforatioTordrag11). Ultroorig word
rorslag gogovoa vaa do joagato aaatrogoloa vaa do CPH-loldiagt dio
or op gorloat eija do "aatoaoalo" TOU do partij to boaohoraoa togoa
Mpoglagoa tot iaaoagiag vaa do aijdo dor Ooatouropooo CP-oa" (11quidatio dor roiaburoaao "Toraa" oa "VCT"! roorgaaioatio vaa do
partij-ultgoTorij "Pogaoaa**).

IV. latorao ougoaltloaolo otrifalagoa oa ooafliotoa
Do oxtroao bokloatoaiag ran do autoaoaio dor CPU, dio kooft
goloid tot iaolorlag Yan do aadoro Baropoao CP-»oat oa do ••g«a«
naiddoakooro taaooa Hoakoa oa Pokiag1*, dio ia folio aoorkoat 09 ooa
aati*Saa»iaeao politiokv roopoa ia do partij voorotaadoa op, vooral
oador do oadoro oa aot Hoakoa oyapatalooroado partijgoaotoa* Do •aatrogoloa dio do CPH*loidiag togoa doao aog oagoorgaalooordov Mar
grooioado pro-Buoaiooao oppoaitio kooft goaoaoa (vorbo4 oa aaar Ooat*
oaropooo laadoa to roisoai oehorolag vaa l*Voraaw*diroetour fia Halo 11
oatalag vaa "PogaaaoN-dirootoar Jaa vaa Soggoloa) oa aog vil aoaoa
(bijvoorboold togoa do voroaigiag NRodorlaad*QSIB**) vakkort doao oppoaitio • waarop goapooaloord wordt door alt do partij goroyoordo ooa»
aunlatoa aio frlodl Baraok • olookta aaa. Ovor ooa oa aador word
rooda ooa aitgobroid rapport aaaoagoatold* lot is ooa sitaatio dio
voorlopig do aodlgo aaadaekt blijft vragoa*
V*

Po aro Chlatso oavoaitio
Do aetivitoitoa vaa do twoo pr*»Ckiaoso oppositiogroopjoo
NDo Hodo Tlag" oa kot "MLCH", wordoa aaawlottoad gadogoslagoa*
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l*n oitTO«rig OTorsiaht TAB do poaitia an aotiTitoitoa van
baido groopjoa aiada 1964 ia ia Toorboroidiag.
IHfB. D* vriJTingan taaaon d» ooaauniatiaoha "Xodorlandao
«rodoaraad" (NVB) «n h*t paoifiatiaeho "Coait* 1961 voor da Vroaa",
«aarran in hot Torigo ororaioht rooda a«ldiag ia goo>*akt, «ij»
tonalotto ap «au Tollodigo braak taaaan baida orgaaiaatiaa uitgolopoa*
Diantaagavelga htbban da coaaaaiatan dit jaar bij da traditioa«Xa
Paaaaara (2? aaart) valladig Taratak latan gaaa* Saala raada aardar
ia batoogdt ia daaa eatwikkaliag Tooraaaalijk aai garalg vaa da
intranaiganta houding vam hot CPV-partijbaatuur.
Ook hot ooaaaaiatiaah* aaadaal ia da aativitaitaa ran hot
•'Madarlaada Koaitao togaa da Tarapraidiag raa kara«apaaan antaaat
hoTiga kritiak ia da laidiag ran da CPN» D» ooavaaiatiaoaa Xadaa Taa
dit |A 1965 op iaitiatiaf raa da MTB tot ataad gakoaaa coait* wordt
Tarvotcn, dat nooa oigoa ooaauaiatiaoh goluid" oatbroakt* Koa laado»
lijka aaaifaatatia Taa hot ooaitl( wolk* op 4 aaart j.l* aoa plaata*
Tindon, ia op aandraag ran CPlUTOoraittor Paal da Groot (ToorlopigT)
uitgoatold»
In do aetioa Tan da coaannlatiacho Tradoabovogiag in ona laad
hooftt naaat da kwoatio Tiotnaa( raoral da Taatiging Tan AfCBR in
Zuid-Liaburg ondor eoaaando Tan gaaoraal Von liolaanaogg bijaondoro
aandaoht gokrogoa.
Do "Voroniging Toor Caltarolo üitviaaaling** (?CT), hot oadar
da XVB roaaortoroad raiabaraaa (Toorhoon "Baiadionat Vrodo")» droigt
do dupo to «ordon Tan da "amtonoaio-politiok" Tan da CPW, dia «onta«ton aot ooaaaniatiaoho landoa tabaa hooft Torklaard*
Oror oon oaandor word aan rogoring oa boTriondo rolatioa go*
rapportoord*

^ittf bloof hot atroToa Tan do VoroldTrcdoaraad (1VB) naar aaaonvor»
king aot paoifiatiaoho bowogiagon do aandacht Tragon. Ir Tondon onkolc
goaaaonlijko atudio-oonforontioo on boaprokingon taaaon eoaaaniatiaaht

•a paeifiatiaeka orgaaiaatiaa plaata, tarvijl aoortgalijka aetivitaitaa voor da toakoaat ia kat vooraitaiekt vardan gaatald. Dit aaaaagaaa ««t pacifisten atrookt gaaaaaiaa aat da opvattiagaa van da
Madarlandaa eoawaaiataa, viar blik op da aoaiaal-daaocrataa gava*»
tijd ia« Vaar kaa vaa dit atravaa vaa da 1YB • aada ia varbaad «at
da aicaa Ha«toaoaia"-politiak - daa aak aaalaidiag om alek vardar
vaa da WVR ta diataaoiaraa*
Orar da»a oadarvarpaa vard aaa ragariac aa bvitaalaadaa rala»
tiaa garappartaard.
MadarlaaaVBSaK. faa aaaaiaa vaa da Taraaigiag "Vadarlaad*
USSR" an kat raiabaraaa ••Taraa** blaaf da aandaakt gariekt op da
voortgaaada traralaaktariag ia da varkoadiag «at da laidiag vaa da
CPN - dia da aamva aaaaavarkiag vaa daaa ooaamaiatiaeka •aatalargaaiaatia aat da Kuaaaa ataad* kritiaekar giag baaakaawaa*
Ia Baart kwam kat uitaiadalijk tot aaa apaa ooafliet» aadat
door kat Partijbaatuar dar CPM vaa baalotaa ovar ta gaaa tat tarwg*
trakkiag dar CPM*ladaa uit door aaamaiataa galèida toariatiaaka
orgaaiaatiaa« dia raiaaa aaar aoeialiatiaaka laadaa orgaaiaaraa*
(Hiaroadar vialaa nTara«M aa aaa klaiaa raiadi*aat vaa da Madar*
laadaa Tradaabavagiag.) Xaa vaigariag vaa Willaa lulat - algaaaaa
aaerataria van da Varaaigiag MMadarlaad>QS8BN aa diraataar vaa
nVara«N - aiok bij kat baaluit vaa kat Partijbaatattr aaar ta laggaa
laidda tat aija aakaraiag ala lid vaa da CPM.
Ia da barioktgaviag vard ar ia da afgalapaa parioda voort» da
aandaoht op gavaatigdt dat «iek ia da eoabiaatio "Madarlaad-DSSB"NVara«w raada aiada garaiaa tijd aaa aooaatvaraeboiviag aaa kat
voltrakkan «aa» Qaaignaleard vardv dat kat raiabaraaa nVaraa" ataada
•aar vaa gaaa optradaa bij galagaakadaat vaar vroagar aaa taak lag
voor da Varaaigiag "Badarlaad*USSB* aa aat aaaa propaganda bagta ta
voaraa voor uitbroidiag dor enlturala batrakkiagaa aa aaa aparta
bijdraga lavarda ia diaoaaaiaa ovar aan eultvraal vardrag»
Taaalatta vard ar da aandaakt op govaatigd, dat do wit aoam»
aiataa baataaada laidiag vaa l»Hadarlaad-V88Bt1-wVarna"-orgaalaatioa,
dia gokaal aa al vanuit Moakoa vordaa galaid - vaa kaar kaat op allo
•ogolijka aaniaraa * aoktar tavargaafa - traoktta da aoailijkkadaa
•at da CPR-laidiag ia da ijakaat ta koudon an ooa opaa ooafliot ta
vamljdaa.

toroajgd Toraot» Road do ooawuiatiaoho Toraotoorgaaiaatio
"Voroaigd Voraot 19VO-19^5" dood aich ia do Toralagporiodo woiaig
Toraoldoaavaardiga TOOT*
Van do doehtoroflB)itofa Taa "Yoroaigd Torsot1* trad praetiaeh
allooa hot Rodorlaado Auaohwita Coaito ia do publiolt.it. Bot HAC
ooaeoatroordo aieh, aa afloop Taa aija agitatio togoa do Trijlatiag
Taa Lagoot Tooraauolijk op boriohtgoTiag (aoaa toadoatioaa) oror hot
proooo, dat ia do Boadaropubllok Duitalaad word goroord togoa do
oorlogaaiadadigoxbHarator, Jtopf oa •• Juf frouw Slottko.
Ultoraard bohioldoa «ij groto aaadaoht voor do figuur raa do
ia 19^6 aaar Ifodorlaad tomggokoordo Toomaligo poaaiag*oo*tor Taa
do "Fidoratioa Xatoraatioaalo doa Rftoiotaata*
CoaojUBiotiooho Jotutdbowogjag» Do «oaamaiotiaoho jougdbovogiag
dood ia do Torolagporiodo trooraaatolijk Taa sioh oprokoa door haar
aotiTitoitoa m.b»t* do kmootio Viotaaju Ooao aotiTitoltoa haddoa toa
dool stoun to Torloaoa aaa of oolidaritoit to botuigoa »«t hot Zuid»
Tiotaaaoao BoTrijdiagofroat.
Do coMuaiotoa worktoa hiortoo aot aadoro orgaaioatioo oaaoa
ia hot - ook ia Torigo oToraiehtoa booprokoa * Joagoroaeooiti Tiotaaa, aaar ook hun oigoa aetloa vordoa oaTomiadord Toortgosot* Noaoatooi sija sij dooado do aetio Tordor buitoa oigoa kriag to broagoa
Tia hot joagoroaoo«it$. Hooht dit iadordaad golukkoa» daa boataat
do kaaa dat do aetio Tia do (2%) bij hot joagoroaooaito aaagoolotoa
orgaaiaatioo, ooa laadolijk karaktor krijgt» hotgooa Taaaolfaprokoad
ooa ouooo» TOOT do ooMuaiotoa aou botokoBoa*
Soa bolaagrijk objoot TOOT agitatio ia ook hot oalaaga ia Ho»
dorlaad goToatigdo 4FCHrf*hoofdkvartior. Tljdoa» hot ia doeoabor
Torig jaar gohoudoa AHJf-ooagroo word boolotoa, »ot Piakatoroa ooa
drio-daagao tocht to orgaaiaoroa» gorioht togoa hot ffoatduitoo go»
Taar oa «oor apooifiok togoa do AfCSRf ia Xdaburg* Qa to Toorkoaoa
dat aaar bui toa aou blijkoa, dat do loidiag ia aaadoa Taa do ooaom»
aiatoa ia, «ord ooa e«g.a. joagoroaeoaito goTomd( dat bolaat ia aot
do orgaaiaatio Taa doao tooht.
Do aloehto Torhoudiag tuoaoa do Kodorlaadso OOBBUBJ atiaoho
jougd oaoraijdo oa do Ooatduitao oa Bmaaiaeho jougdorgaaiaatio aa*
doraijda, blook aog ooaa duidolijk tooa do hoofdboatuuralodoa Taa
hot ANJV wordoa govaaraehuvd, dat ooataot uot do Ooatduitao of Bua*
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aiaeba Jeugdorgaaiaatie bat rayaaaat van da batrakkaa haofdbaataur*
dar soa batakaaaa»
Da ragariag an aadara aataritaitaa vardan avar e.e.a, inga*
licht.
Coaauaiatiaeba VrovvaabevaKJag» Ook doar da Coaavaiatiaaba
Vroavanbavagiag (HVB) vard da aadiga aandacht baataad aan da oorlog
in Viataaa an da vaatigiag vaa bat ATCHTfr boofdkvartiar ia Neder»
laad» Zo atoad da Zataraatiaaala vroavaadag dit Jaar ia bat takaa
vaa da aolidaritait aat bat Viatnaaaaa valk aa vard aalanga aaa
aetia gaatart aat bat dool aadiaaaaataa voor Viataaa ia ta aaaalan.
Doordat da MVB aiab gabaal aaafaraaart aaa da aateaaaie*
politiek vaa da CPU, ia da varataadbaadiag taaaaa da MV1 aaaraijda
aa da Coaauniatiaohe Zataraatioaala Vroavaaargaaiaatia (ZDVP) aa
da daarbij aaagaalotaa argaaiaatiaa aadaraijda aaaaarkalijk bckoald.
Da eontaotaa aija aaaaataal tot bat aiaiava baporkt.
PSP. Daaa partij trok ia da baaabravaa pariada vaomaaalljk
da aandacht door baar falla atalliagaaaa tagaa gaaaraal Vaa Kiel»
aanaagg, ala oadardaal vaa baar propaganda voor opheffing vaa da
VftVO, alaaada door pogingen aa da aatapanaiag taaaan Ooat an iaat
ta bevorderea* Hadarland soa in dit verband, valgaaa da PSP» aaa
bemiddelende rol kannen apolaa ea ala voorvaarda daartoe aaaaijdig
dienen ta ontvapeaea* la dit kader vallen da toeaaaaada aoataataa
vaa enige voaraanataaada PSP-era aat Oeat~Duitalaad aterk op« vaar*
avar baraida aaa belanghebbende iaataatiaa an ralatiaa veralag vard
aitgebraabt.
Vaaaelfaprakead gaaaat aak bet probleea Vietaaa da aodiga
aandaobt van P8P«*ijda, hetgeen ait varaobillaada aativitaitaa
* aoala dia vaa bat Coaiti 1961 voor da Vrede * duidelijk vard.
Behalve op da baitealaadaa eoataataa dar PSP vard aak da aaa*
daabt gariabt ap da partijfinaaoieriag( vaaroatraat avaaval aag
gaaa duidelijk beeld beataat*

Internationale» Zovel nationaal al» internationaal «oog
ook bij de trotskisten de kwestie Vietnam Bwaar. Zulks werd tastbaar ia vele publicaties over dit onderwerp en in een actie voor
werving van vrijwilligers ten behoeve van Roord-Yietnam en het
Nationale Bevrijdingsfront* Beeentelijk traden dese wervingsaotiviteiten ook in Nederland aan het licht, waar gewerkt wordt aan de
voming van een eomitl, dat sich daamee «al gaan besighouden*
Uit ds publicaties op dit punt kan blijken, dat »en slechts
eirsa 200 vrijwilligers denkt te werven, waarbij «en er rekening
•ee houdt, dat desea vooralsnog niet naar Vietnam sullen behoeven
te vertrekken, "daar men de strijd aldaar voorlopig nog nationaal
wenst te houden"•
Het is niet denkbeeldig, dat de feitelijke bedoeling der
trotskisten niet de hulpverlening aan Vietnam betreft, doch het
verkrijgen van aandacht en aanhang ten behoeve van de eigen erge»
nisatie*
De ontwikkelingen op dit punt worden nauwlettend gevolgd en
hebben reeds onderwerp van rapportage aan relaties uitgemaakt*
Jongerenaotiviteit» De activiteiten van het Jongerencomite
Vietnam, dat sinds september 1965 regelmatig van sieh liet horen,
sijn sinds het najaar van 1966 vrijwel tot nul gereduceerd. Die
van de Actiegroep Vietnam gaan evenwel nog steeds voort* Wel siet
het er naar uit dat de stille protesttochten van dese groep (binnen*
kort niet meer iedere derde £ondag, maar iedere derde saterdag)
min of meer sleur gaan worden»
De acties van beide comité's werden uitvoerig besproken in
een studierapport, getiteld "De agitatie i.K. Vietnam h.t.l. en haar
internationale achtergrond*1, dat begin februari 196? gereed kwam*
Ook in dese periode werd aandacht besteed aan andere activiteiten van linies-socialistische en overige radicalistiache jongerengroepen, soals jhet "Provo-concilie" in Borgharen, het W6e congres
van de SJN en de oprichting van het International Committee of
Actien of Socialistic Touth en de Nederlands* sectie, de COASJ".
De betrokken Ministers en andere autoriteiten werden hierover ingelicht.

Stad* d» bekend* Paul vaa Tienen naar Spanje uitweek» werd
si ja lm Vtreeht geveatigde boekhandel "luropa", door ai ja geeatverwant
voortgeset* Had februari j.l. «ord
het paad vaar de boekhandel vaa geveatigd, entruiad. Het sou da
bedoeling «ijn oa de gehele iaveataria te verkopen ea uit de op»
brengat de schalden te voldoen* welke nog uitetaan ten naae van
P» ran Tienen*
Dit sou dan het einde -ran de boekhandel "Europa" betekenen»
LOIT
De Landelijke Organisatie Invaliden Tochten (LOIT) veettgde
ia de afgelopen periode vooral door haar internationale oontaetea
de aandacht op xich. £venala in Toorgaaade jaren werd aet een kleiae
delegatie deelgenoaen aaa het op 17*12*1966 door de HIAG (Hilfegeaeinaehatt auf Qegeaaeitigkeit der eheaaligea Vaffea»S8) georgaai»
•eerde Julfeier te Xaaea. Sakele wekea eerder had eea kleiae dele*
gatie deelgeaoaea aan een door het flt.Kaarteaafonda (Vlaaaae orga»
aiaatie Tan oud.8&>ere) georgaaiaeerde dodenherdenkiag te Qeatt
terwijl reoentelijk door een aaar Zaio>Afrika geSaigreerde oudS6-er* die ia dat laad lid aoa cija vaa een (altrareehtae) raaaiatiaoha groeperiagt oontaet werd opgeaoaea aet de LOIf.
De ainietere ran Biaaealandae 2akea( Buitenlaadae Bakea ea
Juatitie werdea hieroTor ingelicht*
BoereayartiJ
Het hoofdbeetnur van de Beerenpartij aou de LOIT toeateaaing
hebben gegerea oa in het LOIT-orgaan artikelen op te neaen, afkoa•tig uit het weekblad van de BP NDe Vrije Boer", eehter aoader broaveraelding. De Boereapartij wil n.l. veraijden dat haar relatie
aet oud- of neo-nasiatea naar buiten bekend raakt• Het ia dan ook de
vraag of de verkiesingapropagaada ia het LOIT-orgaan van januari j.l.
wel de oaverdeelde inateaaing had van de vooraanaen van de Boerea*
partij.
Soa rapport dienaangaande werd aaa de aiaieter van Biaaealandee Zaken en aaa de Minister Preaideat geaoadea*
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Smriaasy
Per aaand arriveren geaiddeld oa. 150 Surinamer» la Nederland,
van wie ««n vrij groot aantal «ion 20 aiet peraaaeat dan toch TOOT
••B vrij laag* periode ia Nederland vestigt*
Neeat het aantal ia Nederland verblijvende Suriaaaers das
gestadig toe, de politiek» activiteiten van de ia Nederland verblijvende Surinaaera daarentegea aeaen eerder af daa toe. Ook ia
dese verslagperiode was geen sprake van politieke activiteit van
enige betekenis.
Wel is onder Surinaamse studenten ia Nederland ea aet aam
in Leiden een kleine groep nationalisten politiek aotief. Vertegen»
woordigers van dit kleine groepje naaien deel aaa bijeenkoaetea van
internationale eoaauaistisehe •antelorganisaties ea aaa soa stade*»
teneoagres ia Havaaaa*
De twee ledea van de CID, dis ia de vorige verslagperiode
naar Nederland kvaaea voor het volgea van een BvDweursas* boSiadigden deee ettrsus aet opaorkelijk suooes*
b«

KederlfuBdse Antillea
Zn d* situatie a.b.t. do Nederlandse Aatillen dedea lieh goea
wijcigiagea voor* Ook ia dese verslagperiode werd op do aeeste
prettige wijse saaeageworkt aet do Veiligheidsdienst Nederlandse
Antillen» Van politieke activiteit van enige betekenis door ia Ho-*
derlaad verblijvende Antillianen was geea sprake*
Do Antilliaanse BVD-eursist dood aiet onder voor lija Suriaaaase eollega*s. Ook «ija exsaearesultatea waren bijsoador goed.
Diversea» Do ia overleg aet Geaeeate- ea Bijkspolitie tot
stand gekoaea A--li>t 1966*196? word^iddels door d* Niaistor van
Binnenlandse Zaken goedgekeurd» Ook werden oase voorstellen bekraeh*
tigd om in tijdea van buitengewone oaotaadighedea de belaagrijkste
partijgebouwen van do CPU ea hulporganisaties ia de exeeutieve aaatregolea te betrekkea*
De nodige wijcigiagea wordea aangebracht ia de opgave vaa
politiek-extreaistieohe persoaea tea aaaaioa vaa wie telefoonuitsluiting in tijd vaa buitengewone oastaadighedea aoodcakelijk
wordt geaoht»

• 11 Regelmatig werden besprekingen gevoerd »et de staf van de
Mil,Inl«Dienst en 0.0* ea ¥• set het oog «p d* ia een uitcoaderlagstoeetejid te nemen maatregelen. Door langdurige afwezigheid vaa
ooa dor medewerkers wegen* «lekte la enige vertraging ontstaan in
do samenstelling van oversiohtoa oa blografleea van do belang*
rijkste politieke extremistea.
Wederom werd ter verhoging van do rechtszekerheid speciale
aandacht gesehonkon aan het op do juiste wijze verwerken ea exploiteren van de persooasgegeveas* Soa groep nieuwe I&-ambteaaren
werd in het hoofdgebouw rondgeleid, waarbij enige inleidingen werden gehouden in het kader vaa de operatioaolo en verwerkende takoa.
De maatregelen «et het oog op een eventuele vernietiging vaa
documenten in de afdeling wordoa aan oen hersiening onderworpen.
Peraoaeel. Hot Hoofd vaa do afdoliag werd ia de leiding
van de dienst opgenomen» Tot »ijn opvolger word benoemd hot Hoofd
van do stafafdeliag SBP»
finkele nieuwe personeelsleden werkten gedurende enige aaanden
als stagiair* bij de afdoliag*
Eea ambtenaar van do afdoliag word aangewesen als liaison
tussen de dienst on allo overige Instanties die betrokkea «ijn bij
de bevelligiag van het NAVO-hoofdkwartier A7CBTT ia Limburg.
Een hoofdambtenaar/sectiehoofd vertrok ia januari j.l. naar
de Antillen, teneinde het plaatsvervangend hoofd van do VHA tijdons
diens buitenlandse verlof te vervaagea*
Twee ambtenaren slja wegens slokte on Ma tengevolge vaa ooa
ongeluk reeds geruiae tijd afwesig. Twee andere ambtenaren hebben
hun werkzaamheden aa langdurige afweslgheid wegens sloktef horvat»

BIJDRAGE ATDKLIHO C TOOB P1ÏORAJU. 1 oktober 1966 - 1 april 1967.

Inleiding.
De in het Torige OTersioht uitgesproken Terwaohting,
dat de Testiging Tan het HAYO*hoofdkwartier JLFCBKT op lederlands
grondgebied de splonage*aotiTiteiten Tan de communistische tegen»
standers sou doen toenemen» werd in dese Terslagperiode gerecht*
Taardigd. De tegen APCEIT gerichte aotiTiteiten manifesteerden
sioh het duidelijkst bij de SoTjetrussisohe, de Oostduitse en de
Poolse inliohtingendiensten»
De uit dit OTersioht blijkende BoTJetruesisehe en
Tsjechische successen bij de benadering Tan de lederlandse studentenwereld is uit oontra*0pionageoogpunt niet sonder bedenken»
Er moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat de thans
gelegde contacten met de student Tan nu later Toor inlichtingendoeleinden geëxploiteerd worden wanneer dese na de Toltooilng
Tan sijn studie op een Toor de tegenstander interessante plaats
te werk wordt gesteld*
Opgemerkt moge nog worden dat de in het hoofdstuk
OTer de SoTjetunie genoemde AeroflotTertegenwoordiger op 12 april
1967 op last Tan de Vederlandse Justitie in Amsterdam werd ge*
arresteerd»

TertegenwoordJ»»
Door het orerlijden op 10 oktober 1966 Tan sabassadeur
en het uitblijTen Tan diens opvolger, bleef de sjibassadeurepost gedurende Terslagperiode Takant en trad ambassaderaad
op als tijdelijk «aakgelastigde. Beser dagen werden inlichtingen Terkregen, welke er op wij «en, dat een Toordraoht TOOI
de bezetting Tan de aabassadeurspost binnenkort te Terwaohten is.
»s OTer lijden sou het Ter trek ten gerolge
noeten hebben gehad Tan een tweede secretaris, wiens toelating
als "persoonlijk assistent Tan
" in noTeaber 1964 sldohl
werd aanTaard Toor de duur Tan het Terblijf h.t.l. Tan
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(sie orersioht 1 oktober 1964 - 1 april 1965)- *•* *«it dat d*
Sovjetaabaasade des* functionaris in strijd met da bestaand*
afspraak handhaafde* ia kenmerkend Toor hat reads herhaaldelijk
in dasa oversiehten gaeignalaarda streven, al. hat opvoeren van
da atarkta van da vertegenwoordiging op valka wijse ook* Chargé
t in december 1.1. door hat Ministaria van Buitenlandse
Zakan aan da bastaanda afspraak herinnerd» wist» sioh baroapanda
op da moeilijke aituatia waarin hij sioh tan dasa bavond bij
afwezigheid van aan ambassadeurr ta bewerkstelligen, dat hat
voortgeset verblijf van da functionaris voorlopig vard aanvaard»
Hat twaada plaatsvarvangand hoofd van da handalsvartaganwoordiging» voor valka niauva funotia hat aoooord van da
laderlandsa ovarhaid was varkragan (sia vorig ovarsioht)t arri»
vaarda uit* oktobar ia Vaderland*
Bat fait, dat da aabassadeurspost gad\xranda varslagpariod* vakant was, was n.h.v. ds oorsaak van hat geringe aantal
offioifls ontvangsten ter ambassade, waarvan twee ter gelagen*
haid van traditionals herdenkingen, nl. op 7 noveaber (oktoberrevolutie) en op 23 februari (Dag van het Bode Leger)* Op JO
januari 196? verd voorts ter sabassade een reoeptia gehouden
ter gelegenheid van de aan Prof.
van de Leidse Sterrenwacht
door de Sovjetunie verleende wetenschappelijke onderscheiding
in de vorm van een diploma van de Moskouss Academie van Veten*
schappen*

2* Sontaot van
Ia maandenlange voorbereiding, waarbij de Sovjet ver*
tegenwoordiging ten nauwste betrokken was» vond van 1 tot 9
november 1966 te utrecht ter er* van het 11e lustrum van d*
Utrechts* Studentenvereniging "Unitae Studiosorum Hheno-Trajeotini
het festival "Tussederusse" plaats als een Sovjet propaganda
manifestatie van d* «erate orde*
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Daartoe door Unita* uitgenodigd kwam*n TOOT d* lustrumf**st*n naar Nederland! Sovjet hoogleraren» studenten, musici,
voetballers» een groep toeristen en torene een Sovjet journalist
Toor de verslaglegging Tan de evenementen. Oe opening van het
festival werd bijgewoond door een groot aantal Sovjet-vertegenwoordigers h.t.l.» w.o, de chargé» die self de - in het kader
ran de feesten - gehouden tentoonstelling Tan Sovjetrussisohe
grafisohe kunst opende, hetgeen door de Sovjetrussisoh* handels»
vertegenwoordiger geschiedde t.a.v. de eveneens in het kader
Tan het lustrum georganiseerd* tentoonstelling van producten
van ds Sovjetrussisohe industrie*
fenslottet bij een Sovjet propaganda Manifestatie
als dese kon de Tri«ndsohapsv*r*niging Q*S.S.K.-Nederland te
Moskou niet achterwege blijven. Tan 1 - 4 november «as dan ook
de 8eor*taria-G*n*raal van des* vereniging» «et een 12 man sterke
toeristongroep preeent bij de lustrumfeesten.
De TJnitas-studenten sullen wellicht m*n*n ia hun eps*t
bij d* organisatie van dese Rusaiaohe oulturel* v*»k» t.w.
"het veneter op Rusland wijd open t* gooien" geslaagd t* sija»
dooh beseffen waarschijnlijk niet ten volle« dat door dit venster
slechts een door d* Sovjetunie zorgvuldig geregisseerd b*eld
wordt getoond» waarachter de immer sanwesig*» werkelijk* opseti
ondermijning, sohuil gaat.
Toor wat betreft d* communistisch* int*rpr*tatie
van het begrip oonvergenti* is illustratief» dat op **n tijdens b*do*ld forum g*at*ld* vraag» of ds Sovj*t<^L*l*gati*
ook van mening was» dat de Nederlandse en Russische staats*
systemen naar elkaar toegroeien» door een SoTJetsprsker w*rd
geantwoord! "slechts wanneer Nederland sooialistisoh*r wordt"•
'

Q*sien d* grot* belangstelling in d* afgelopen
jaren voor de Nederlandse studentenwereld van Sovjetrussisohe
sijde betoond» b*ho*fd* geen verwondering te wekJcen, dat d*
Sovjetrussieohe gasten van ünitas van hun verblijf h.t.l.
gebruik maakten om ook met andere jongerengroeperingen in
oontaot t* treden op daartoe door de Sovjet ambassad* gearrangeerde bijeenkomsten» soals b.v. met de Amsterdamss studentenvereniging "Maohiavelli", de "Sooialistisohe Jeugd van NedeslandN *n met led*n van d* Studentenvakbeveging (S.T.B.) tijdens
het van 3 - 5 november te lindhov^n gehouden S.V.B.-oongrss.
Dat d* 8ovj*t»v*rt*g*nwoordiging haar r*lati* met
d* Utrechtse Vnitas studenten niet als b*lindigd beschouwd*
na afloop van het festival, bleek uit het feit, dat op
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-417 februari ter ambaasad* **a receptie plaat* rond, g*h**l
g*wijd aaa b**tunr en leden Taa Unitas. Oprall*ad va» dat
d* aanw*sigh*id bij d*a* r*o*pti* Taa «nkele als inliohting*aoffioieren bek*nd staand* m*d*w*rk*rs Taa d* handelsdelegatie
t* Amsterdam door d* ambaasad* aodig werd geoordeeld* Reoente
berichten wij«*n Toorts op een binnenkort te T*rv*«*nlijk*n
t*g*nb*«o*k Taa een groep unitas-studenten aaa de S.U.
In het algemeen trok in de T*rslagp*riod* de «eer
intensieTe bemoeienis Ten de SoTj*t-T*rt*g*n-oordigiag met de
studentenwereld de aandachtt met name de belangrijke rol hier*
bij gespeeld door een 2e secretaris Tan de ambassade» die tereas
optreedt als wad hoofd Taa hst apparaat Tan de boTJ*trussi*oh*
staatsTeiligheldsdieast in de Tertegenwoordiging h.t.l. Betrokkene, me«r goed geïnformeerd t.a.T. structuur sn stromingen
in de studentengro*p*ringen, «ou - Tolgens berichten v*lk* in
Terslagperiode werden ontTangea - met bepaalde linkse stadentengroeperingen een zodanig nauw contact onderhouden dat gesproken
lijkt te moeten worden Tan manipulatie Tan das* groeperingen door
de SoTjets. In dit Terband was opmerkelijk, dat een delegatie
Tan s> S.T.B»i Tergeseld Taa eea Tertegenwoordiger Tan "Politeia*
ia deeember 1966, op uitnodiging Tan Moskou, een besoek bracht
aan de S.U. en aldaar eea studenten-uitwisselingsoTeresnkomst
sloot, geheel buiten medeweten Tan de lederlandse Studentenraad, met welke organisatie de Moskouss Studentenraad reeds
enig* jaren onderhandelde om tot een soortgelijke uitwisseling
te koaen. lied* gesien d* felle stellingnaae Tan de Hederlandse
Studentenraad tegen het eigenmachtig optreden Tan de 8.T.B.,
werd door de S.T.B. - beducht Toor stsmmenverllss bij de op
handen sljnde Terkieslngen Tan de *gn. grondraden - d* uitwisselingsorereenkomst een maand later, na overleg met genoemde 2*
secretaris Tan d* SoTjet ambassade, weer geannuleerd.
Tenslottet op uitnodiging Tan d* Amsterdams* studentenorganisatie A.S.T.A., welke, waarschijnlijk door de orerweg*nd*
inrloed in dese organisatie Tan de «ga. syndioalistisohe gro«pen, eveneens d* belangstelling Taa d* SoTjet-Tertegenwoordiging
geniet, arriT*erd* in maart 196? *sn klein* delegatie uit de
SoTjetunie, welk* op haar uitdrukkelijk Torsoek door d* A.S.T.A.
ia **n >o br**d mogelijk* kring in d* Nederlands* studentenw*r*ld «al word*n g*Xntrodue**rd.
C. VpordTo*rders Tan d» 8.U. in üniT«rsitair* krinjc*n«
""
B* SoTjet-T*rt*g*nwoordiging, stseds er op uit om
SoTjet b*«o*k*rs t* g*bruik*n Toor h*t houden Tan lesingen Toor
diTerse Vederlandse kringen, was ook ia Terslagperiode ia dese
opset geslaagd door **n SoTjet UVB3CO-g*d*l*g*erd* naar Iederland te doen oTerkomen Toor hot houden T«n roordraohten orer
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d» door d» 3.U. aaa onderoatvikkelde gebiedea Terleeade hulp*
B* aabassade, dia «ioh, o» betrokkene ia mo wijd mogelijke kring
te introduceren, bijaoador Teel inspanning had getroost - «a
••t aueoea, vaat afgasiea Taa Toorleaiagea aan direrse uniTereiteitea beatond het auditoriiui vaa da UHESCO-gedelegeerde roorta
uit atudaataa raa hat "Inatitute of Sooial Studiea" h*t.s. aa
leden Taa hat Qeaootsohap roor Xataraatioaala Zakaa -, vard
duidelijk oaaaagaaaaa Terrast door eaa artikal ia aaa dar
ochtendbladen» vaaria geveaen vard op hat fait, dat daaa UIBSCO»
gadalagaarda ia da Tijftigar jarea bij spionage-aotiTiteitea la
da Taranigda Staten batrokkan vaa, aaa valka aotiritaitaa ia
hat Jaar 1957 aantiaalijka publioitait vard gagaraa ia da iatar»
aatioaala para* Zoala ta varvaohtaa» romda hat artikal aaalaiding tot aaa moadaliag protaat Taa da SoTjat-Tartagaawoordi»
giag bij hat Ministaria Taa Bnitanlandaa Zakaa aa aaa Tarvaar*
aohrift Taa da UHESCO»gadalagaarda( hatvalk door hat oohtandblad ia kvaatia vard gapublioa*rd.
2» Bahui»in|g Taa da SOTjatruaaiaoh» handalaTartaganyoordigiaf
ta Aaaterda».
D* raada ia Toorgaaada aaandan baataaada plaaaaa
Taa da handalaTartaganvoordigiag o« da door haar gaoooupaarda
pandan ta Amatarda» Toor Ma groot aadar gebouw ta Terviaaalaa,
vaaria ook roor da thaaa buiten hat gebouv dar Tartegenwoordiging gehui*veste aadavarkara voonruiata baaohikbaar cou aija
(«ie oTeraioht 1 oktobar 1965 - 1 april 1966), vardaa ia norambar 1966 ter naad geaoaoa.
fia da Centrale Kaaer Taa HandelabaTordering, da
Kaaer Taa Koophandel ta AMstordan aa aaa directeur Taa de Aaro*
baak, vard da Gemeente Amsterdam rersooht grond ter beschikking
te stellen Toor da bouv ta Aastordaa»BuitanTeldert Taa aaa groot
ooaplex, hatvalk bahalTa kaatoor aa woonruimten, ook aaa aigaa
aohool aa winkels Taa da Sorjetruasisohe handelsTertegenwoordiging sou oBTattan*
Boor da Burgeaeester Taa Aastardaa vard op hat thaaa
Toorliggaada rersoak la afwijlende sla beaohikt, dooh hat laat
•ioh aaaaiaa dat uiteindelijk de Ruaaaa da bewilliging Taa hat
Teraoak niet aal kunnen wordaa onthouden*
Hat ia kanaarkaad Toor da poaitia, valke da 8oTjet~handelsTerteganvoordigiag h.t.l. denkt ta habbaa bereikt, dat sij ia Ter*
band aet hat oaderharige Tersoak, bij de Aast^rdaase Kaaer Taa
Koophandel hat draigeaent haaft geuit, dat da handelsTertegaa»
voordigiag naar Rotterdaa sou worden Tarplaatat, iadiaa da Oaaaaata Aastardaa geen grond ter baaohikkiag aou stellen.
Ba hier uitgeoefende pressie ia aaa aiddel, vaarraa
de handelBTartagaavoordigiag aioh In da laatata tijd tegeaoTer
da Kaderlaadaa aakenrelatiea aaerdara aalaa op grore wijae bedient aa niet aoader auooaa.
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II. Politieke en Culturele Betrekkiaaaa.
De tekst ran het in de Ministerraad behandelde ontwerp ran vet inzake de culturele samenwerking aet de SOYJetunie, coalm de«e na de in Bei 1966 geroerde onderhandelingen
te Moskou werd geparafeerd» bleek een artikel te bevatten, hetwelk de mogelijkheid roor de Sovjetunie openlaat tot onbeperkte
inschakeling ran de communistische aantelorganisatie Terenigiag
Hederland-U.S.S.R. In een nota desersijds verd in rerband hiermede de aandacht gerestigd op de rol welke dese rereniging
- als roorpost ran de unie ran Triendsehapsrerenigingen - speelt
bij de ondermijnende aotirlteiten ran de U.S.S.B* *et ontwerp
werd door de Ministerraad op 9 december 1966 aanvaard*
In het kader ran de roor 1966 getroffen interimregeling incake de culturele uitwisseling, arrireerden h.t.l. in
rerslagperiode uit de Sovjetunie twee stagiaires roor studie
te Leiden en Wageniagen» somede twee Sorjet geleerden raa de
Academie ran Wetenschappen te Moskou roor studiebesoeken aan
technische hogescholen en het Philips research laboratorium.
De door een der geleerden uitgesproken wens ook een te Rotterdam
gerestigd bedrijf ran meetapparatuur te mogen besoeken, werd ran
lederlandse sijde niet gehonoreerd* Aangetekend sij hierbij»
dat roor dit bedrijf reeds enige malen belangstelling ran inliohtingenoffioieren» rerbondea aan de Handelsdelegatie» was
gebleken.
Tan Nederlandse sijde vertrokken twee personen naar
de S.U. roor een voortgezette opleiding in de Russische taal.
Haast een voortgeset contact aet een aantal rertegenwoordigers raa politieke partijen, als C.H.U. en P.r.d.A. werd
in rerslagperiode contact aet de ex-voorzitter der P.S.P.
en de politiek secretaris ran bedoelde
partij, de heer
, waargenomen. Bedoeld contact hield
mede rerband met de viering ran de Internationale Trouwendag te
Moskou op 8 maart 1967, ter bijwoning waarvan twee vooraanstaand*
vrouwelijke leden ran de P.S.P., op uitnodiging» begin maart
S.U.-waarts reisden. Be aanvankelijke opset ran de Russen» ca
aan de Rederlandse delegatie een bredere basis te geren - ook
de schrijfster
" en de wethouder ran Gemeente
Rotterdaa» me j. Mr.
» werden uitgenodigd - mislukts
wegens verhindering raa betrokkenen.
De voortdurend* intense belangstelling raa de Sorjetaachthebbers roor het politiek gebeuren in Nederland bleek
in verslagperiode nog eens duidelijk uit het feit» dat de Tassoorrespondent h.t.l. sowel orer het op 11 en 12 november 1966
gehouden buitengewoon P.v.d.A.-congres als orer het door de
P.S.P. op 19 sa 20 november d.a.r. gehouden congres, Moskou
uitvoerig Inlichtte.
-7-

-7XXX • Hmd

In het bovenstaande werd reeda geduid op de pressie,
welke door de Sovjetrussisehs handelavertegenwoordiging op het
bedrijf Bleven h» t. l» wordt uitgeoefend. In eerate aanleg lijkt
gesteld te kunnen worden» dat tegenover de beswaren aan deae
pressie verbonden, grote economische voordelen a taan, coals b. v.
de onlanga door de 3. U. geplaatste miljoenenorders bij de Nederland* e schoenen* en oonfectie-industrie. Besien wij eohter de
"timing1* van de plaatsing van dese ordere bij twee bedrijfstak»
ken, welke tengevolge van de huidige economische ontwikkelingen
in moeilijkheden verkeerden | besien wij het feit, dat in tegen»
a telling tot de ervaring bij andere Sovjet handelstransacties
opgedaan - waarbij een eindeloos traineren van Sovjet sijde gebruikelijk is », thane b.v. de oonfeotie-order in enkele dagen
tot stand kwam, dan lijkt waaksaamheid t. a. v. de door de 3. U.
bij dese transacties nagestreefde bedoelingen geboden.
Dit klemt temeer, omdat in verslagperiode wederom ten
duidelijkste bleek hoe nauw het Sovjet handelsapparaat h» t. l»
ingeschakeld ia bij het verkrijgen van informatie, welke militaire doelen dient. Haast de ook in verslagperiode weer gebleken grote belangstelling van de Sovjethandeladelegatie voor
eleotroniaohe meet» en regelapparatuur, bleek thans de belang»
stelling opvallend gericht op het verkrijgen van handelscontacten in Zuid-Li»burg« Ben belangstelling welke sioh manifesteerde
onmiddellijk na de offioiile afkondiging van de vestiging van
het HAVO-hoofdkwartier APCKHT te Brunaaum. liet alleen gold de
hierboven genoemde miljoenenorder een confectie- industrie te
Stein in Zuid-Limburg, ook met andere Zuidlimburgse industrieën
werden plotseling besprekingen aangevangen. Zo kreeg b.v. de
directeur van een Limburgs staalbouwbedrijf, belast met de montage van masten voor het Kederlandse hoogs panningakoppelnet,
seer veal medewerking van Sovjetsijde bij een plan om dece
naaten te plaatsen per reusenhelioopter van Sovjet makelij. Bij
nadere besprekingen te Moskou, waarheen betrokkene begeleid werd
door de Aaroflotvertegenvoordiger h.t.l. (een inlichtingenofficier) bleek, dat niet alleen de helioopter, eohter ook de
bemanning van Sovjet makelij sou »ijn.

IT. Activiteit Sovjetrussisohe inlichtingendiensten.
Wexünhet bovenstaande reeds de grote belangstelling
van de Sovjet handelsverteeenwoordiging voor Zuid-Limburg gemeld,
in het algemeen legden da inliohtingenoffioieren in de Sovjet
vertegenwoordiging, onmiddellijk na het bekend worden van de
APCEIT-vestiging te Brunssum een uitsonderlijke belangstelling
voor dit gebied aan de dag. Bet aantal reizen van Sovjet-vertegenwoordigers naar Limburg nam opmerkelijk toe • o. m. reisde als
een der eersten de Tass-oorrespondent derwaarts om vele foto's
van het gebouwencomplex te maken - en inmiddels verkregen informatie wijst er op, dat de Sovjets er op uit xijn sioh van een
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aantal betrouwbare ooataotea in Zttid*>Limburg t« versekerem via
welke aooes tot het NAYO-hoofdkwartisr kan worden verkregen.
Afgezien van da activiteitaa dar 3ovjet*ialiohtiageadieastea t.a.r. AFCEHT blaak in da afgalopan maanden aan steeds
toenemende activiteit ran daza diensten, enerzijds op hat tarrain van beïnvloeding an ondermijning, anderzijds op militair/
technisch gabiad*
Bij da tar kannis gekomen gevallea vaa desa laatst*
oatagorie blijkt voorts, dat da Sovjet-inliohtingenoffioieren
baraid alja aat forse badragaa orer da brug ta komen tanainda
da door han gewenste infomatia ta verkrijgen ea dat sij ia
aommiga gevallen hun laderlandaa gaaprakapartnara duidalijk pogen
on ta kopan. *en verachijnaal, hatwalk «ich niat allaan h.t.l.
voordoat doch ook eldara» >oals o.*, blaak uit da berichten incaka da reoaata uitwijzing uit Zwitaarland vaa aaa Sovjatvertaganwoordigar op grond van het fait, dat dasa aen Zwitsers staataburgar op brutale wijsa gald had opgadrongan.
Haar da oorzaak van dit grovere aa op haast duidanda
optredaa laat sioa in dit stadium slaohts gissaa. Hat fait aohtart
dat cowal hier te landav als in het buitenland, dasa taktiak
mat name badravaa wordt door medewerkers vaa da ^ovjet militair»
inlichtingendienst • walke vooral ia da Sovjet handelavertegeawoor
diging ta Amsterdam aan ruim aantal vertegenwoordigers heeft maakt het das ta verontrustender.

Da Poolse inlichtingendienst manifesteerde sioh niat
•o duidelijk als ia voorgaande perioden. Dit bahoaft eoater
niat ta wijzen op aaa mindara activiteit ia Kederland.

Da toenemende Poolse - op Vaderland gerichte • bianeasoheepvaart baart da Dienst sorgen. Men kan ar saker vaa sija,
dat da Poolaa inlichtingendienst de hier geboden kaaaaa niat
onbenut «al laten» De laatste 10 maanden warden oagavear 400
visumaanvragen t«b*v» dia scheepvaart ontvangen.
De belangstelling vaa de hier te lande geaccrediteerde
Poolse militair attaché* voor het KATO-hoofdkwartiar AFCEIf kaa
als vanzelfsprekend worden beschouwd* Ds Dienst tracht hieromtrent xo goad mogelijk geïnformeerd te blijven.

Vit Poloa boroiktoa d* Dioaot boriohtaa oror Toraoogdo
aottritoit Taa do ialiohtingondioaat aldaar a.b.t. hot Torkrijgoa
ran aooaa bij do diploaatioko Tortagonvoordigiagoa Taa de IATOlaadoa ia Poloa.
Do baaottiag Taa do Poolao Tortagoavoordigiag oadorgiag
ooa goriago Toraadoriag, Koa raa do autatioa botarof do Torraa»
giag TOB oaa aabtoaaar Taa do handolaafdoliag door ooa poroooa»
dio door borrioado rolatieo word gomold als ooa atafaadovarkar
Taa do Poolao ialiohtiagoadionat»
Da atrooa raa Poolao «tagiairoa naar *odorlaad *oad
oaToraindord voortgang»
Comooroiflo boaprokiagoa door ooa Ivdorlaadoo dologatio
ta Varaohau roatiltoordoa ia do afaluitiag raa oea handolaakkoord tuaaoa Poloa oa do Boaolaxlaadoa roor do duur raa J
jaar» iagaaodo 1*1«1967• Do Poloa logdoa ororigoaa ia hot ooaaoroillo rlak do aodigo aotiTitoitoa aaa do dag door hot organisaroa ran onigo Poolao tontoonatalliagoa ia Vaderland» alaaado
door hun doolaaao op do ïïtroohtao Jaarbaura aot standa ran oakolo
hunner ataatafiraa'a.
Taa Poolaa «ijdo blijft aoa ijvoraa roor uitbroidiag
Taa do oulturolo uitwiaaoliag oa bovordoriag raa hot tooriaao
naar Poloa. Torloagiag Taa do goldighaidaduur Taa Tioa oa af*
aohaffing Taa do Torpliehto aankoop Taa Touohora door tooriatoa
•ija ia atudio»
Do Poolaa Tortogoawoordigiag blook ooataot to oador*
houdaa aot hot loderlaadaa Aoaohvitc Coait^ oa do P.3.P*
loogtopaataa ia hat OTorigoaa aoraalo boold Taa do
aotiTitaitaa Taa hot Poolao ToroaigiagaloToa Toradaa do bosookoa»
dio hot oatriag Tan Moaaoignour
v do Poolao biaaohop bij
hat Tatioaan, balaat aot do lialacorg Taa lodon Taa do Poolao
koloaioa oa Taa oaa dalogatio Taa da ZBOWXD» aaa taraaigiag ia
Poloa Taa strijdara Toor Trijhoid oa doaooratia, di« tot taak
hooft oaa atorko binding tot atand to braagoa tuaaoa do Poolao
koloaio oa hot rogiaa in Waraohau. BoAoakolijk ia, dat do Tooraitter Taa do ZBOVID - Ganeraal
- ala Hiniator Taa linnoalandaa Zakon Toraatvoordolijk io Toor do aetiTitoitoa Taa do
Poolao inliohtingaa- oa Toilighoidadionat,
Taaalotto lij opgoaorkt» dat ? Poloa aaiol ia lodorlaad hobboa garraagd»
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Ook in deze verelagporio&e verd In lodorland inliohtlngoi
activiteit van ïsjeohen vaargenomen.

Do eommunioatio op inl ion tingengebied voor wat betreft
hot uitwisselen TOA gegevens tussen lodon van do Rusalsehe on
ïsjeohisehe vertegenwoordigingen in leder land, vord gecontinueerd.
Do talont-opotting met hot oog op voering van medeverkoro van do Tajeohiaohe inlichtingendienst, vord geïntensiveerd*
De Tsjeohen loggon oon groto belangstelling aan do dag
voor do P. S. P», terwijl «ij do ontwikkelingen binnon do C.P.X.
op do voot traohton to volgen*
Do door do ^ojoohon op volo torroinon in lodorlaad govoordo propaganda hooft - naar hotgoon valt t» oonoludoron uit
doiorsijdoo gogovono - alloroorst oon politiek dool* Dat non or
naar stroof t vooral do ;) ongore gonoratio to boroikon io op «i^n
•inot bedenkelijk to aohtoA. Kon hoeft in ToJeoho-Slovakije dan
ook groto belangotolling voor otudenten-uitiriaoeling, hoovol BOB
hiervoor - vooral kort na do liberalisatie van hot gronovorkoor
enkele jaren geledon - nogal huiverig wae. Men ia thano kennelijk
in staat tot oon begeleiding adequaat aan do (politioko) bedoelingen.
Tot do aotuelo politioko doolo tellingen behoort hot
ondermijnen van de IAYOf net name door hot aanmoedigen van do
kritiek op
, door hot aan do kaak «tellen van
het "agreeaiove karakter" van do buitenlandae politiek van de
ü.S. A* on door hot pogen anti-Duitae propaganda to doen publiceren « Voor dit laatoto traohtton do Tojeohen een aantal Voderlandao journalisten to interesseren.
groot aantal ïojeohloehe vetonoohappolijko ondersoekero kveja voor o tudiodool einden naar lodorland. Hierbij valt
een duidelijk goriohto bolangotelling vaar to nemen voor voton•ohappolijko en teohniaeho gegevens op het gebied van do landbouv, de ohemiOf do elootronioa (oomputors) on do medisohe veten•ehap. Aangenomen vordt dat de Tsjoohiooho stagiaires van hun
-11-
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ervaringen ea opgedaaa kennis varslag doen aaa de Staatsooaais*
slo TOOT Wetenschap «a Teohniek (3.K.T.T.).
Het toeristisch verkeer vaa BederlaaAmrs aaar ïsjeoaoSlowakije vertoonde een grot* discrepantie aet het aantal ïsjeohen
dat flederlaad betoont (aooht besoekea). Ia 1966 braohtea oa»
4500 Tsjechen «on bezoek aan lederland terwijl het aantal Iederlanders dat d« C33S bamooht ong«T*«r 1J.OOO b«draagt. Ia 1965
b*«ooht«a Tolgona d* I*d«rlands« aabacsad* t« Praag aog slaoht*
oa* 6500 I«d«rland«r« I»J«cho-Slowakij«l D* T»J«oh«a sag«a hua
ia«panniag«a Tan 1966» oa h«t pad raa d» **to«riati>oh« r«rbro«d«ring" t» r«rbr«d«a» ia dat jaar dus beloond a*t *«n r«rdnbb«liag
Tan h«t aantal b«co«ker«. Zij verwaoat«a dat h«t aantal to«ri«t«a
ia 1967 aog groter cal sija.
De pogingen oa ia Vederlaad eea aantal Tsjeohisohe restaurants ast fsjeohisoh personeel te restigea* werdea Toortgeset*
De reatiging ran dese potentiële oentra ran ialiohtingen^aotiTi*
teiten rerrult de Dieast aet bezorgdheid»
10IOA8IJ».

Aaavijsingea velke vijiea aaar inliohtingenaetiTlteitea
door Hongaren gepleegd, sija niet rerkregea. Oetraeht vordt de
inforaatie-positie te versterkea*
De besettiag van de Hongaarse vertegenwoordiging onder»
ging eea geringe verandering door uitbreiding van de bandelsaf*
deling aet léa persoon*
Met betrekking tot een Hongaarse versoberping van de
voorschriften die gelden t.a.v. het verstrekken vsa reisdoouaea*
ten voor reisen naar het Vestea kaa wordea veraeld, dat vaa eea
toeaeaend aantal buitenlandse» en binnenlandse bronnen hieroatreat berichten sija ontvangen. T.a.v» 'ederland blijkt een ver*
aiaderiag van oiroa 15/£ ia vergelijking aet het jaar 1965» Toor
andere Westerse landen sou dit peroentage selfs 25 bedragen.
Als voornaamste reden vordt vermeld het niet terugkeren aaar hua
land vaa een relatief groot aantal Hongaarse speoialieten, soals
artsen, teoaaioi e.d.
Factoren soals onzekerheid en wantrouwen t.a.v. de eeonoaisoheen politieke ontwikkeling ia Hongarije sohijnea hierbij een rol
te spelen»
In noveaber 1966 is ia *ederland op beeoheidea wijse de
Hongaarse oktober*revolutie vaa 1956 herdaoht. De grootste aanifeetatie had plaats ia de Margriethal vaa het Jaarbeursgebouw te
-12»

-12Utrecht» die door eiroa 2000 personen verd basooht*
Op l? naart 1967 verd te Budapest «en nieuw* handelsover
eenkomst tussen de Beneluxlanden en Hongarije geparafeerd* Deme
overeenkomst heeft een looptijd ran drie jaar, gerekend van
1 januari 1967 af, en cal - naar wordt vervaoht * het handelsverkeer tussen de Benelux en Hongarije in ruime aate doen toenenen.

T.a.T. het personen* en goederenverkeer van en naar
de aatellietlanden Bulgarije en Roenenii alenede van en naar
Joegoslavië* riel ook in dese verslagperiode een groei «aar te
nemen.
Ben grote activiteit op het handelsterrein verd geconstateerd!
de Bulgaarse handel»vertegenwoordiger breidt gestadig sijn
'ederlandse relaties uit|
in Roemenie* verd een Nederlandse afdeling aan de Roemeense Xaner
Tan Koophandel toegevoegd!
in Amsterdam restigd* mieh een vertegenwoordiger Tan de JoegoslaTisehe Federale Eoononisohe Kamer.
Op oultureel terrein manifesteerde >ioh duidelijk de vil
om «ich ook via kunst en sport in de Westerse landen te doea
kennen en op dese vijse goodwill voor de satellletlanden te kweken
•eerdere Roemeense kunstenaars gaven voorstellingen in 'ederland,
een oultureel akkoord verd tussen beide landen gesloten» Met
Bulgarije is de culturele uitwisseling groeiende hetgeen ook het
geval is met Joegoslavië** vaar o.a* een van Oogtrtentoonstelling
verd georganiseerd* Be Tereniging Ieder laad - Joegoslavië" ontplooide een grote aotiviteit* Be voorsitter ontving een Joego»
Slavische onderscheiding.
Be door de hierbedoelde landen sterk opgevoerde propaganda met het doel toeristen aan te trekken (en dus de deviecen*
positie te versterken) is niet xonder gevolg gebleven, het aan»
tal lederlandse toeristen steeg dan ook aanmerkelijk, vooral
t.a.v. Joegoslavië1, welk land in 1966 ongeveer 200*000 Mederlanders ontvingl
Zovel Joegoslavië als Bulgarije hebben gedurende het
"toeristisch jaar 1967" de visumplicht afgeschaft.
Het aantal Vaderland besoekende Joegoslaviirs bleef nagenoeg gelijk aan dat van 1965» het aantal Bulgaren en Roemenen daarentegen verdubbelde.
Eet aantal in lederland aanwemige Joegoslavische arbeidt
kraohten onderging weinig verandering} enkele confectiebedrijven
trokken modinettes aan*
-13-
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Langsamarhand vord*a m*er *at*lli*t»afg«vaardigdem
waargenomen op oongr**s*n «n symposia t*rwijl ook meer stagiaires
hun weg naar N*&erland vinden, rooral in d* wetenschappelijke
••otor»
Tan d* diplomatiek* vertegenwoordigingen valt aleehta
te vermelden, dat tijdan* d* verslagperiode da Ko*m*ens* ambassadeur ia laderlaad arriveerde» hetgeen gapaard ging net aan uit*
breiding vaa het amba0sadepersoneel*

Toor «over gebleken ia heeft ook ia de verslagperiode
da vertegenwoordiging vaa de Ooatduitaa Kamer für Auaeenhandel
te Amsterdam sioh niet met inlichtingenactiviteiten, aadera daa
op politiek-eoonomisoh terrein/ batig gehouden* B* enige relatie
vaa desa vertegenwoordiging «et inlichtingenwerk van andere
aard leek te bestaan ia het vaak aauve oontaot «et de als msdswerkers vaa een Oostduits* inlichtingendienst geïdentificeerde
of daarvan sterk verdachte Oostduits* "sakenlieden", die
Nederland becoohten. Tan eiad september 1966 tot april 196?
kregen oa. 400 vertegenwoordigers van het Ooetduitse Ministerie
van Buitenlandse Handel en de staatafirma's een visum voor een
sakenbesoek aan on* land* Bekend werd, dat 14 vaa hea ia verbinding staan of gestaan hebben met eea DDR*inliohting*ndi*nat*
Ia **n enkel geval werd vernomen» dat het verblijf vaa eea Oost*
duits "xakeaman" of ambtenaar ia Nederland mede een geheime ontmoeting voor apioaage-doeleindea mogelijk sou moetea maken.
Controle op de gedragingen bleek niet wel mogelijk door de vel*
plauaibel t* achtem sakelijks ontmoetingen.
Met grote belangstelling volgde de staf vaa de Oostduit
se haadelavertegeawoordiging, vooral ia d* verkiezingstijd, d*
politiek* ontwikkeling ia Iederland. De tijdens de verkiesingsacties geponeerde leusen voor erkenning vaa de DDB werden gesiea
als blijkaa vaa een groeiend bssef voor de noodsaak vaa eea
betere verstandhouding met Oost-Duitslaad mede ter wille vaa ds
handelsbelangen.
B*t Hoofd vaa d* handelsdelegatie*
is
daarnaast d* mening toegedaan, dat de Nederlandse anti-nasigesiadheid niet so**er d* DDR dan vel d* Duits* Bondsrepubliek
betreft en dat de ro*p vaa de B3H daaronder onwillekeurig lijdt.
Door de goede zorgen van de Nederlandse journalistiek* relati**
vaa d* handelsdelegatie wordt d* Oostduitse pars di*aov«r**akomstig voorgelicht* Tevens moet het niet onmogelijk word*a g*»
aoht, dat zoals uit eea enkele indicatie bleek, d*s* relaties
in Nederlsad sullen traohten de publieke opinie te beïnvloeden.
Uitnodigingen aaa prominente Nederlanders voor *en besoek aaa d* DDR, bijv. ter gelegenheid vaa d* Leipsiger M*ss*,
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-uworden kennelijk eveneens gesien als «en middel o* in invloedrijke
kringen roerstanders van ««n erkenning door Vaderland t* verkrijgen.
Be tegen Nederland en Iederlande* belangen berichte
activiteiten van de Ooetduitae inlichtingendiensten richtten
zich, voorzover kon worden waargenomen, ook in de afgelopen verslagperiode voornamelijk op het verkrijgen van militair» gegeven»•
Naar gebleken is, stond in het bijzonder de verplaatsing van
het HAVO«hoofdkwartier AFCENT naar Nederland in de belangetelling.
De hoogste prioriteit wordt sedert de vestiging in Liaburg toe*
gekend aan de verving van informanten en de accommodatie voor
het inlichtingenwerk*
Tegen de in mei 1966 van de telastelegging "voorberei*
ding van spionage" vrijgesproken Nederlander
» werd
door de Officier van Justitie te Rotterdam hoger beroep aangetekend* Op 13 Januari 1967 werd door het Gerechtshof te 'e-Gravenhage de dagvaarding en het vonnis in eerste aanleg nietig verklaard* Een nieuwe behandeling wordt tegemoet gezien» in afwachting waarvan door de BYI) voor sover mogelijk, hulp verleend werd
ten behoeve van de door de in opdracht van de Officier van Justitie verrichte nasporingen door de Gemeente Politie te Rotterdam.
CHIKSS YOLPRBPÜBLIEK.
Pereoneelsbezet tin«>
In oktober en november 1966 vertrokken 4 personeelsleden van de Chinese vertegenwoordiging, t*w* 1 diplomaat en 3
functionariseen naar China*
Yexmoedelijk in verband met de Culturele Revolutie
in China werden aan het eind van het jaar 1966 en begin 1967
een groot aantal functionarissen van diverse Chinese diplomatieke
missies teruggeroepen* Aanvankelijk had het de schijn dat het
kantoor van de Chinese Zaakgelastigde alhier niet in dit proces
betrokken nou worden doch in februari 1967 hebben 6 personeelsleden plotseling Nederland verlaten» namelijk 3 diplomaten» t.w*l
de Charge* d'Affaires a. i.» de Handels raad, de Uandelsseoretaris
en 3 functionarissen* Als officiBle reden werd opgegeven vakantie
en tegenover de Overzee Chinezen werd verklaard deelname aan de
Culturele Revolutie.
Se huidige sterkte bedraagt 7 personeelsleden» namelijk 2 diplomaten (2e secretaris en fan attaché) en 5 functionarissen* De Secretaris treedt op als Zaakgelastigde en de
attaché neemt de handelssaken waar* De Nederlandse sakenwereld
werd tevoren niet ingelicht over het vertrek van de Chinese
handelsfunotionariseen•
Activiteiten.
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Gsdurende verslagperiode wsrd oontaot waargenomen
••t de directeur ran d* communistische boekhandel PEGA3US en
eveneens met d* lederlandse pro-Peking georiinteerde ooaaunisten.
Op 1 oktober heeft •» ondanks de permanente politie*
bewaking * de officiële receptie t,g.v. de herdenking van de
Stichting van de Chinese Yolksrepubliek plaatsgevonden* Biverss
prominente Nederlandse sakenlieden hebben geen aote de preeenoe
gegeYen*
Het diplomatieke verkeer met andere diplomatieke
vertegenwoordigingen in Hederland ie gering* Be Russisch* ambas•ade annuleerde op grove wijse de uitnodigingen aan Chinese
diplomaten voor de reoeptie t.g.v. de Rode Legerdag*
Be Vaderlandse intellectuele wereld staat nog steeds
in de Chinese belangstelling en er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de interesse die de lederlaudse studenten aan de dag
leggen voor het MAO-oitstenboekje* Ten behoeve van studentenverenigingen vinden voorstellingen van films over de Culturele
Revolutie plaats* Ook van P.S.P.-sijde is belangstelling betoomdi
Biverse Afrikaanse studenten van het Institute of
Soeial Studies onderhouden nog steeds nauwe rslaties met de
Chinese vertegenwoordiging en de indruk bestaat dat enige van
dece studenten heimelijk een besoek aan de Chinese Tolksrepubliek hebben gebracht»
£• Beleit •> Luxemburg*
Gedurende de verslagperiode sijn weinig contacten waar»
genomen met Belgische en Luxemburgse relaties* E.e.a. is mogelijk
te wijten aan de permanente politiebewaking gedurende het politiek geschil sn de indruk bestaat dat de Belgische en Luxemburgse
vriendsohapsverenigingen tijdelijk onder supervisie zijn komen
te staan ran de Chinese ambassade te Parijs. Momenteel worden
de relaties trouwsns nog meer bemoeilijkt door het vertrek van
de enige Frans sprekende functionaris*
£. Overaee Ohinesen*
Met de leiders Tan de gemeenschap der Oversee Chlnesen
werden nauwe relaties onderhouden* Tragen over de situatie in
China in verband met de Culturele Revolutie werden door de
Chinese vertegenwoordiging beantwoord met de verklaring dat alle
onrustwekksnde publicaties voor rekening van ds kapitalisten
kwamen*
Be 1*oktoberherdenking werd door ds Chinesen in Ieder L
feestelijk herdacht met een bijeenkomst te Amsterdam *n
•16.

•16*
ter gelegenheid va* aet leatofeest ia het begia van februari
heeft de Chinese «aakgelastigds a*i. sen receptie voor d» Oversee
Chineaea gehouden*
D* Chinese restauranthouders hebban nog steeds met
personeelstekort te kampen en maken dankbaar gebruik van de
illegaal in Nederland Tertoerende Chineeen.
Handelsbetrekkingen.
Gedurende de verslagperiode ie weinig activiteit waargenomen in het handelsverkeer* Ha de oplossing van het diplomatieke
geschil kwam er enige opleving en de Chinese vertegenwoordiging
trachtte Nederlandse sakenlieden te interesseren voor de Cantonfair die van 15 april tot 15 »•! wordt gehouden.
De boycot van de Vaderlandse havens werd blijkbaar
eveneens opgeheven vaat na Januari Bijn wederom enige Chinese
schepen de haven van Rotterdam binnengelopen.
Het plotselinge vertrek van de handelsfunctionarissen
«al de handelsactiviteiten vermoedelijk niet bevorderen.
Delegaties»
Eind deoember 1966 is het diplomatieke geschil rond de
acht Chinese lastechnici tot een oplossing gebracht. Functionarissen van de Ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken hes*
ben uiteindelijk met hen een onderhoud gehad. Op 50 deoember sijn
dese technici via Moskou naar Peking afgereisd alwaar «ij alm aati
nals helden werden ontvangen* De lederlandse caakgelaatigde ia
Peking heeft terstond daarna een uitreisvisum ontvangen en is op
4 januari alhier gearriveerd.
•a het vertrek van de delegatie van lastseaaioi hebben
geen Chinese delegaties lederland besooht.
Ia november 1966 werden visa aangevraagd voor een dele*
gatle van Hoordkoreaanse soheepstoesiehthouders voor een besoek
aan de werf van Terolme* Zonder opgaaf van redenen is de komst
naar Vederland toen geannuleerd en dese missie is pas in februari
1967 ingereisd»
Een groep Voordkoreaanse schaatsenrijdsters heeft
deelgenomen aan de daaeskampioensohappea. Belde missies stonden
onder leiding van een Xoordkoreaanso diplomaat. De Hoordkoreanen
hebben v»*.b. geen oontact gehad met de Chinese vertegenwoordiging
De leider van de sohaatsenrljdsters heeft alhier in contact ge»
staan met de Russische ambassade en met Paul de GROOT.
UCTIODB ABABI8CHE REPUBLIEK»
Peraoneelsbemettinft.
De Ambassaderaad werd bevorderd tot de rang van Ambassa
deur. Hij voert nu de titel van Minister-Counsellor.
Er is een nieuwe attaché* gearriveerd» die de huidige
sal gaan vervangen* De nieuwkomer was in Djakarta geplaatst in ds

perioda dat da TAB~aabae«a4e«r ia Vaderland, aldaar Gaaf da Poete
vaa. Daarvóór vaa da nieuwe attaché gestationeerd ia Irak*
Aa aaarataraaaa vaa da anbaaaadeur haaft op 20.11.1966
haar werk aan da aabaasade neergelegd. Zij ia intuaaaa door aaa
aiauva kraoht vervangen.
Ook da aabaeaade-ehaaffeur aaa ia verslagperiode ontslag aa werd door aaa nieuwe kraoht vervangen.
Ba kok aaa da reaidentie ia aaar Cairo teruggekeerd.
Zijn varvanger ia iatuaaea uit Cairo ia Nederland aaagakoaaa*
tn-aotiv^lfaj.^.
Hat Tooraaiig lid vaa da "TAH G«n«ral IatalligaaaaN9
ganoaad ia Toorgaaad *Paaoraa*Mt vaatigda «ioh aat aija gasia
ia Hadarlaad* Zija pogiagaa oa hiar radalijk wark ta Tindan aialuktaa* Gadaailluaioaaard rartrok batrokkaaa - «at gaxia * ia
januari 1967» vaar aaar Cairo*
Ywaa paraonaa» aaaalijk aaa Duitaar aa aaa rraaadaliag
vaa oabakaada aatioaalitaitv aoahtaa ia varalagparioda aoataat
aat da TAR-aabaaaada (oaafhaakalijk raa alkaar). Baidaa dadaa
roorkoaaa ia aat baiit ta aijn vaa gagavaaa aa/of ialiahtingaa»
dia voor da TAS vaa balaag aoudan aija* Sa Buiteer »ou a*rat
kortgaladaa vaa aaa baaoak aaa laraal aija taruggakaard*

Ovart^a aotivitaitaa.
Sr baataat ooataot tuaaaa da VAR«aabaa«ada aa hat
F.O.M. laatituut voor Atooa aa Molaouul-fyaioa ta Aastardaa, alaook
aat da Staata Artillaria Inriohtiieai Haabrug ta Zaandaa.

I*

APCMff.

12.10.1966 vial da baaUaaiag dat aat APC2m«aoofdkvartiar vaa da NATO ta Bruaaaua gavaatigd aou vordan*
Ban aa andar batakanda da vaatigiag ia Aedarlaad vaa aaa dar
objaotaa vaarop da apionaga-aotivitait vaa IJ.C.-inliohtiagaadianataa duidelijk garioht i». Raada ia da faaa voor hat vaatigiagabaaluit gevallaa vaat koa aea varhoogda balaagatalliag vaa
dia aijda voor hat vaatigiagagabiad aa da aldaar voaaada peraoa«
vaa (ex-) Ooatauropaaa aatioaalitait gaooaatataerd worden*
Ten behoeve vaa da beveiliging tagan apioaaga werd
aan aantal aoodaakelijk gaaohta aaatragalaa getroffen.
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aogea o.», wordwat
- d* instelling Tan eea oentraal paat in de afdeling vaar d* eoftrdinatie «a behandeling Taa op AFCEIT betrekking hebbende sakea
plaats Tindti
- uitwiaaeling Taa gegsTeas aet buitenlandae saaterdieaatea «A
overleg incake d* samenwerking in het aan Zuid-Liabarg gremea»
da buitenlandse grondgebied!
- regeling van da eaaeaverking an daaraedo Tvrband houdaada prooadiuraa a\at da Mllitalra Inliohtingan ^laaati
- aauvara aaaaavarkiag aat da politiararbindlataa ia hat batrokkaa
gabiad aangaaada intanaiarara ooatrola Taa aa rapportaca orar
aldaar gavaatigda politiak rardaohta paraoaaa aa paraoaaa raa
(ax-) IJ.G.«nationaliteit aa hua gaainaladan, ioaada hat rarbataraa raa de iaforamtiapoaitia t.a.v. laatatganoaade groep|
- het voor de ialiohtiagendieaatfuaotioaariaaea Taa betrokkaa poli tiaTerbindingea en M.I.B. orgaaiaaraa Tan een oriinteriagaoureua bij da BTB «elke gericht vaa op hat oontra*apionaga aapeol
en waarin aat medewerking Taa fanotionariaaen Taa da M*I.D. aa
da afdeling B aandaoht beateed werd aan da plaata Taa da ailitaii
inliohtingen- en Teiligheidadienaten an de organiaatia an aglta»
tia Taa afwijsead ataande "aderlaadaa groeperingen.
Tan de aijdo Taa de politieTerbindingen wordt grote aeda<
werking onderrondan bij hat treffen Taa adequate aaatragelea,
niettagenataande a«e.a. aat naaa Toor da kwantitatief aohaara ba»
sette inliohtingandianatan aan aanBienlijka taakrerswariag betekent. Enkele verbindingen garen reeda uitvoering aan het
Yreeadelingenprojeot, i.o. hat regiatrarea aa insendaa der gagevena Taa ia het ressort wooaaohtige (ex-)vreeadelingen Taa ZJ.O.»
nationaliteit (in de praktijk ia gebleken, dat de vijandelijke
inlichtingendiensten bij voorkeur onder de eigen (ex-)landgenoten
hun aadewerkera aoakan).

De peraonaelabehoefte Taa AFCE8T ia de oiTiele vator
Toor wat betreft aaa te atellen eigen peraoaaal an personeel dat
tijdelijk werkxaaa ia t.b.v. inrichting an gabruikaklaar aakea
.ia.

-19van het oomplex brengt i.T.». de daaraan te atellen betrouwbaar*
heidseisen in d« aanvangsfase omvangrijke oheokings- «n ondersookwerksaamheden m»t sioh mee.
Voor dese afdaling ligt da bemoeienis primair in h«t
onderkennen van peraonen die met subversieve oogmerken trachten
te infiltreren. Tot dusverre werden Tan de M.I.D. de nsmen en
gegevens Tan 930 peraonen ontvangen en in behandeling genomen*
(N.B. Ten behoeve van een 300*tal peraoneelavaoatures werden oa.
3.000 aollioltaties ingemonden).
II»

Illegale Oost-Vesthandel.
Eet in vorig oversieht vervelde ondersoek naar de ver*
moedelijke illegale uitvoer van twee op de atrategiaohe lijst
geplaatst* eleotronisohe apparaten heeft (nog) geen volledig
resultaat gehad. De Nederlander aan wie de importeur de apparaten
afleverde, heeft deze aan een niet geïdentificeerde derde tegen
contante betaling doorgeleverd. Sr sijn relatiea waargenomen tuaaen hierbovenbedoelde Nederlander en de Chinese vertegenwoordi*
ging in Den Haag.
Bij de E.C.D* werd enige tijd geleden een onderioek ge*
instigeerd naar illegale Oost-Vesthandel bedreven door een in
West-Duitsland wonende en sakendoende West-Duitser. Betrokkene
had een aantal jaren geleden» vermoedelijk om dese handel te kna*
nen bedrijven» een tweetal firma1a in Nederland opgericht» die
in feite slechts als acaommodatie*adrea dienst deden* Het E.C.D.ondersoek heeft ia een prooes-verbaal tegen betrokkene gereaul*
teerd. In de loop der jaren ia een aantal kostbare elentronisohe
apparaten en onderdelen van Nederlands en buitenlands fabrikaat
via een firma in Wenen naar Comauniatisoh China en andere IJ.O.*
landen verhandeld.
In het algemeen kon bij enige oomnuniatiaohe landen een
blijvende belangstelling waargenomen worden voor op de strategische lijst geplaatste hoogwaardige Westerse apparatuur en onderdelen op het gebied van de eleotronioa.
De technisch ingewikkelde klaasifioatie en geringe omvang en
gewicht van deze apparaten bemoeilijken het tegengaan van de
uitvoer daarvan naar communistische landen» temeer waar voor het
buiten het land brengen wel gebruik gemaakt wordt van diplomatieke kanalen.

III.

Algemeen.
De uitvoering van het >gn. (IJ.G.-) vreemdelingenprojeo
bleef bevredigend verlopen.
In de afgelopen periode werden ruim 600 registraties
van gesinnen uit een l?-tal gemeenten ontvangen en ia behandeling
genomen*
Het onderioek t.b.v* de verfijning vaa de registratie
van het reiaverkeer vaa Nederlaadero naar IJ.0.-landen betrof ia
verslagperiode ruim 700 peraonen.
•20*
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In 1966 werden ruin
roor een bezoek aan
lijkae stijging van
in de laatate jaren

19*000 viaumaanvragen van IJ.G.«vreemdelingen
Nederland o*<i* de Benelux behandeld» De jaar*
het aantal van de»e viaumaanvragen bedraagt
bijna 20jt.

Het aantal uitgebreide persoonaonderaoeken voor intern
gebruik van de afdeling Contra-apionage bedroeg in deae verslagperiode 3261 er warden 63 Tolgaotiea ingaatald.

De Bij»onder« Commissie roor het Personenverkeer kvam ia
deae veralagperiode tweemaal bijeen nl. op 13 «n 14 oktober 1966 te
Bruaael en op 19 en 20 januari 1967 te *s-Gravenhage* Aan beide
bijeenkomsten werd deelgenomen door een hoofdambtenaar van de ^ieaat.
De Subcommieeie voor de Samenwerking tuaaen de Teiligheidsdiensten van de Bijzondere Commissie voor het Feraonenverkeer
vergaderde in deae periode driemaal nl. op 18 november 1966 te
Luxemburg, op 20 januari 196? te 'a-Gravenhage en op 17 maart 1967
te Bruaael* Aan deze bijeenkomsten werd telkenmale deelgenomen
door het Hoofd van de Dienat, lid van de Subcommissie.
Het nut van desa - aedert 1 maart 1966 functionerende Suboommiaaie bleek in de verslagperiode duidelijk* De drie BEIELDXveiligheidadienaten waren beter dan voorheen in de gelegenheid de
aandacht van de Bijaondere Commissie te vestigen op de veiligheidsaspecten van diverse bij deae Commissie in behandeling aijnda onderwerpen* Waar nodig konden aij een op veiligheidsoverwegingen ge»
baaeerd eigen standpunt innemen, onafhankelijk - en soma afwijkend van het standpunt ingenomen door de overige leden van de eigen na*
tionale delegatie*
De minderheidaatem van de vertegenwoordiger van een
veiligheidsdienst kan in een nationale delegatie eventueel buiten
beschouwing worden gelaten* maar een unaniem adviea van de drie
BENELUX-velligheidadienaten, uitgebracht ala Suboommiaaie* kan
door de Bijzondere Commissie moeilijk zonder meer terzijde worden
gelegd.
Iliuatratiaf voor het laatate vas de gang van aaken bij
het in deze veralagperiode door d* Bijaondere Commiaaie behandelde
verzoek van de Joegoslavische Begering tot afschaffing van de
viaumplioht voor Joegoslavische bezoekera van de BENELUX. Da
Nederlandse delegatie verklaarde zich unaniem tlgen afaohaffing*
De Belgiaohe Miniatera van Justitie en vaa Buitenlandae Zaken
waren geporteerd vóór de afaohaffing en hadden hun vertegenwoordigers dienovereenkomstig geïnstrueerd. De Belgiaohe veiligheidadienat had echter ernstige bezwaren togen de afschaffing. Omdat
de Belgiaohe veiligheidsdienst reosorteert onder de Minister van
Justitie, werd de positie van de vertegenwoordiger van deae dieaat
in de Bijcondere Commissie bijzonder moeilijk* De Luxemburgae
•21-
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dalagatia BUI aea weifelende houding aan «et uitaonderiag
Tertegeavoordiger Taa d* Luxeaburgae Tailigheidadieast die «ioh
tagea d* gerraagde Tiawaaf«chaffiag Terklaarde*
Ia da BiJBondere Cooaissie wordt per delegatie «lacht»
6é*a a te» uitgebracht en hat geraar bestond dat da Tertegeavoordlgara ran da Belgisch» aa da Luxemburgse Teiligheidsdieast ia hun
nationale dalagatia souden worden orerstead* Baak Bij htm lidaaataehap Taa da Subcommissie koadaa toaa da chef a Taa da dria
Teiligheidadieaaten aaa gesaaealijke démarche doaa dia ar ia belaagrijka aata toa bijdroaf dat roorlopig van aea afaohaffiag raa
da Tisuaplioht roor Joagoalariaoha aad«rdaaaa gaaa «praka maar
sal sija.
Ba 3«boomiaBia roor da 3aa«nvarkiag taaaaa da Tailighaidadiaaataa oooupaart lioh thaaa vat da aog altijd baataaada
aohtarataad ia hat potaatiaal raa da Belgiaeha Tailighaidadiaaat*
Qablakaa ia» dat tagaa da ia Balgil garaetigd* iaatalliagaa raa da
Buropaaa Oaaaeaaohappaa aaa toaaavaada aotivitait raa da Ooataurepaaa ialiohtiagaadiaaataa gaaada i». Ba Balgiaeh* vvilighaidadiaaat
iat ala diaaat raa hat gaathcarlaad» ia aarata iaataatia raraatvoordalijk roor da axtaraa bavailigiag Taa daaa iaatalliagaa» maar
ia Tarbaad «at hat vagrallaa raa da paraoaaacoatrola aaa da binaani
granaaa Taa hat BEIELÜZ-gabiad » waardoor dit gabiad tot laa gacajuanlijk ta baTailigaa tarritoir gawordaa ia - kunnaa Badarlaad
aa Luxavburg aioh aaa •adararaatwoordali^khald op dit pwat alat
oattrakkaa* Hat potaatiaal Taa da Balgieeha Tailighaidadiaaat i»
achter ta aaaa aala oaToldoaada Toor hat oadaraaaaa Taa da aoodaakclijka ooatra-apioaaga-oparatia*• Ba BTD aa da Luxaaburgaa
"Sarrioa da Baaaaigaaaaata" Terlaaaa alla aogelijka aatiataatia
aaa da B«igiacha diaaat aaar sija daarbij - ia hat algaaaaa aaa hat aigaa tarritoir gaboadaa*
Qaat da affaetiara baTailigiag Taa da Couraaautaira
laatalliagaa da kraohtaa Taa da Balgiaoha diaaat raada ta boTaa,
da raoaata oTarbraagiag Taa SHAPE aa aadara XATO-iaatalliagaa uit
Frankrijk aaar BalgiV atalt dasa diaaat Toor waar aiauwa baTtiligiagBtakaa* waarraa da oaraag - gaslan hat peraoaaal dat da FranM
Tailighaidadianat daarroor paraaaaat tar baaohikkiag hiald - ia
gaaa Tarhoudiag staat tot da aaakraoht dia da "Tailighaid Taa da
Staat" ia Bruasal Toor dit doal TriJ aal kunnaa aakaa*
Op hat Tarsoak Taa da BTD oa aat hat oog op da baTailigiag Taa hat JUPCBIT-hoofdkwartiar ia Zuid-Liaburg( apaoiala aaadaoht te bastadaa aaa Tardaehta paraoaaa ia hat aabijgalagaa Balgiaoha graaagabiad» antwoordde da Belgische diaaat daa ook dat
helaas, wagaaa peraoaeelsgebrek, op dit puat geen eakele toeseggiag koa worden gadaaa»
Bat gaTolg Taa dit Balgiaoha onTemogea ia dat da Iederlaadsa baTailigiag Taa AFCSIT blijft sittaa aet aaa ongedekte
flaak i*o* aaa oagaooatroleerde Belgische grensstrook aet aea
leraadig aa oaóoatrolaarbaar greaaTerkaer*
-22-
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Velisvaar heeft de Belgleohe regering in prineipe toegeetemd in een belangrijke uitbreiding van de "Veiligheid van de
Staat" maar gesien de omslachtige prooedure voor het aantrekken
van personeel» is er reden te vrezen dat net de effectuering van
de uitbreiding nog geruime tijd gemoeid zal zijn»
Op versoek van de chefs der drie BEKSLUX-veiligheids*
diensten had op 17 maart J.l. te Brussel een vergadering plaats
met de Directeuren-Qeneraal ran Politieke Zaken van de resp.
Ministeries van Buitenlandse Zaken der drie BEHELUX-landen (COCOPO).
Hoofd BTD trad hierbij als voordvoerder op om te betogen dat ten
behoeve van de veiligheid der drie landen en in het bijsonder ten
behoeve van de aan hen toevertrouwde EEG- en NAYO-belangen ingrijpende maatregelen tot versterking van de Belgische dienst dringend
noodzakelijk zijn* (Hierover vordt afzonderlijk gerapporteerd).
Die noodzaak verd vel begrepen, doch dit onderhoud maakt andere
démarches geenszins overbodig*

PAK03AMA APDïïir.rCG D.
(Periode: oktober 1963 - naart 1067).
Al geneen t
In verband nst het in de "Aanbevelingen iasake het verctrckkea van politieke cu'itecedentori door de politie" veraolde oatrent hst verstrekken vaa fijrsoli jl:e ar.tecedentca op beveiligingsgronde::, werd, teneindo olLo cïizekeraeid welke dienaangaande eventueel bij de politie cccht bestaan op te heffen, aan do goaeenteen rijkspolitie eon opgave uitgereikt van de in elk desbetreffend
ressort gevestigde objecten, waarbij door de Dienst overeenkoastig
zijn taak de beveiliging wordt bevorderd. S. e. a. ging vergezeld van
een schriftelijke en mondelinge toelichting.

Door het Ministerio vc.n Buitenlandse Zakea uer-d van Duitse
zijde een verzoek oa inlichtingen ontvangen in verband set de voorbereiding van een "Geheinschutzgesetz", walk verzoek door genoemd
minister i e word doorgeleid naar het Ministerie van Justitie.
Ten aanzien van de daarin voorkpnende vragen liggende op het terrein
van de beveiliging dier-do de afdeling van advies.
Nieuwe verj^ringstabellen, behorende bij de Regeling betreffende het verstrekken van oude politieke gegevena en geldend
voor het jaar 1967, werden aan alle belanghebbenden toegezonden.
De geruime tijd geleden verzochte toegang tot cle politieregisters ten behoeve van bevoiligingeondorzoeken naar personen aan
wie toegang noot worden verleend tot geheim of zeer gehein gerubriceerde gegevens, werd nog niet verkregen. Terzake vond v/edcroo overleg plaats net do afdeling 0.0. on V on «ast het Ministerie van
Justitie.
\n het te Den Haag gevestigde NAV
Technical Centre werden enkele beveiligingsadviezen gegeven.
Het hoofd van de Afdeling woonde twee vergaderingen van
het Nato Socurity Coanittee bij. Een dor vergader!:-. -sn was Sf&eol
£;ev;i.3d aaa de herziening van de orgaaisatiestruetv
van £^ KAVGboveiligins, noodzakelijk geworden door de cpï.of£ir.;; van uo £-»ar.diaj
Group en - ckumsode - van Lot Staridiag Group E~--.~-.t7 Ccr.r.-l-tc.-c-.
Ooit bracht gesioet:.d Hcofd een algemeen oriêatoror.cl bosook
aaa da "Proïective Socurity Li-c.r.ch" van ëe E;i^slc- voiliw ^:c_i^i--3-i.
Een hoofdaabtc-aaar van de afdeling troonde eon £,c.r.tu.L bscprckingen bij van de Sübcosuissie Is'etgeviag van êa ïaterdö;?c.rteaentale Ccsuaissie voor do Kernenergie, die een a. m. v. b. voorbereidt
betreffende da voorwaarden welke, o.a. net betrekking tot de veiligheid van de staat, kunnen worden verbonden aan hot verlenen vcji vergunningen uit hoofde van do Kernenergiewet.
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Ook vond in dit verband overleg plaats ciet de Directie Kernenergie
van hot Ministerie van Economische Zaken»
Naar aanleiding van een terzake van de Luxemburgse veiligheidsdienst ontvangen verzoek, vrerd een hooidambtcr.aar van cle afdeling aangewezen era bedoelde dienst van advies te dienen inzake do
beveiliging van de in de aonser van 1S37 in Luxemburg te houden conferentie van Ministers der NAVO-landen.

'

\o hoo

seur van de ia de vori^o vsrslasporiode dcor de Territoriale Coaaandant Zuid-Ilolland in hot levea geroepen werkgroep "Civiel-Xilitaire
samenwerking Havengebied Rotterdao" en als zodanig een aantal besprekingen van die werkgroep bijwoonde, werd in de verslagperiode tevens
aangewezen on in dezelfde functie op te treden in de in te stellen
"Coördinatie-commissie Algemene Verdedigingsvoorbereiding '«aterweg".
Ben medewerker van de afdeling nara deel aan de in januari
en februari 1067 gehouden cursus van het Defensie Studie Centrua.
Gebieden van beveiliging»
De jaarlijkse NAVO/UED-inspecties werden uitgevoerd bij
het Kabinet van het Ministerie van Algeaeae Zaken, de Staf Civiele
Verdediging, de Gecombineerde Nederlandse Vertegenwoordiging on Hr.Ms.
Ambassade te Parijs, bij de RVO/TKO en bij het K.N.M.I. te De Bilt.
Ook in deze verslagperiode werden verschillende bijdragen
en commentaren geleverd net betrekking tot i« &AYO—vcrban£ aan de
ordo gestelde beveiligingsondorwcrpen.
De omstandigheid dat een toenemend aantal bedrijven, dat in j
aanmerking wenst te komen voor eventuele NAVO-opdrachten, tevens
;
handel drijft met c.q. belangstelling heeft voor handel EOÏ Ccot;
Europese landen, brengt de nodige beveiligingcconsequcnti&G r.et zich ,
raedd.
j
Van de directie van d© PTT werd de toezegging verkregen, •**-•
dat een regeling zal worden getroffen met betrokking tot vii-ivereisen
van in kwetsbare functies werkzaam zijnde ambtenaren naar landen met
een communistisch regiem.
-~/~~

^

Beve i l i gi ngspr ak't i jk
Een voorstel van een medewerker van de afdeling, die zitting hoeft in de Permanente Commissie voor Post- en Archiefsaïten, on
personeelsgegevens van vertrouwelijke aard, welke echter niet voor
toekenning van een rubricering ia de zin van het Beveiligiagsvoorschrift-II 1861 in aanjaerkiag konen, uniforn bij alle ministeries te
doea aanduiden met het kencork "Personeels-Vertrouwelijk", uord door
gonoerade Commissie aanvaard.
In het kader van de werkzaamheden van een ambtelijke werkgroep, die nagaat op welke wijze de hoeveelheid te beveiligen gerubriceerde documenten zo veel mogelijk kan worden beperkt, word door
een ambtenaar van het bureau IDZA van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken een onderzoek ingesteld naar de omvang van do gerubriceerde
documenten bij de ministeries. Ket betreffende rapport is in bewerking.
De aandacht van de beveiligingsambtenaar van het Ministerie
van Financien werd gevraagd voor de beveiliging van door dit ministerie
aan do Nederlandse Bank te zenden gerubriceerde documenten. Ook werd
zijn aandacht gevraagd voor het te Den Haag gevestigde Socelkantoor,
zulks ia verband met de cocrelijkheid dat to zegelen gerubriceerde bescheicca kort o tijd ondc-i* 'wOi'U-;t-.-..3 van dat Ica-vioc..' blijvo.-.*
. 3-

- 3Naar aanleiding van do ontdekking van een clandestien zendertje in de Trèves-zaal, voorafgaande aan de in de vorige verslagperiode gehouden conferentie van Ministers van Financien, heeft de
beveiligingsambtenaar va» het Ministerie van Verlseer en Waterstaat,
nedo als uitvloeisel van een door hem bijgewoonde lozing van de BVfi
over dergelijke apparatuur, verklaard, tijdens in doze saai gehouden
belangrijke vergaderingen, waarronder vergaderingen vaa do Ministerraad, steekproefsgewijze te sullen controleren of er door aiddel van
dergelijke apparatuur wordt uitgezonden.
Inwendige Veiligheid.
De reeds enige tijd bestaande stilstand in het geven van
initiële voorlichting aan nieuw geselecteerde E^a. vitale bedrijven
in de sector van het Ministerie van Economische Zaken, welke stilstand vermoedelijk i.* te wijten aan gebrek aan voortgang bij de behandeling (door O. G. en V.) van ingediende beveiligiagG- en bewakingsplannen oet het oog op buitengewone oastandigheden, duurde in de verslagperiode voort»
Aan één in dit vorband van belang zijnd bedrijf, waarmede
reeds eerder contact bestond, v/erd voorlichting gegeven in verband
net het opstellen van een beveiligir^s- en bewakingsplan.
Twee door de betrokken bedrijven bij het Ministerie van
Economische Zaken ingediende boveiligin-s- en bewakingsplannen werden beoordeeld en van commentaar voorzien.
Kot verschillende vitaal verklaarde nutsbedrijven werd het
op te stellen beveiligings- en bewakingsplan besproken.
Emigratie.
Het aantal aanvragen i. v. D. eaigratie was vrijwel gelijk
aan dat in de vorige verslagperiode en iets hoger dan in de overeenkomstige periode in 19CG. Het aantal aanvragen i. v. R. bezoeken aan
de Verenigde £itxten van N._Acerika onderging de in to wintersaanden
gebruikelijke daling, doch was hoger dan in de overeenkoastige periode in 196G.
Voorlichting en Instructie.
Het ds beveiligingsambtenaren "van de Ministeries vond een
der periodieke bijeenkomsten plaats. Hierop werd o. a. i~ do handel
verkrijgbare af luist erapparatuur getoond ca besproken, en voorts aanvcr. hoe op betrekkelijk eenvo'adigo wij sa de aarr..'e£:!.~hc:La VE.:I cLorwerden o;-:dc--''l:c-ïid.
ïijdexs
ïijdexs door hen aan <lo Silcast gebrachte bezoeken v/arc o. ra.
v oorlichting over beveiliging gegcver.: aaa ücv^n tio EGÏiS ea aan een aantal attaché 's vaa de Buiter.iasdso Cioust.
Een orieatatiecuraus werd soor^i^iiccovjl voer cc-'* veert i sntal nieuw aangestelde beveiligicssfmietioi-ar^ser: v^.i c. _;^^tc_:-:..v_.-;
Provinciale Griffies en beveiligde bedrijven.
HD, april
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PAKOKAMA Taa 1 oktober 1946 t/a 1 april 1967

Algemeen
Xa de taak «a samenatelling van d» afdeling l» goea
vijcigiag gekoaea*
Hot gemis aaa ïajeehiaehe vertalera d««d sioh aog
Seotie y
steeds s erk geroelen» All* pogingen om ia deae laoune te voorsient
hebbea tot au too schipbreuk geleden*
»tie EO
Ia d« afgelopoa verslagperiode werdea do gebruikelijke
ftesj
opl«
Leidingen gegeven, als Termeld ia hot reglement Oploidiagoa oa
Bxamens B.V.D. Zij wordea met do voorgeschreven examens boolotoa*
Ia 1966 Torvionroa 28 ouraiaton aot Voilighoidadioutdiploaa. Ooao
«ordoa ia januari J.l. uitgoroikt. Bot totaal aantal bohaaldo
diploMi'a i» hioraodo gootogoa tot 92*.
Toa bohooTO Tan ooa aantal bovoiligiagsfunetioaarioaoa van oTorhoido»
oa partie ulier* inotolliagoa word ooa oriontatioourauo gogoToa* Voor
ooa aantal adopiraat-avbtoBaroa Tan do Buitonlandoo Dioaot TOB hot
Kiaiaterio Tan Buitonlandoo Zaken word een aoortgolijke ourouo Torsorgd*
Voort* werd aaagoTaagoa met ooa oorio lecingen Toor poroonool TOB do
Bijkorooherohe» waarran do oootio do orgaaiaatie Tercorgt*
Buitea hot eigenlijke ourauaTorband «orden Toor diTorao Torbiadiagoa
oa relatiea Taa d* Dienat lesiagoa on filaTooratellingen gohoudoa*
Aan diTeroo opleidingainetituten Tan politio oa strijdkrachten «ord
•edoverking ala gaatdoeont Torloond*
Vaa do ia do«o Teralagperiode gohoudoa bijeeakomotea aot do belangrijk* t « pelitieTorbiadingen vordoa do gebruikelijke notulen aaaon*
geoteld oa do daarbij behorende adainiatratio Teraorgd.
Do bibliotheek «ord uitgebreid aet 12 boeken, benoToaa ooa aantal
broohureo•
Sootie 8 IX
Voor «at botroft do door doao «ectie ingeateldo onder*
coeken Tal t «oinig bij «onder a te Tomelden* Mog ateeda «ordt goedo
•edewerking Torloend door hont die door do aootio ala iafomaat
«orden benaderd. Ook Tan aabtelijke Bijde werd do gebruikelijke
•edewerking ondervonden.
Do aeetieohoft do heer
, Tortrok por 1 april 19&7 »•* functioneel leeftijdaontalag. Bij «ord TorTaagoa door do hoor
,
die aedert 2*1-1963 ia do raag Tan Hoofd ambt. 5» klaaae, bij de
aootio werkaaan ia.
Sectie Ei XIII
Do aedoverkiag, oaderronden Taa d* sijde Taa do burgerij, liet ook ia deae Teralagperiode aiota to «eneen oTor.
Do Torhoudiag met do politiekorpsen on de Qrana Voiligheidadioaat Taa de
Kon. Nareehauaaoe «aa oaToraaderd goed*
Enige aaien «ord ia geeaaealijke aotioa Truehtbaar «et buitenlandae
neTendienaten aaateagevorkt *
Voortgegaan «erd aet hot aoekoa naar niouvo «ogoa tor Torhogiag Tan hot
rendement Tan het middel observatie* Hierbij werd o«a. ook veel aandacht beateed aaa Terbetoring en uitbreiding vaa de teehniaoho uit, rusting»
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1. Baitaalaada* IUv»adi«a»t<MU
M*t v*iliclwid*- rMpmtUv*lijk iali«atiac«adiva* t «a vaa 4* volg*nd« laatea v«rd IA tea* v»r«laf~
p«ri*te e+ataot «ateramtea t Aawrika, Canada, fraakrijk, Baitalaad, Bagalaad, BvigiS, üucmitarct
ItaliS*
I»ra*l,
•a A«*trali«.
AMEMKA
B* iftt«Miav« •aawav«riiiac ••* *••• orgamisati»
ia *•»• tr«r«lacp«ri*4« f«o«atia«i««rd. Z*w»l
a*t H*ef< vaa te aftoliaf TB al» k«t Ho.fd TUI te afte*
liac ACD braeht*a ••m ¥«>o«k aaa h*t E*«f4kwarti*r,
•«t c*«d r*a«4taat« 0«k ia tea* »»ri«te v«ri toa*«k
•atTaagoa vaa Ma ter awtev«rk«rs ra» k«t neffi«« «f
Mati«aal
•*t loof 4 vaa te afteliag »•»•!« t«
«•ré afff«l««t. M«t te aiMMT* faactimiaria w»rd a«c
«•iaif «rvariaf omg*4aaa. Bat T«rtr«k raa te vtrif
ao«t W>aal4 wortea k«tr*ar4 oadat ai j, a*te te«r
verblijf vaa «ak«l* jarm ia Raterlaad, 4« di«a»t
•a v»l« vaa aija ••tew*rk«ra a«*r f««i k«ate.
N*t te plaatselijk* afteliag vaa CIA alki«r
wordt ia a*t alg*a*«a vl«t «a *ffiai*at •a*«af*w«rkt.
Boaw foac««rt a«a daar al» vvrbiadiag ta»**a aater*
AMrlkaaa»* ia»t*lliacMi «a te BYBV a»ala bij a*t ¥•aoak vaa Yic*«Pr*aid«nt HDNPHtKT waarbij doar te BTB
aan «ak*!* v*r«o*kea vaa te a*t te b*v«iligia( vaa dit
baaoak b«laat« foa«ti«mari«a«a k«a w»rtea voldaaa*
H«t •••tv«rk*«r «et te Aawrikaaaa* Ialioktiag«a
di«a»t blijft op v»l*rl»i t*rr*ia mi
-3»
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B* T*rk*adiag aot doeo Bioaat klooi «itatokoad
••d* aaa*av*rkiag hookt. lot loof d vaa do afdol lag »
•a kot Hoofd vaa d* afdoliag AC» boaattoa h«a iwrklljf
ia Vaakiagtoa oa ook aaa doao Dt*aat «*a Wa««k t»
»t|«*a mtttig U««k«
B* T«iligk«id«di«Mt N*d»rla»da« A»tillra
ilM«ft« t« h*M>«* aaa r*«kt«tr««k
d* FBI *a T«rftoekt OH b«>ldd«liac tra» d* BVP.
«a fcMt«d*ri»c «a W«fr*ki»c van dit tr*M««* dat k«t
ia h*t tolaac vaa all* a«trekk«a«a SMNI «tja iadi«» d*a*
T«r»iadiag a«« w«rd«a %«v«rkat«lli(d via aatsolB*
ni-ka»to*r dat d* w»i»diBg ••« N*d«rlaftd oad*r»««dt.
K*n •» aadar w«rd ia d«a« ai» c*r*c*ld«
D* eorr«ap»Bd«Btl« mat d»a» Di«»at r«rl««pt i»
a«t alg****» »ija«ad«r vl«tt tmrvijl «p r«ra*«k«a tra»
d« BVD at«*d» aa«l *a groadig wordt iagogaaa.
FUÜHMI

lBÜclitia«oadioa«t (SP1CE)
B«a* Biout dia oador d* Miaistor Pr««ld*at
roaa«rtoordo« word aa d* gorvektaakoado
«ffair* «adorgooraekt bij kot MiaiatorU Taa Bofoaaioé
Voliavaar hooft doao troraadoriag ooa aaatal adaiaiatratloT. «rijaigiagoa a«t «lek a«ogobraekt doek tot aa too
ia aiot kaaaoa klijkoa dat d* Bioaat ia bolugrijko
aato Taa aaaoaatolliag ia Toraadord»
Do saaoavorkiag Ui i ft «oor borrodigoad. faal
•wtoriaal oa kot gokiod raa kot iatoraatloaal* oowmaiaao wordt man do BfB tor booohikkiag goot«ld.
Torackilloado aaktoaaroa vaa do BVB kraaktaa
ooa boaook aaa d* 3DKC1. Ooao boaookoa kioldoa o»a. ror.
kaad aot raaait Parija godirigoord* eowaaaiatiaoko ar*.
aagaada oador Saaaaao arkoidora ia Modorlaad oa aot d*
Toatigiag ia Modorlaad Taa AFCBJfT.
-3-

Yoiligaoidadioaat (Mt).

Bo vorkoadiajaot doao Bioaat blijft «Mr bovradigoad. Bo oador kot koofd SBECB voraoldo BVB-aodovoi*.
kora kraaktoa ovoaooaa koaookoa aaa d* BSf.
Voorta wordoa voralagoB ovor twoo door te
PST oatdokto apioaagogoralloa t«r b*Mhikki»«
••t r*«tiM p«atT«rk««r a«t d«s« diMut ••••t
WIST-WITSLmB

•BMBHaBaaMMaMBMBMHBHaMaaaBB

•••^•«^^••^••••••^•«•^•«••••••^•«•••«•••^•••IWmVV^BV

B* T«rlMVdiBf tot d»MI

ra» ook ia doao

Vat d*
«nMldlmc dat ««t h«t aftrctea
•*li*r UUHR0 o«k d* Mial«t«r b«lMt Mt d* «••rdiaati»
4*r Ialiohtiaff«a> •• Y«lli(MM«di«Mt(
rmn tet
t«MMl vtrdmmu B*t v«nM*d»a is c«««tticd dat tot
a*«afaaa vaa d*a» faaetiaaaria, di* d* aaaatnMti*
raa ••• a««rt NO«aant««iaiat«rliMi faar Kaaari«kt«a aad
Si«hariMit*v»a*a* r«ada «raatlg aaa kat avarvagra waa«
- ia kat kijaoftdar daar da katrakkaa diaaataa - al«t
wordt kotroard. Hot kotakoat aaktor ook dat da vorkoadiacoa taaaoa do dioaataa oadorliac voorlopig aovolig
aalloa blijvoa. loof d BYD oadorroad dit aog ooaa toom
•at do Daitao dioaatoa kot kogiaaol TM kot vrijaako»
vaa Voat-Buitao lafomatio voor do Boaolax dioaatoa
aa do tookaiaoko uitvorkiag daarvaa word koaprokoa.
•iorbij kwaaoa aaa Duitao ai j do toratoad eoaaotoatio
goaoailioa maar voroa*
Zataaaoa koaft aoa aag gooa oprolgor goToadoa
roor kot loof d vaa do Dioaat« Ooaoraal k* d* B.OKILKH,
dia ala gorolg ktorra* voorlopig aaaklijft*
Ba vorkoadiag aot do liaiaoa i» Boa laag
Ui j ft soor good.

Op Tolorloi torraia kwaa do roor da BVB ao
kolaagrijko aaMaworkiag »at kot Bff tot «itiag. Boa
koaook raa Boofd BTB aaa aija oolloga oa raa da TieoProaidoat raa kot BIT aaa do BTB vaad plaata i.v.a.
Boaolax aaagalogoakodaa (Zio paragraaf B*B).
^ .
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D* BVB-faactiaaariaaaa dia ia Parij* d» prablaaatiak Tam te aaaaaaiatiaaka prapagaada ester Spaaaaa
arkaltera am dia Taa da aaatra-apiaaaga ia Tarbaad aat
te Taatigiag »» AFCOf ia Madarlaad kaaprakaa, kaaaaktaa
aTaaaaaa kat ift.
Vaarta ward Ta* gadaaktaa gaviaaald aatraat te
jaridlaeka aapaataa Taa kat gakraik Tan taakaiaaa-aparatiaaala aidtelaa.
Da aarraapaateatia klaar iataaaiaf * *aa Hater»
iaadaa al J te vard aitgakraid aTar te aaak
carappartaard, tanrijl Taa IfV aljte Taal iaforaatia va*
aatTaagaa aTar da MPP.
i

Siakaraaipu'nrr* <lad Oadaakar»)»
Nat teaa afdaliac Taa kat Vaat-Duitaa Niaiataria Taa Biaaaalaadaa Zakaa kaataaa ia Taarkaaaad faral
aaataataa* Daaa in apioaaga-opaparlag gaad gaTaraaarte
diaaat baaahikt aaavijlaa aTar ialiaktiagaa Taa kalaaf
Taar te BTD, aaater tet te Vaat-Buitaa Vailifkaidadiaaat (BfV) daarTaa ap te kaagta kakaaft * ai Ja. Baa
ffaaprak aat katrakkiac tat te kaaakaraiaf Taa Mater*
laadaa aparatiaaala aataria ia aaa ia Vaat-Buitalaad
apalaate atralaaak waa ia teaa Taralagpariate aadig aa
kiartaa ward tear te aaarataria Taa te diaaatlaidiag
aaa kaaaak aaa Bad Oateakarg gakraakt. Baiga tijd latar kraakt aak Ho» fd BTD aaa kaaaak aadat te aaataataa
Taa te Kaaiaklijka MaKiaa aat teaa argaaiaatia iatarpraJ
tat ia kakaaftea. TaTaaa kaa taaa arar aaa kaaaak Taa
aakala BiJkaraakareaaara aaa te Siakaraagagrappa ia kat
kater Taa aaa tear kan bij te diaaat gaTalgda aplaidiag
vartea gaaprakaa*
BMOBUIB

laltakKagaadiaaat (M.I.t).
Bat garagalte aoataat aat teaa diaaat Taad
Taraiaterd Taartgaag* OTar aa ««ar ward aaa aaatal baaoakaa gabraakt. Bat Baafd Taa te alteliag B. kaaaakt
-5-
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Loadoa oa do Hoofdoa Tan 4* afdoliagoa Prodaetdo oa
latoraatioaaal Coawaaiaao brachten oon boaook aaa do
BVB.

Bo oorroopoadoatio bad, bobalTo d* gobraikolijko
aitwiaaoliag op bot gobiod TM eoatra~apioaago oa aoa*
•aaiaao, ook wapoaaaukkol on oTortrodiago* TUK bot
vapoaoKbargo tot oadonrorp.

Hot ia bot Torigo Toralaf aaacokoadltdo bo*ook
Taa do Dirootour-Qoaoraal raa doxo orgaaiaatio TOK*
plaata. Do boaproklagoa ba4doa ooa opoabartlg karaktor*
gToaooB* word boaook oatTuigoa T«B bot Boofd Taa do afdoliag ooatra-aubTorolo, Bot loofd Taa do afdoliag B Toordo bij sijn boaook aaa Loadoa ook aot M. 1.5 boaprokiagoa. Ook bot Roofd Taa de afdoliag B. braobtfaot ala
dool ooa aadoro orioatatio OMtroat bot ia lagolaad go*
Tolgdo ayatoom Tan NprotootiTo aoevritr", ooa boaook aaa
Loadoa*
Bo ia do Torigo Toralagporiodo tot ataad gokoao»
tolox-Torbiadiag bowooa ook a« ai ja aat, Mt aaao tooa,
aa do oataaapgiag Taa
, do aogolijkboid dat
doao aiob la Nodorlaad aoa boTiadoa aiot aitgo»lotoa
blook.
Bo aoMoavorkiag aot N.I,B blijft, al daa aiot
door toaaoakoMt Taa M.I.

BILQll

foiligboidadioaat.
Wat do aaaoaworkiag aot doao dioaat ia Boaolax
Torbaad aaagaat wordt Torvoaon aaar do bljdrago Taa
do Afdoliag C.
Bo dioaat Torkroog «ladolljk aaebtigiag tot aaaaoaiag Tan ooa groot aaatal aioawo •odoworkora.
Hot Torkoor taaaoa do BVB oa do Boigiaobo
dioaat bloof iatoaaiof oa botrof •.«. do oadorvorpo»
Goaamaiaao, Activiteit Taa U.O-aabaaaadoa, oa».,
Proro*a oa !»TO'O.

lijk* oadoraookoa ia vorbaad aot do bovoiliglag toa
bohoovo vaa doao dioaat vorricht.
Voiliahoidadioaat.
Vat do rolatio aot doao dioaat ia Boaolax vor.
baad aangaat, wordt vorwoaoa aaar do bijdrago vaa do
afdoliag C.
Do goodo aaaoBworkiBg aot doao dioaat doart
voortt waarbij wodoroa voraabilloado aaloa ooa boroop
op bljataad vaa do BVD word godaaa*
Boa dor LaxoBbttTgao aabtoaaroa volgdo ooa
orioatatio-oaraaa bij do BVB. Ook word aaaiatoatio
govraagd voor do toahaiacho bovoiligiag vaa do a.a.
MATQ Niaiatora-Coaforoatlo to Laxoabarg, waarvoor do
dioaat oatooroikoad ia boaaad. Aaa bot daartoo atrokkoado voraook dat laaga diploaatioko kaaaloa word oatvangon oa dat door bot MATO Sooaritj Baroaa word gooataaoord, wordt voldaaa*
ItAI.lt

Militair» Ialiohtia«oa« oa VoiUgboidadioaat.
Boao orgaaiaatio waarvan do aaaa inaiddolu word
vorandord vaa SIPAB ia BIB, (Sorviaio laforaaaioai
Difoaa) atoad atork ia do bolaagatolliag oadat do iaaiddola oatalagon loidiag van doao dioaat aieh to veraatwoordoa bad wogoaa bot illegaal gobralk vaa toehaiaoho
apparatuar. (Afluiatoroa vaa politiei oa andoro vooraanataaado poraooalijkhodoa). Hot raaoor oa doao affair*
ia aog aiot voratoad. Bot aal aog oaigo tijd daroa
voordat BOB do govolgon orvaa aal kaaaoa ovoraioa*
Boa voorlopigo poaitio voratorkiag vaa do wDlroaioao
Affari Kiaorvatl", do aiviolo dioaat oador hot
Niaiatorio vaa Jaatitio, lijkt rooda to slgaaloroa,
. aoala blijkt uit hot voralag vaa do voorjaaraaittiag
vaa bot NAVO Spoelal Coaaittoo.
Voralagoa oatront ooa twootal apioaago govalloa vordoa tor boaehikkiag goatold, torwijl voorta aitgobrèid word gooorroapoadoord ovor ooa aaatal roatiao
aakon.
-7-
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Ovarigaas is kat ««staat aat d*s* diaast, dat
aadar Qaaaraal Allavaaa aitatakaad varliap, doah aat
diaaa val praatiaok tat roatia*sakaa taragvial, aag
staads aiat «p pail g«bra«ht eadaalüf p*glag*»

da aaMBvarkiaf M*t das* diasst si Ja
gaas »ijsa»darfcadasi ta vanaldaa*

Daxa dianat lararda saaila as daaltraffasda
sulP taaa aas rolgactia ia Daaaaarkas aadig blaak*
•at Hoofd raa da volgplaag kracht hiartoa aaa aasaak
Kapaahagaa aa ondarrend vaal aatfavarkiag*
TailiKhaidsdiaast.
Ia Taarkaaaada garallaa wordt aat daEa diaast
aaa gaada ralatia ondarhaudaa.
MOOsYMBV

failissaimssiaast.
Baa dar aabtaaaraa vaa da afdaliag Caatraspiaaaga braaht voar aaa spaaiaal gaval aan saaoak aaa
da Naarsa 11 aast»
Da saaaavarkiag is aamaal* Br is wal aaa
aiaav Boafd aaagawasaa (kat rariga Boafd aaast als gevolg
ras da aakaada "
* saak aaaagaaa), daak aat aaa
ward aag gaaa eaataat galagd*
TailUaaidsdiaast.
Br ward aak ia dasa pariada goad «at das*
diaast saaaagawarkt» Bijsaad*r vaal hulp ward ia da saak
".
•* eadanraadaa* Vaar aagalijk wardt aak daar da
BVD ia vaorkaaaada gavallaa aadawarkiag gagavaa.

ORIKKBML4NB

I01tehtiagaa- aa Vaili«h«tdadiaaat.
Ia da Taralagpariada ward gaeoaatataard dat

oakolo aabtoaaroa van hot Oriokao Coaaalaat ia Rottordaa
aioh »ot ialiebtiagoawork boaighioldoa. Dit vaa aaaloidiag oa bij 4* Qriokao dioaat aarraag t* deea af doao
aetivitoitoa ran boa aitgiagoa. Gohool ik QrUkao atijl
laiddo hot antwoord als o«a aitapraak vaa bat arakal Taa
Bolpai, bot waa op aija alaat voor tvooorloi ai t log ratbaar»
» oa
Kr ai ja gooa bijaoadoraoooa ta voraoldoa oror
do aaMonwerklag aot d«ao dioaat dia volaig iatoaaiof ia*
lalioatiagoB- oa
Doao rolatio gaat roort awt hot govoa raa aitgobroldo aobtorgroBdakoaaia oa ia boroadioa boroid goblokoa tot ooa «oor Torgaaado hal» op bot torroia raa do
toebaia«h« aaaoawerkiag.
Hot Hoofd TBB do Liaiaoa-afdoliag Toor Karopa
word afgoloat «M eijtt oprolgor braebt ooa boaook aaa Modorlaad oa koaaia to aakoa«
CAMAPA

foiiiisbaidadiaaat.
9o aaaoaworkiag aot doao aoor oada rolatio
blijft aoor bovroélgoad.
Do aioawo Torbiadiagaoffieior voor iBliehtlagoa*
work« lm Loadoa roaidoroad, ia iaaiddola iagowerkt aa
braebt ooa twootal boaookoa aaa Nodorlaad dia voor bol do
dioaatoa aattig waroa. Hij viol biorbij op door ooa soor
boboorlijko koaaia ran aakoa.
Do aioawo vorbiadiagaoffioior «oor Soeuritj-aakoa, ia Kouloa roaidoroad, aaakto aija opwaobtiag*
Hot Hoofd TBB do afdollag TB voordo tor gologoaboid vaa alja boaook aaa do Y.S. ook boaprokiagoa la
Caaada, aot gaaatig roaaltaat*
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Do goodo TorhovdiBg tot doao dioaat word boatoadigd. O* aioawo Torbladiagaoffioior to Boa laaft
hooft «l oh iaaiddola ala ooa tormako kaadig Ma» goaaai
foatoord»
MBW-flttUIIP

Oror do af col «po» poriodo vallon «ooa bijsondorhodoa to •oldo»«
Toilirtoido- o» laliehtlaroadUaot.

SPAMJt.

Hoofd BVD bosoeht do rospoetlorolijko dioastoa
aldaar. Ororic«a« goon bijsoadorbodon.
foilighoidadioaat

fOCTPOAL

ËT«n«in bijaoadorhodoa. Zo aa on daa vordoa
door oaa ovor Portugozoa werkaaaa bij bovoilifdo bodrijTOB ia Nodorlaad ialichtiagon
ZP1P-AF111A

Boaook word oatrangoa Taa hot loofd raa doao
diooat Torgoaold vaa tvoo aijaor aabtoaaroa. Do dioaat
ia aiada Zuid-Afrika* a «ittrodoa «it bet Oomaoboat praotiaoh gobool Yomiovwd on goroorgaaiaoord* Moa ia ia «onig opaicbt oaorraro» oa eoa boroop word godaaa op do •¥!
Toor asaiatoatio oa Yoorliebtiag.
Mot do to Loadoa roaidoroado liaiaoa boataat
goon eoataet.

2.
BID

üoToadioaato».
Oooa Toraadoriag ia bot aogal aoaboro boold
van do Torbovdiag. Ro«tiao-workaaaabodoa Tiadoa voortgaai
Do Torboadiag »ot doao dioaat ia atabiol
oa good to aoonon. Er ia eoataet op tal vaa torroi
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PABORAMA WJOdo 1-1fr»19« -

1.
mm *ootal aoofdotwkkoa vaa i* boooarijviag vaa 4* gooohiodoaïo vaa do ialiohtiagoadioaotoa ia Vodorlaad kwaa goroodd
Boso hoofdotttkkoa haadoloa o.a. ovor Q«3 (1913 - 1919) t »•*
?«alo-iaeid*at (193< * 1939) t d* lollwobor-orgaaioatio (193? 1939) «B do Baitoo vortogoawoordigiag ia »odorlaad voor 19*0.
Door aiddol vaa iatorviowo M* vroogoro aodoworkoro vaa lalioatiagJMdiMtatoa word •atcriaal vorsaaold* Dr» J.M. Soaor,
aot Trooioro hoofd Y«a hot Baroam Zallohtiafoa ia Loadoa*
•toldo •« ororaioat OTor dit Baroox tor «oooaihkiaf .
do vordofforiodo voad gooa oijooakoaot aot do
OowaUwij» plaato* Va do vorkioaiagoa ir«a foomari 19*7 *ord
do ouioaktolliaf vaa do Ooaaiooio iafrijpoad govijoigd oa
word dos» tovoaa raa 5 tot 6 lodoa aitfooroid*
ffa hot optrodoa vaa do lofforiac-do Joag io do Ooaaiooio
oiado 1«-Wl9«r aio volgt oaaoagootolds Dra. Sohaolaor (K*P) foovaittor, lodoat Bro. Doa tyl (P.T.d.A.)» Hr. Tonpomo (TTO),
Kr. BiooaovTol (ABP), do hoor Molloaa (CIÏÏ) oa Mr* vaa Miorlo
(B***).

É.BfO wooado do drio ia doao poriodo goaoadom TOTgadoriagloa waarvoor do Bioaot wao aitgoaodigd bij» lioria word
do gotraikolijko iaforutio owor hot liako- oa roohta-oxtro^«ao worat|rotEt« Do ProemrowjnMIoaoraal hotuigdoa iaotoawdag
aot ooa brogoliag dio ooa aaaworo oaaoaworkiag taoooa do Jmotiti*
oa do BfjD bij do hohaadoliag vaa opioaago^aakoa aal aogolijk

ir I.BTB oa do ooorotaria vaa do Bioaatloidiag wordoa
do ia do voralagporiodo goaoadoa 7 vorgadoriagoa vaa do workgroop bljjgowooad. Bo workgroop ooad d.d* 11-1-19^7 ooa iatoriaadvioo ai» do Miaiotora TOB Biaaoalaadao Zakoa oa ram Jaotitio
waarbij ooa oatworp vaa wot tor booohoraiag togoa hot aot ooa
toohaiooh halpaiddol aflaiotoroa oa opaoaoa vaa gooprokkom oa
ooa daarbij bohoroado Moaorio vaa fooliohtiag wordoa aaagobodoa* Bit oatworp word aa boaprokiBg ia do Miaiatorraad aaa
do Baad vaa Btato goaoadoB»
Xa aaBoBworkiag aot do lodoa vaa do workgroop daaria
sittiag Ihobboad vaawogo do Kiaiatorioa vaa Algoaoao Zakoa, vaa
«Taotiti^ oa vaa Biaaoalaadoo Zakoa wordoa ia vorbaad aot dit
oatworp vaa wot bijooadoro aaawijsiagoa iaaako hot t.b.v. do
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Tailigfcaid Taa da ttaat aflmlataraa aa apaaaaa Taa faaprakkaa
apgaatald» Ilarep ward da gaadkaariag Taa da batrakkaa Miaia*
tara Tarkragaa* Waarnaar taraaka kat iadiaaaa Taa kat wataeatwarp bij da Twaada laaar aaa dafiaitiava baaliaaiag ia gaaaaaa
aal aatraat dasa bijaaadara aaawijaiagaa aTarlag aa«taa «erdaa
gaplaagd aat da Taata Caaaiaaia raar da Xaliaktiagaa*» aa
Vailigkaidadiaaataa.
Ba aarkfraap ia tkaaa daaada aaiga tat baaakaraiac vaa
da paraaaalijka lavaaaafaar atrakkaada atrafbapaliagaa batraffaada afbaaldiagaa Taa paraaaaa ap ta atallaa. Vaar varvaakt
wordt aai kat batraffaada aatvarp biaaaa karta tijd garaad

Va ta aija «itgabraid «at ladaa vaavaga da Niaiatariaa
Tam Oafaaaiaf vaa Oadarvija aa fataaaakappaa aa vaa Laadbav*
aa Viaaarij kaaft daaa aadar vooralttaraokap Taa Mr, ft.I. raa
Varaaardaa ataaada «arkgraap aadia 19M da «arkaaaaiiadaa vaart*
gaaat* &• BVB ia ia da warkgraap vartagaavaardigd daar da
aaarataria Taa da Dianatlaidiagi ala aaaretaria Taa da warkgraap traadt aaa aabtaaaar Taa da Diamat ap« Nat ala aitgaags»
paat kat ia aaptaabar 1«M aitgabmakta aagaaaaada iataria.
rappart ward aaa Tiartal Targadariagaa gakaadaa* Tarwaakt wardt
dat kat aiadrappart Taa da «arkgraap biaaaa karta tijd aaa
da Niaiatar Taa Biaaanlaadaa Zakaa kaa wardaa aaagabadaa*
Op 11-3-19*7 vijdda da fPBO*t«lartai» ia da rmbriak
"Bpaaiala Bariaktgariag" Taa
aaa aitaaadiag aaa da
BVB* Vaar aaalaidiag daarraa wardaa daar da Vvaada KMiar*
ladaa Marraaw Siagar-Dakkar aa da kaar fraaaaai aa daar da kaar
Viabaaga Tragaa tat da Kiaiatar Taa Biaaaalaadaa Zakaa gariakt,
waarraa da baaataaardiag aa da Taralagpariada plaata raad*

CO

l-

-1-

Za da Taralagparioda ward aan aaaraag geawakt a»t aaa tvaatal
braad apgaaatta oadaraoakaa.
Bat aarata wordt iagaatald door bat «ad* Afdalingaboofd dia
opdraebt haaft gakragaa «lob aaa iaaiabt ta Terwarrea in da
adBialatratieTe proaadoraa an da Taraehillaada Tomaa TAB doou•aatatia» aeala dia boitan da ACD wordaa aaagatroffaa. Tarwaeht
wordt dat hiaruit aaa blijTende taak Taa ooVrdinatie aa iaapaotia
aal ToortTlaaiaa.
Bat twaada aadaraoak ia toagawaaan aaa aaa Talladig opgalaida
litaratunrdooaaaataliata. Baar ia opgadragaa bij da Taraahillaada
diaaatoadardalan ta peilen of ar behoefte beataat aaa een «eer
ereteaatiaehe Terwerkiag ea Taatlegging Taa gagaTaaa. Terkragea
uit open bron*

2.. Feraaaael
9e iaToeriag Taa het funotlonael laaftijdaaatalag naakte het
noodaakelijk aeer Teel aaadaeht te aobeakea aaa da warriag Taa
peraoaael* Zo diende rekening te worden gehouden awt da afrloeiiag
in 1967 van «eer dan de helft Taa de (18) oartotheeka*dewerkera.
Bede daak Bij de bijataad Taa de Bijka Pajrehologiaehe Dieaat gelakte het Boreel nieawe kraahtaa aaa te trekken dat de terugalag
op de varkaaaadMden tot een alaiaua beperkt bleaf.
Door da BPD «ard terena «et alle eartethaekvadaverkora afaonderlijk een Traaggaaprek geroerd. Bet wordt «aaraehijnlijk gaaoht dat
het nog in te dienen HPD-rapport aanbaTelingan berat die tot wijaigingen i» de organiaatie Tan de cartotheek aanleiding Bullen geren.
Ben heraianing Taa da funotiabeaohrijTing Taa naalagkraoht,
ToortTlaeiende uit de invoering Tan raterende kaartenkaatea, leidde
tot eea beaehaidan rangaberaieaing Toor een deal Tan hat aartothaekperaaneel.
De werring Tan tjrpiatea Terleept ai ter at •eeiaaa*. Met enig
euoeea werd een beroep gedaan op gehuwde Toomaliga «edewarkatere,
dia bereid warea balTe dagen te koaea werken*
!• Iitaaratia
Bij de ffajeohiaohe deak T*a de afdaling C ward een AOD-oeaheid
opgeateld die tot taak heeft - indien aegalijfc in Wn arbeidagang aowel de aentrala (ACD-) doouaantatla ala de handdoeuaantatie Tan
de deak ta Taraorgen. Bienaae ia de eerate atap gaaet ia de riehting
Tan een ontwikkeling die parallel loopt aaa da reeda Terder Toortgeaohredea integratie tuaaaa de doouaieatatie Tan de afdeling B an de
ACD.
Bat gaajxaaobappalijk aigaalariagaayataaa) Taa da Baaaluxrailigbaidadiaaataa» dat bakaad ataat oadar da baajudag fleblar Coaw.ua
BaaaluXf ward Taa Badarlaadaa aijda uitgabraid aat aaa aaaTttllaada
bijdraga Taa rai» 700
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De BH) ward tan baboava van da hariiatilag van da aigaa dootuwatatia in da galaganhaid gaatald fcaaaia ia aavaa va* aaa aa«tal
aapectan T&n da adalalatratiaTa orfaaiaatia TRH da ACD aa da aadarafd.lia* BO.

noofd Taa da afdallaf >raoht aiad oktabar/bafla noraabar
aaa batoak aaa CIA aa NZ la laaaiaftoa» «aar aij ia ataat «ard
gaatald iadmkkaa op ta doaa a*t batrakkiaf tot aat «abraik vaa
ooBputava voor daowaaatatla^oalaiadam*
april
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«ff

^ Vv

«C PM

«P «X
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9961-01*1 laoxaM

- Ifaga»ava* kat Vartrak Va» 19 MMMMïMJIra

•ij» 11 aiaaaa kraakta» tl JilMt a*ttlla»t ••»••

aria ataciairaa, tvaa aaalaataAMhtMU taaa taaka. aaaiatMtaa, il» aaaarao*kiafaaa»taaaar, ia» aaaiaiatra*iaT«
kraak* MI taaa kaariara.
?agaa*var tot varliaa «m 11 vr*«aalijka paraaa»ala«
lM» <•••* MUI kalVa aaga» kraakta») t*V* l

»aga» tyaiataa» aria aialaiatratiava loMilitM MI «d»

Ta» *• ia t«tMl K ft»
ju» 49
v f
^F^

t

7 vla
a&Ja vijf

Ia i*M>
plaatst VMHP kat

ÜJka «a
«MI M»lllai%a%iMi 50t
«f ataaalaaar ai
ML| éa aMaliaf
, •••«••>•!• 1)|

vaar «yaiataa ( 3 ariavaav
»a MWia« VMI tjrvlataB «lijft MttUijk, M* ala
«avalc VMI aa U.J4 aalka aaitg ia VMMT tel a»tac«dentenMI ka* pafMtalagiaak aaiaraaalc»
Htaa aU ff*v*l« va» ia aaataaitgarté, «a* ia aa
•ariaéa va» atarlca aitaraiaiac va» i* Biaaa* aavaXaaaaaa
aaaaaak* aaataad ia kaaaaa aMfÉMl aa» aa» avaaaiaktija
laafUJaaaf aaaa aallaa allaa» al i» aa JMPMI 196? t/a
1971 vaavtia» a» ia aa aaarap valfawmi vijf Java» aaaar»
a» vaarUa» va» aa 60 tkaaa i» Aiaaa* aijaaa kaafHaa%*a*
•ara» aa Oia»^ aa* yaaai»a» ••%. faaatlaaaal laaftijaaa»tala« varla»a»«
Haar ka* aia» laat aaaaiMi aalia» aa aaaraaar a»*»
ataaa vaaatara» aia* alla iaar i»*ar»a ajaaaaaiviag k»a*
»a» «araa» varvalA* Oa varvftag aal ta» aak aaiaalijk ca*
riak* «a«*Mi aaraa» af ka* aaalfakkaa va» fa*a»*iila
kaafaaa»*aaara» aaaraij ia aara*a ylaa*« aarét saaaak*
aaa jaacara aaaiaaiai* Oak aaaa aarvittg ali^t* MMMT
•aailijk *a aij»v aaa»* ka* aaiig «al Iwaaaa ai^i aa»
kaaara kaBaiajiB^ *a aiaaa» aa» *ka»> i» *aagaa*aaa«
•akalva aa vaa»*araa ala «avalf va» i»*araa aa*
•akaiviag aaar Aa kagara faaatiaa aallMi i» aa aara*
§a»aa»4t vijf jara» ala favalg va» kat aataarlijk var*
laaf taaaiaata 11 vaaatara» i» aa faaatia va» vailig*
k*aaaar a» 3 i» «a faaatia
i tal
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- 5In de loop van de Ter slagperiode tfia. 1 hoofd-,
1J middelbare en 11 lagere ambtenaren bevorderd, waar
van 7 als gevolg van de herwaardering van de functie
van naslagkracht*
MI C*

•»•*•• *ft|f t4
•ïaU*«ïf»"?$66* V«*rt* i«
»*»% 4»*** m» »*?•» vm» te p**tk»**r v»» te »f4*»
liag ACD «•ftgaschenkeBbon T4W»t»«kt •!• llijk va»
•StW i»MMHWi»g*

tot tw«te*tal*jaar 1966
«r 16 te

te tl

Vijf »ar»»n*«lml»te» (1
i

ge>br«ik va» h»» «ig*»
(«MflM»Ji 6è» vm»
üj* all* te*r te SVB

!•* «Hittti
••••tig* MurA)

XB «•

•iddalbaar

gratii» «• !•«» vmm m«t Jaar 1966
gèi«g«»««i4 gfjtarailK g>«m
tot tot ABP %• rlfthte» tot iafceop vwi ia
(mgm

t«t imko«f
Taa artikel V»10 va» 4e ABP,

vm»

t«t
«•
i
g««pr«ldM» mwt

«f

•••• te ««MMMMtiM tr»B te t*
II» B.B.B.A. 19W «f M» «Mt»!

4* OdL*B»t*

l»
mr i» v«r-

i»**»lijk v*rli*p«» tel*
i» ••» g**te *f**r«

4a»r%ij
artikal
ia
miet

1 *kt«Wr 1966 *• 1 ap»iX 1f6? wgmterte
tot to«twur va» tot l**iaml f*»te vijf»*»!» t*r
teliag va» •v*»mw«ltt v«r«««to» «• »t*»Mt»i lemiag
«•t te iM&lllgiag va» *••• v«r»o«to» ••• ••
«MC va» i» totaal ƒ 1*.8?«,— gMMiA, vwMkaft mit•Uitmi i» te v«m «w g*UU»i»cm»,
••t aa»tal «eatrib«a»%e« ••«§••§ p«v 1 «pril 1967

a*atatkapp«lijk vtrktttv* *•» *** ttate i» ktt
tralag «tatt a*r4t* §ara»pt>tttr4 tet tij

tiJ4 aitk «M, WM bij ktt afalaitta vaa ktt
ttttevfcavift vwalaf *t§ «l»» ktrtttW. laar kaar ftait
aith att ktt vttrtatkrijte» va» te ti|4 ataate «ttvfctr
4tt4 ftvttlta, ia fttratkt «i t altkaaa VMT wit
4* laMt v*or dit 4o«l «*
g - «tk«lijk« i«4wnni«
•*4«v*rk§%«r «It «m «Mhnr* M»tt«r

Diwwft»
•MI •ylMwiat v<»«r ét
*i« iJMMrti«lt«liM VMI ••» voor k*i MMt««li«9y«liJk «*tk
rwiht v«rg«B i» toiMM mi*t

wit

T«i «•»•!«• VMI 4* «ItVMtlMC fWB 4*

p«r*4w««l«)Moer4«Iittc tr*lt t« vwMriL4«*t 4at
kruik vmr4t (••«•kt V<M ét aittttt
fctt*vétii»c«lij«t(
«tik» «il«l«itm4 kttrakkUf kttft «p 4» bt*0r4clim«
ia 4t fimttit tft 4«c gttA ftftv«M v«ft "k«itt« 4t
»t«r ktv*t. BiMr4Mr Ittmft ktt ftrmlitr «Uk
4«tr ktttr4tt!4t M ktt §tM«4t« ktttrte»
Dtct «rtttrt tptvktid VMI ét ktttrdtliaf
«ttét «!• tt» vttKctl trr«v«t»
Btt ftit 4»t dt UJtt thMW ttv«M diamtt «ttt alt
ia 4t «ia vta trtiktl 9 U4 J m» ktt *•li»ftv«orttkrift it ftitt «lltt» «rbti4tbtty«rta4,
votvktvt ttvtat dittriviBttit ia te «ij>t VMI
tektr fctt fr*«tttt tetl «M 4* UJ4 «MI ktt
atti «MI te «tttit «tr4 ia kttltf ftatMMi éttr te
rift vtrkwaflktét* U,ff«t4 tp ktt ttrttltt VMI fwittit»
kt44Mi vtrttkiaiMite fattttM) VMI te
MI tpl*i4iaf ki j te Ditatt te taaéatkt aoals
kta MM» te wtaMli jkkti« MI atftUjkktid VMI tigMi
twPMMMMa ta ktt «tkit4 va* taltaprattiMM MI lati
4ifk«i4, tttaitkt t» 4t iatttttt tpltitlat, ktt
atrMi ta tttaitkt hta4t« tp tta«tt voor Joagt alédtlbart kratktta ta Jtagt atatealti*
Htt MMititk«tf4 ka4 vtM»ta tMi aaaéttl ia te vtr»
•ttivittitMi vam ktt otlttl faate bij 4* B. V. D. MI te
ItetSattMiitttt» bij 4t ti«Mi DtMMt MI bij ktt MiBlattvit VMI MaaMiltB4aa Iakt«>
Ot oa4trattkta vaa 4t fmattiMMria «pttiaal btlaat
•tt M>taaiaatiakvtatitt ka44ta «i4tr »ttr kttrtkkiaf t»
te af««lias«a D, C ta riD (btv«ill«ia«tfcorpt MI ftttMMtit)*
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tl« IMS
t

d
fti*t

Dl»

HM aktakar 1*4* ia da kanaatag vaa dit
«••X gawija&gd vaa taraaa t» «fdaliag flaaaaiaa MI XavaBdlga
Diaaat*

kagratiagavaaratal. »••» W» Jaar 19M ««NI ap 19
BAt
•••
«^^F V
WWWP fcaJCéi
^^WPM

•• %•% •» mi

4*
w

«l» 10

Mj Mkvi|v«i va» 17 «Murt 1^7 «•• MtOCt «f«« PI U
Vu «f4*liaf P«r»«M«laMkMi <MMH «Mitai v»Mff«a%«i
dat a*% amtwaatd «p d«c« vr*a«a t«% «aa
daaa varaalMvaa di«i«tam aal laidaa

Mat da taapaatlag vaa da gaaijaigda vargaadftag
- '• diaaataa <art. at* B.B.H.A.) ia aaa
gaaaikt* Vaar aaa aaatal graapaa vaa paraaaaal aija aag
vaaratallaa vaar aaa kapaalda taapa»«iagaa<tkada ia kaaij * vat tar aak» raada i» kat
avaraiakt «ard apgaaaikt -, dat da toepatMiag vaa daaa
ragaliag aaar vaal adaiaiatraHava arkaid
Daar da kaar
_ ,Ckaf Baraaa
laadaa ftakaa vaa da Algaaaaa Bakaakaaar,*ard aaa kaaaia»
aakiagakaaaak aaa da Diaaat gakraakt*
fijdaaa dit kaaaak liat da kaar
aiak aaar
lavaad ait avar da vijaa vaarap da kaaal i1igiag>adat •! •
atratia« dia Jaiat daar paraaaaal vaa da g aaar aaa ga*
aaatralaard» faaatiaaaarda tarvijl kij aak aija grata
tavradaakaid aitaprak avar da aaaptakala adalalatratia»
Da praaiaa ap da ia 1féf gfapaarda kèdragaa aa «p da
avkaada ia 1fa* varriakta kataliagaa vardaa veer 1 april
jl, aaa da katrakkaaaa aitkataald.
Ba dulaaaa aaa daaa praaia-apaarragaliag ia aag
ataada graaiaada «a ia, galat ap pakltaattaa kiaravar»
gratar da* kij vala aadara avavaaidaargaaaa*
•aarsoaijalijk aal da kaga raatavavgaadiag (5i*>
ap gaapaarda kadragaa aiaraaa aiat vrtaad aija*
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foa

Huiavootinc

Zoala rood» in oóa oordor ovoraiekt ia opgoaorkt
word iagaaado 1 oktobor 19^5 ooa aioawo rogoliag van
kr«ekt botroffoado do adaiaiatratio TOB on kot tooaiokt op do gokoiao aitgavoa*
lm doso rogoliag io kot tooaiokt op do doolaatigkoid dor aitgavoa opgodragoa aaa do koofdon vaa do afdoliagoa, iodor roor vat botroft do aitgavoa vaa kot
tot do oigoa afdoliag bokoroado porooaool. Yoorta io
ia doao rogoliag vaotgologd, dat do kotroffoado af»
doliagakoofdoa jaarlijka ooa goaotivoord bogrotlagovoorotol, goapooifiooord naar ooa aaatal koatoaplaataoa,
iadioaoa*
Door do adBiaiatratio «wolko aaa do afdaliag FID
ia opgodragoav wordt iodor kvartaal Toralag aitgobraokt
aaa do dioaatloidiag oa aan do kotroffoado afdoliaga*
koofdon, vaaria o.a. do aitgavoa wordoa goatold togoaovor
do goodgokovrdo bogrotiag*
Dit ToroXag wordt Torvolgoaa ia ooa MJooakoMt TOB
do kotrofftado afdoÜagakoofdoB koaprokoa.
Daidoüjk ia goklokoa dat kot tooaiokt op do dool•atigkoid door o. o. a» Boor ia vorbotord.
Do oigoaaar vaa kot koofdgoboaw booft oMraagriJko
oa kootbaro roparatioa aaa dit goboaw latoa uitwooroa.
Za do loop van kot afgolopoa jaar word do dakbodokkiag
toa dolo Toraioawd, wordoa do balaotradoogoroparoord oa
waar nodig voraiowvd oa word kot voogwork TBB kot gokolo
goboaw goooatroloord oa op volo plaataon rorbotord.
Boa dool TBB do porooaoolak tiao word iagoriokt
ala Torgadoraaal*
viBgalmatallatio vaa kot paad
Do ooatralo-To
Laaa C. T. Cattonbargk 96 goraakto dofoot oa word golakkig op moor korto toraija door do oigoaaar koratold
waarbij tovoaa do olioatookiaatallatio word o«gobovwd
voor kot gobraik raa aardgaa*
Do aitrooriag ran oakolo aoor mrgoato bomwkaadigo
vooraioaiagoa, wolko bij do Rijkagoboawoadioaat ia bokaadoliag ai ja, laat aog atooda op «ich waohtoa.
Do argoatio vaa doao boawkandigo Tooraioaiagoa
word aitroorig boaprokoa aot do koroa <
oa
, roapootiovolijk hoofd TOB do Oadorafdoliag AdiiaiatratioTO Zakoa oa koofd ran kot Baroaa
Haiakoadolijko Dioaat*
Hot roaaltaat kiorvaa ia aog aiot bokoad.

Ooll*

