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Op k jali 1968 voad eea bijeeakoaiat vaa de Vaate Ceaa-ieaie voor de Zaliehtiagea- ea Veiligheidadieaatea plaata, waarbij
de Miaiater, de Seeretaris-QoBoraal, H.BVD «n het Hoofd Kabiaet
vaa de Dieaat aaaweaig varea.
Vaa do oadarwerpea die ter tafel werdea gebracht wordea
hier geaoeadi do eveatuele wijaig^ag vaa de etrafbepaliagea tea
aaasiea vaa apioaagoi de verjariagsregeliagt het ooataot vaa do
Dieaat aet aaivaraiteitea ea hogeoeholeas eveatuele wijaigiag vaa
art. 97b ARAB} do iallehtiageataak vaa de Dieaat tea aaaaiea vaa
extreaiatieohe atroaiagea ea de weteoatwerpea botreffeade het
telefooageheia, hot aflaiaterea ea de "oaadid eaaera1*.
Ia de opaabare vergaderiag vaa de Vaate Coavissie voor
Biaaealaadee Zakea vaa 9 april 1968 werd geatead over het aaa de
CaBor uit te breagea advioo oatreat de aeti«e vaa de heer Wiebeaga.
De aeerderheid vaa de Goaaiaaie oprek aieh ait voor eea afwijaead
advies» Boa door de heer Fraaaaea iagedioBde aotie, waaria do
Begeriag werd veraooht het *a*;bteaareaverbodw opaieaw te overwogea,
verkreeg eea guaatig advies vaa eea aeerderheid ia de CoMiaaie.
(De Tweede Kaaer aal aieh over de hierbedoelde aotieo uitaprekea
bij de behaadeliag vaa de Begrotiag vaa Biaaealaadao 2akea)«
Za eea brief aaa do Vooraitter vaa de Tweede Kaaor dd.
11 jaai 1968 word door de Miaister eea «iteeasettiag gegevea vaa
de verjariagaregeliag, aoals deae door de Dieaat wordt gehanteerd
bij het veiligheidsoadersoek aaar sollieitaatea voor vertrouwaasfaaeties bij do Overheid.
Vaa advies word gediead voor do beeatweordiag vaa aaa do
Begeriag gestelde vragea door hot lid der Tweede Kaaer, do hoor
Vaa dor Spek (mitlatiagea vaa eea aabteaaar ter geaeeateaeeretarie
vaa lellevoetaluis) ea door het lid der Berate Kaaer, do hoer
Vaa Wijk (optredea ia Nederland vaa eea Griekse terreurgroep).
Za de verslagperiode word eea drietal vaawege de
eoawiissie ia behaadeliag gegevea veraoekaehriftea afgedaaa.

Medewerkiag werd verleead aaa de voorbereidiag vaa deae
iaaiddelo op 11 aoveaber 1968 door de Miaiater-Vreeidoat iageatelde «oaaiaeie, die, oader voor si t ter«e aap vaa de Coordiaator
voor de Xaliehtiagea- ea Teiligheidadieaatea, de Vioe-Adairaal b.d.
, adviea mitbreagt eatreat de aitvoeriag te gevea aaa do
aaabeveliagea aeergelegd ia het rapport vaa de Werkgroep Politieke
Aateeedeatea.
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Oror h«t door do Miaiotor Taa Dofoaoio iagodioado Toorotol do Coaaiooio*
ook to dooft adTiooroa iasako orgaaioatioo
di« goaoht wordoA kot aorool on do woorbaarhoid Taa do otrljdkraehtoa to oadoraijaoa* io aog OTorlog gaaado»
lot hoofd T«a do afdoliag BoToiligiag Taa do Dioaot
hooft aio lid sittiag ia doso Coawioaiot ooa aadoro oabtoaaar
TOA do Dioaot io aio ooorotario aaagowoaoa.

•ot Hoofd TOB do Dioaot vooado t«oo ia do Torolagporiodo
gohottdoa bijooakoaotoa bij» Vaaot do gobruikolijko iaforaatio oror
do oxtroaiotiooho grooporiagoa gaf hij ooa «itooasottiag oTor do
politioko aiehtorgroBdoa T«B do otudoatoaoaluotoa ia biaaoa* oa
baitoalaad*
•aar aaaloidiag Taa do Kaaoiooao boaottiag TOB Xojooho*
olovokijo word ooa oToraicat gogoToa TOB do aior to laado vaargo»
aoaoa roaotioo op doso gobourtoaioooa TOB ialiohtiagoaoffioioroa
Taa Oootooropooo dioaotoa op Torooaillo&do aabaooadoa vorksaaa*

Do Dioaot «ord botrokkoa bij hot (iator)dopartoaoataal
OTorlog botroffoadot
• hot wotooatworp, aovdoado aadoro rogolo tor booehoraiag TOB
hot tolofooagohoi* (ao. 8911)f
• hot wotoo&tvorp, houdoado oaigo bopaliagoa tor boooaoraiag
togoa hot aot ooa toohaiooh halpaiddol aflaiatoroa Taa go»
oprokkoa (ao. 9^19)t
• hot wotaontworpt houdoado oaigo tot booehoraiag Taa do por»
•ooalijko loTonoofoor otrokkoado otrafbopaliagoa botroffoado
afbooldiagoa Taa porooaoa (ao. 9649)f
• hot votooatvorp tot vijaigiag Taa do Ooaooatowot aot botrokkiag tot do iaTooriag TBB ooa Toraatwoordiagoplioht TOB do
burgoaoootor oa aitbroidiag Taa do Toraatvoordiagoplieht TOB
bargoaoootor oa votaoudoro (ao» 9682)}
• ooa Tooroatworp TOB vot botroffoado do iaotolliag TOB hot
ao)bt Taa parlMMatairo oabmdoawai
• ooa OTontuolo «ijsigiag TOB do artt. 98 e»T» TOA hot ffotbook
TOB Strafroohti
• ooa ia boooaouviag BOOJOB TOB art» 97b ABAKf
• ooa to oluitoa Modorlaado-laooiooh oohoopTaartTordrag, oa
• hot oatvorpoa Taa ooa adTiooprooodvro to Tolgoa bij afwijsiag TOB oollioitoBtoa naar OOB oTorhoidafaaotio op groad
TOB do uitkoaotoa Taa hot Toilighoidooadoraook»
Ia Torbaad aot do dagTaardiag Taa twoo aabtoaaroa Taa do
Dioaot oa to Toroohijaoa aio gotuigoa ia ooa otrafaaak «ordoa do
probloaóa botroffoado do gohoiahoudiagoplieht TOB hot BTD-porooaool opaioav aetuool» Za OTorlog aot do botrokkoa Offioior TOB
Juotitio kon ooa TOOT allo partijoa boTrodigoado oploooiag oordoa
goToadoa*
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- 3Aaa do Xtaaoaburgoo Aabaoaadour vord op sija Torsook
ooa tooliektiag Toratrokt op do bopaliagoa TOB hot Bogloaoat Taa
Ordo dor Tvoodo Kaaor dio Taa toopaaoiag sija op do faoto Coaaissio TOOT do Zaliektiagoa- oa Voilighoidadioaatoa. Do Aabaooadour blook raa sija Miaiotor do opdracht to kobboa oatTaagoa siok
toraako to iaforaoroa aot kot oog op do oToataolo iaotolliag TOB
ooa aoortgoli jko ooaaiooio ia Luxoaburg.

Aaa kot Toralag Taa do Yasto Coaaisoio TOOT do lalioktiagoa- oa Voiligkoidodioaatoa oa do opoabaro bohaadoliag daarraa
door do Tvoodo Xaaor vord door do poro TOO! aaadaokt boatood*
Za iaeidoatolo goTalloa vord op Tragoa Taa bokoado jouraaliatoa
ooa aadoro toolioktiag gogoToa*
Do Torsokijaiag TOB kot book "Alias ïoixoira" loiddo
ortoo dat oaigo joaraaliatoa ooataot opaojsoa aot do Dioaat, toaoiado do bovoriagoa Taa do aokrijTort do oad SS'or A«f*7» Taa
dor Ooav, oatroat aija rolatio aot do BVD to Torifioroa* Aaa do
porarortogoavoordigora ia aodogodoold dat kot aiot op do vog Taa
do Dioaat lag to roagoroa op kot goaokrijf Taa ooa figuur ala
Vaa dor Oouv* Daarnaast vord ia do goTalloa dat daartoo aaaloi*
diag boatoad, oaigo objootioTo iaforaatio Toratrokt* Ooooaota*
toord koa vordoa dat ooa oa aador or bolaagrijk too bijdroog dat
do aot TOO! roolaao oagoToa Toraekijaiag Taa "do oatkulüagoaN
Taa Vaa dor Oouv, dio ia Troogor jaroa volliokt ooa aioavo kotso
togoa do BVD soudon aobboa oatkotoad, aa aa oakolo dagoa ia do
Torgotoikoid goraaktoa. Voraold kaa aog vordoa dat ia doso affair*
do orrariag vord opgodaaa dat do Ngrotoro opoakoid bij do BVD11
ook bij aiador good aaagoaehroToa staaado Nodorlaadao jouraaliatoa
aiot oaopgoaorkt gobloToa ia* Doso oaotaadigaoid broagt aot siek
aodo dat otooda tordog* aoot vordoa ororvogoa aot vio kaa vordoa
gosprokoa oa vat daarbij kaa vordoa gosogd.
Za kot Torigo Paaoraaa vord aoldiag goaaakt Taa OTorlog
aot do M.T.B. oror kot Torloaoa Taa aodovorkiag aaa ooa aitsoadiag botroffoado do BVD ia do rubriek NIaburgoroa*• Ia do Toralag*
poriodo vord dit ororlog - Tooraaaolijk door kot Hoofd Kabiaot •
Toortgosot aot ala roaultaat dat do Miaiotor gaaotig koa vordoa
goadTiaoord toa aaaaioa TOB do door do aaaoaatollor TOB kot prograa,
, opgootoldo ooneopt-progroa. Do Toorboroidiag TOB kot prograa Torgdo TOO! tijd oa iaapoaalag TOB do Dioaat,
aodo ook oadat aaaTaakolijk bij do botrokkoa M.T.S.-Tortogoawoordigoro voiaig voaoalijk bogrip blook to boataaa Toor do taak oa
do vorkvijso TOB do BVD.

Do Bijsoadoro Goaaiaaio TOOT kot ForooaoBTorkoor kvaa ia
doso Toralagporiodo ooaaaal bijooa, aaaolijk op 13 oa 14 aoi 1968
to Bruaool. Do Sabooaaiaaio ad aoo Taa do Bijsoadoro Coaaioaio
Torgadordo ia doao poriodo Tioraaal» aaaolijk op 8 april 1968 to
Bruaaol, op 16 april 1968 to *o-araToakago, op 31 aoi 1968 to
Kuzoaburg oa op 13 oa 14 jaai 1968 to 'a-OraToakago* Aaa doso
bijooakoaotoa vord atoodo door do juridioek adTioour Taa do Dioaat
doolgoaoaoa»
•k •

-k.
Taa d* door d* Bijaoadore Cowaiaaio «a do Smbooaaiaaio
ad aoo boaaadoldo oadorworpoa waarbij te Dioaat botrokkea waav
wordoa hior goaooadt
• te al^daa aiot afaokaffiag vaa te viavaplioat voor Zaid»
Slaviorai
• groaoooatrolovraagatakkeai
• T»r«*atroudlfi&g raa te fr*aafor«alit«it«a ia te iaatea
vaa te Baad raa £nrepa|
• h*rai*aiag*a vaa te r«(«liag voor d« af gif t» vaa viaa)
• aot toolatiagabolaid t«a aaaai«a vaa wrovol«tioaairoN
poraoaoai
• te vortvijteriag »n hét ov«raea«a vaa oagowoaato poraoaoat
• te woteriavoariagt op «oporkto aohaalt door Hodorlaad vaa
te aaoatiging tot voorlopig
» vraagatakkoa ia verband aot aot govijsigte Tluohtoliagoa*
protocol oa
- te govolgoa vaa kot vrijo vorkoor vaa vorkaoaoro biaaoa
te
Do Subeoaaiaoio voor te f aaoaworkiag taaaoa te Voilig*
koitedioaatoa kvaa ia te voralagporiote tvooaaal bijooa, aaaolijk
op 17 »oi 1968 to Laxoabarg oa op 12 Juli 1968 to *o-aravoaaago.
Aaa doso bijooakoMtoa word teolgoaoaoa teor hot Hoofd vaa te
Diaaatt lid vaa te Subeoaviaaio.
ffoteroa blook aiorbij k«t belaag vaa ooa aaawo aaaoa*
workiag taaaoa do drio Boaol«x*voilighoitedi*aatoa bij te bovoi*
ligiag vaa te Zaatolliagon vaa do Europoao aoaooaaokappoa togoa
te voortdaroado aotivitoitoa vaa do eoaauaiatiaeao ialioktiagoa»
dieaatoa.

PANORAMA »eriode l-*»-1968 tot 1-10-1968.

Verhouding
met aadere Inlichtingen- ea Veiligheidsdiensten.
ê===«====B=a=======B==«====a==ttB===a=a=«=«'saa*«»sa3j=.caa«««
lalichtl^gendienst (CIA)»
De bericht enwisseling bleef ia het algemeen intensief ea voltrok zich ook ia deze verslagperiode op Telerlei terreia. Kea aantal medewerkers van de Cl A- vestiging alhier werd vervangen.
H. BVD bracht eea bezoek aaa het hoofdkwartier vaa deze organi•atie.
Veiligheidedieaat (FM).
H. BVD bracht ook aaa deze organisatie eea bezoek waarbij o. a.
het vraagstuk vaa de "public relations" werd besproken, waaraaa het
FBI grote waarde hecht*
De verhoudiag tot des* dieast blijft aeer goed.
Er wordt vlag ea effioieat op vragea geantwoord, mowel tea behoeve
van de BVD als ook voor de veiligheidsdienst der Nederlandse Aatillea.
0.5.1. (Veiligheidsdienst vaa de Amerikaanse luchtmacht).
Er was aanleiding om de verhoudiag tot deze dieaat, waarmede
wordt samengewerkt vaawege de veiligheidsbelangen van de Amerikaan*
se Luchtstrijdkrachten te Soeaterberg en Volkel te herziea»
Ia overleg met en la gezelschap vaa CIA brachten E. BVD en H.KSB
een bezoek aan het hoofdkwartier van deze orgaaisatie te Wiesbaden,
waarbij tot aauwere aameawerkiag werd besloten*
Op iaatigatie vaa Frankrijk werd eea informele dooh praktisch
SAMEHWEHKINa EPBOPESE VEILIQHEID8DIBH- goed werkende vorm van samenwerking bereikt tussen de veiligheidsSIEH.
diensten dezer laaden als gevolg van de Parijs» mei-opstand en aadere anarchistische acties*
Tot snelle berichtenwisseling speciaal op dit terreia werd besloten ea overgegaan*
Het nut van telex-verbindingen bleek hier eens te meer.
Dieastea der "Zes** (EEO-landea).
In verband met de noodsaak tot het ia beweging Betten vaa eea
goed beveiligingsbeleid bij de Europese Gemeenschappen werd de
functionaris die met deze werkBaamheden bij de Gemeenschappen is
belast (eea voormalig BVD-ambtenaar) bij de betrokken buitenlandse
nevendiensten geïntroduceerd.
lalichtingendienst (SDECE)
ntAMKRIJK
PH.BVD en het Hoofd vaa de afdellag C brachten eea bezoek aaa
deze dienst» Het Hoofd vaa de afdeliag B ea eea zijner medewerkers
eveneens, ia verbaad met studentenactiviteit.
De vertegenwoordiger te Den Haag vaa de SDECE werd vervangen.
Het contact met deze dieast blijft normaal verlopen*
Veiligheidsdienst (DST)
De samenwerking met deze dieast werd opnieuw gelatensivoerd.
HenaeigmemeatB Oeaeraas.
Omdat deze dieaat met de coacraaubversie ia belast ea derhalve
ook bemoeienis had met het onderzoek naar de anarchistische be-
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togingen TAB het afgelopen voorjaar w«rd ««t desa organisatie
nauw aamengewerkt*
Aangezien d« opgedane ervaringen ook van belang kondaa zijn
Toor da Nederlandse politia werd da madewerking ran desa organisatie verzocht en verkregen ia de vor» van een lezing door de direoteur van het Kabinet van de Sftreté Nationale ter gelegenheid
van een bijeenkomst van Hoofdcommissarissen* waarbij ook vertegenwoordigers van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie aanwesig waren*
Inlichtingendienst (BHD).
H,BVD bracht eea bezoek aaa deze dieast voor de bespreking
van enkele beleidsvraagatukken.
Het eontaot aet deae dienst blijft normaal verlopen»
Veiligheidsdienst (BfV).
Al* gebruikelijk blijft de aamenwerking «et desa dienst op
een aantal niveaux en over aan aantal verschillende onderwerpen
intensief.
Het Plv.Hoofd gaf gehoor aaa da uitnodiging van H.BVD o* een
cauaerie te houden over het onderwerp anarchistische stromingen
voor de vergadering aet Hoofdcommissarissen van Politie die reeda
onder het hoofd frankrijk (Renseigaeaents Qeniranx) word vermeld*
Inlichtingendienst (MI 6).
H.BVD bracht een bezoek aan dece organisatie* Een vruchtbare
discussie werd gevoerd met de functionaris die verantwoordelijk
is voor de contra-apioaage en de beveiliging* hetgeen binnenkort
•al resulteren in een bezoek aan Nederland*
De zelfstandige verbinding van dese dienst met bevriende buitenlandse nevendiensten* sla in het vorige verslag vermeldt vond
uiting in een bezoek van de betrokken verbindingsambtenaar aaa
da BVD.
De berichtenwisseling met deze dieast blijft intensief*
Civiele Veiligheidadienat (DAB).
Het Hoofd van dese dienst werd vervange*)*
•1'M taire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (SID).
Twee ambtenaren van deze dienst brachten een bezoek aan de
BVD hetgeen resulteerde in een intensivering van da samenwerking*
H.BVD braoht een oriënterend bezoek aan de drie Scandinavische
diensten, waarbij vraagstukken van algemeen belang de revue pas•eerden* Met name het bezoek aaa Zweden moet voor wat betreft het
resultaat als belangwekkend worden vermeld*

Voor de samenwerking met België en Luxemburg moge verwezen
worden naar de verslaggeving onder het hoofd Benelux*
Voor wat betreft de samenwerking met andere buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn geen bijzonderheden te
vermelden* Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de drie militaire veiligheidsdiensten en de BID.

PANORAMA VAN WERKZAAMHEDEN VAN AFDELING B VAN DE BVD (1-*f-1968
t/m 30-9-1968)»

Internationaal communisme
In deze verslagperiode hebben vooral de ontwikkelingen in
Oost-Europa de aandacht opgeëist: het liberalisatieproces in Tsjechoslowakije en de reacties daarop van de kant van de andere bloklanden,
culminerend in de militaire interventie van 20 augustus.
Deze geschiedenis heeft het inzicht in de situatie in de communistische wereld verscherpt, niet in het minst ook doordat de andere
CP-en gedwongen zijn geweest hun houding hiertegenover te bepalen.
De resultaten van de bestudering van deze ontwikkelingen zijn
in verschillende analyses en rapporten verwerkt»
De Communistische Partij van Nederland
Daar de ontwikkeling in Tsjechoslowakije van bijzonder belang
is voor de "Oost-West"-verhouding, is grote aandacht geschonken aan
de opstelling van de CPN t.o.v. de gebeurtenissen in dat land. Reeds
direct na de vervanging van Novotny door Dubcek bleek de CPN-leiding
grote waarde toe te kennen aan de ontwikkeling in dat land» "De Waarheid" stuurde voor directe waarneming een eigen correspondent
naar
Hoewel in besloten kring enkele partijbestuurders enige bezorgdheid over de situatie in Tsjechoslowakije uitspraken, werd ook vóór
de inval van Rusland in dat land, de kritiek van de andere Oosteuropese
partijen op Praag door de CPN bestreden en bekritiseerd. De inval zelf
werd veroordeeld als "de meest schandelijke inbreuk op de principes
van het leninisme die tot nu toe is gepleegd11.
Reeds enige dagen later heeft de partij in een op zeer ruime
schaal verspreid manifest haar standpunt uiteengezet. Hierbij viel op,
dat de CPN - scherper dan de meeste andere Westeuropese CP-en - zich
tevens fel kantte tegen de "Westerse imperialisten", wegens hun anticommunistische agitatie n.a.v» de inval in Tsjechoslowakije.
In latere publicaties werden ook steeds met name de Sowjet-Unie
en de Verenigde Staten veroordeeld, die onderling de wereld in invloedsferen hadden verdeeld»
In het algemeen werd het partijstandpunt wel door de leden aanvaard» Toch hebben enkele tientallen van hen (vooral onder de oudere
partijgenoten) doen blijken dat de kritiek op Rusland hen te ver ging.
Enigen bedankten voor het partijlidmaatschap, enkele anderen werden
wegens hun oppositie geroyeerd. Vanzelfsprekend hebben de reeds langer
bestaande pro-Chinese oppositiegroepjes zich scherp tegen het Russische
optreden in Tsjechoslowakije gekant (ook China deed dit). Onder de
pro-Russische dissidente communisten heerste aanvankelijk wel enige
verwarring, maar al spoedig spraken zij ook nu hun instemming met het
beleid van de Sowjet-Unie uit.
Ook de stellingname van de CPN tegenover de gebeurtenissen in
Frankrijk in mei van dit jaar werd nauwlettend gevolgd. Na aanvankelijke kritiek op de Franse CP wegens het zich enigszins afzijdig houden van de acties, werd later door Paul de Groot in "De Waarheid" in
lovende zin over deze CP gesproken. Dit.de ervaringen in Frankrijk
diende z.i. ook de CPN lering te trekken, terzake het samengaan van
Arbeiders en studenten in hun strijd tegen de monopolies» Toch blijkt
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juist over dit punt bepaald nog geen eenstemmigheid in de CPN-leiding
te bestaan. Met name De Groot keerde zich tegen degenen die zonder
meer tot samenwerking met de jongeren bereid waren en hij beklemtoonde,
dat bij elke actie de leiding toch moest liggen in handen van de beproefde communistische kaderleden. (Over de houding van de CPN tegenover de studenten ontving de regering een rapport dd. 18-4-1968, over
de CPH.beoordeling van de situatie in Frankrijk dd. 10-7-1968.)
Tot enige activiteit in de bedrijven is de CPN gedurende de
afgelopen periode nauwelijks gekomen. In het kader van het bedrijfswerk van de partij werden wel weer vrij veel bedrijfskrantjes verspreid, doch hoewel daarin de onder de arbeiders levende eisen werden
verdedigd, werd niet tot staking opgeroepen.
Dat ook bij de recente actie op de scheepswerf van Verolme op
Rozenburg, de CPN in feite geen rol heeft gespeeld, werd uiteengezet
in een rapport aan de regering dd. 24-9-1968.
Coomunistische^frontorganisaties
De ten aanzien van de communistische hulporganisaties in ons
land reeds eerder gesignaleerde .tendens van conformatie aan de partijlijn en vervreemding van de Moskougetrouwe buitenlandse en internationale frontorganisaties ttold - zoals ook uit onze rapportage bleek zeker ook weer voor de onderhavige verslagperiode.
Behalv^ ijl per organisatie verschillende conflictstof (voor het
ANJV b.v. het Wereldjeugdfestival; voor de NVR o.a. het non-proliferatieverdrag), yondgn de in CPN-voetstappen tredende Nederlandse frontorganisaties een gemeenschappelijke steen des aanstoots in de SowjetRussische interventie in Tsjechoslowakije. Door deze stellingname
en - niet te vergeten - door het dogmatische beleid van haar leiders
manoeuvreerden bedoelde organisaties zich steeds dieper in het moeras
van het isolement: haar gelederen dunden langzaam maar zeker (de OPSJ
is nagenoeg aan opheffing toe), haar activiteit schrompelde ineen
tot louter publicistische bezigheden.
Ook dissident-communistische organisaties als de Vereniging
Nederland-ÜSSR maken i.v.m. "Tsjechoslowakije" een moeilijke tijd
door: haar positie - én naar de zijde van de CPN, én naar dé zijde
van het publiek - is nu eenmaal zeer kwetsbaar.
Het door dissident-communisten geïnfiltreerde "Nationaal Comité
Vietnam" gaat het evenmin voor de wind: enerzijds komt dit door het
onderlinge gekrakeel binnen de leiding daarvan, voorts ook door de
concurrentie met andere Vietnamcomtté's, die verlammend werkt en ten
derde doordat "Vietnam" als 'topic' voor de massa-beïnvloeding momenteel minder "in" is dan bv. de NAVO, al heeft natuurlijk ook het zomerseizoen de agitatoren parten gespeeld.
De in het vorige overzicht als "opportunistisch" aan de Jsafik_
gejstelde communistische belangstelling voor de SVB bleef in de voorbije
periode duidelijk bestaan:
handhaafde zijn positie in de
top van dé door de SVB overheerste NSR en werd - meer recent -voorzitter van de hoofdstedelijke, neutrale ASVA.
Daarnaast bleef, zoals bekend, ook de Russische belangstelling
voor de SVB - en met name voor haar 'expert-buitenland' Maarten
Abeln -• onverminderd»

Overigens ging onze belangstelling in de afgelopen maanden minder uit naar de aan hun "netheidsimage" werkende Nederlandse communisten dan naar de - uit oogpunt van openbare orde en veiligheid veel meer risico's opleverende radicale jongeren en studenten, met name
die van linke-socialistische en radicaal-pacifistische huize. In dit
verband deden vooral de namen van SVB, SJ en Politeia opgeld.
Het studentenradicalisme werd in Nederland - als in Frankrijk
en West-Duitsland - behalve door een radicale, nu en dan revolutionaire methodiek, ook hierdoor gekenmerkt, dat het zich niet puur bepaalde tot eisen i.z. het Hoger Onderwijs, maar dat het de fouten
daarin toeschreef aan het karakter van onze zgn. laat-kapitalistische
maatschappij. Deze gedachte vindt men ook terug in de idee van de
Kritische Universiteit, waaraan de SVB op haar congres van november
196? zoveel aandacht wijdde.
'•
Overigens leerde de ontwikkeling ook, dat deze algemene maatschappijkritiek niet bij alle studenten van de aanvang van hun radicale
optreden af aanwezig was. Het ook in Nederland gesignaleerde gevaar
is, dat anarcho-communistische ideologen (als Dutschke ,Wolff en CohnBendit, allen dit jaar in ons land opgetreden) de situatie trachten
uit te buiten, door aan het veelal gedifferentieerde onbehagen onder
de studenten, een gemeenschappelijke noemer te geven, i.c. een revolutionaire ideologie: zij maken, er trouwens geen geheim van dit te
willen.
Zonder te kunnen zeggen, dat deze theorie reeds gemeengoed onder
de studenten is geworden, c.q. het cement voor gecoördineerde activiteit (al is er een tendens in die richting), staaji factoren als het
voortgaande onbehagen, de contacten met geestverwanten in het buitenland (v.w.b. de SVB vooral in het kader van de CESEX v.w.b. de SJ en
Politeia met name in het raam van de voorhoedejeugd) er borg voor, dat
ook het komende semester weer alle hens aan dek zal roepen. De omvang van het radicalisme is daarnaast stellig mede afhankelijk van de
mate waarin penetrerende trotskisten en communisten e.e.a. zullen
aanwakkeren en van de wijze waarop de autoriteiten - van hoog tot
laag en van land tot land - het onbehagen en de uitingen daarvan zullen
weten op te vangen.
Hieraan moet nog worden toegevoegd, dat een niet-universitair
thema als de NAVO voor vele extremisten een aantrekkelijk neven-object
voor agitatie begint te worden.
Dat in dezelfde kringen - hand in hand met de t.K,o. de Verenigde Staten toenemende antipathie - de belangstelling voor de Derde
Wereld groeiende is, bleek o.m. uit de deelname van studenten en jongeren aan de z.g.n. werkkampen op Cuba, waarheen de reis deels via
Schiphol ging. In dit verband trok - wat Nederland betreft - vooral
de activiteit van het verse. o.l.v.
staande "Comité
van Solidariteit met Cuba" de aandacht. Een morele kater kregen hij
en de zijnen overigens door Gastro's uitspraken ten gunste van het
Russische optreden in Tsjechoslowakije.
,,Lammere en Regtien
konden hun ergernishierover (en over het protest van "rechts") nauwelijks verhelen.
Ook de in deze kringen opererende Oosteuropese "beinvloedingsepecialiaten" - i.c. rond de Vereniging Nederland DDR i.o. (zie vorig
bericht) - vonden van deze affaire trouwens een terugslag: zo kon

Lammers - altijd ijveraar voor erkenning van de DDR - weinig waardering opbrengen voor Ulbrichts anti-Praag élan. Van der Lek en Van
der Spek - juist terug van een vriendschappelijk bezoek aan het
Sowjet-vredeacomité - lieten blijken, dat verdere toenaderingspogingen
van die zijde voorshands wel achterwege modhten blijven. De vraag is
niettemin - met Hongarije in gedachten - hoe lang dergelijke emoties
atand zullen houden. Waakzaamheid blijft in dit vlak dan ook geboden*
Rechts-extremisme
In de traditionele rechts-extremistische sector - het milieu
:
van oud-politieke delinquenten en ex-rSS'érs - ging in de afgelopen
maanden h.t.l. weer bijzonder weinig om. Recentelijk ondervond de LOIT
een ernstige tegenslag door het overlijden ; van haar volijverige
leider en inspirator Jan Hartman. Paul van Tienen deed - vanuit Spanje andermaal niets van zich horen.
i
Meer leven is er in de extreem-rechtse hoek rond de met Vlaamse nationalisten en oud-fascisten ("Were Di", "Vereniging Recht en Orde") •
samenwerkende "Groot-Nederlanders", die hier de oprichting van soort- j
gelijke organisaties voorbereiden en rond de - uit allergie voor
"Nieuw Links"? - om de zakenman Max Lewin samenklittende politieke
avonturiers;: van "Nieuw Rechte"i deze laataten zouden momenteel zelfs
partijvorming beogen.
Suriname en de Antillen
™™^™•———**^—"—™~——"•—•™
•
• ij
ft)
Suriname
'
Behoudens het feit, dat een groepje Surinaamse jongeren te Am'
sterdam een afdeling van de PNP oprichtte, werd er ook in deze verslagperiode geen politieke activiteit van enige betekenis door Surinamera '
in Nederland waargenomen*
,
Enkele individuele contacten werden geconstateerd tussen Suri'
namers en de diplomatieke vertegenwoordigingen van Cuba en Communisj
tisch China*
Het voorgenomen bezoek van twee Russische journalisten aan Suri- '••
name vond tot nu toe geen doorgang. Tengevolge van de Tsjechoslowaakse
kwestie werd het bezoek van een Surinaamse parlementaire delegatie
aan Rusland afgelast.
i
b)

Antillen
i
In..jjle situatie ...m,bj>_t. de Antillen-kwam geen wijziging. Van geor- j
ganiseerde politieke activiteit door Aritilliaanse jongeren in Nederland was geen sprake.
,
Met de VNA werd de goede samenwerking voortgezet.
Diversen
Nagegaan wordt in hoeverre de gewijzigde omstandigheden herziening van de criteria voor internering van extremistische elementen
in buitengewone omstandigheden noodzakelijk maken.
;
Met het oog op buitengewone omstandigheden werden voorts met de ;
bevoegde militaire instanties besprekingen gevoerd inzake nieuwe
veiligheidsappreciaties.
Medewerking werd verleend bij de sanering van een tweetal
ID-kartotheken, waarbij speciale aandacht werd geschonken aan de

- 5evaluatie van de gegevens met het oog op de rechtszekerheid.
Aan enkele nieuwe ID-ch.efs en ambtenaren werd een inzicht gegeven in de werkzaamheden van de afdeling.
Personeel
Een aantal nieuwe personeelsleden liep (loopt) voor kortere
of langere tijd stage bij de afdeling.
In het tekort aan typistes bij de afdeling werd in de verslagperiode voorzien.
Een functionaris is reeds langere tijd door ziekte uitgeschakeld.
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Ia hat optreden van da Sovjotvertegenwoordiging h»t»l» waren
- aoala ta Tarwaehtan - duidelijk verschillen waar ta nemen voor wat
betreft da periode v66r an na de inval in TsJeeho-Slowakije op 21
auguatua 1968»
Voor desa inval waak dit optradan niet af van hat bakanda
patroon, t.w. vele oontaetan net dia groaparingan ia da Nadarlaadaa
bevolking, waarop in de afgelopen jaren de inapanningan ran d« r«rtaganwoordiging waran garieht, soala uaiTaraitaira kringen, politiaka
partijen, publiciteitaaedia, «to. Ook in da>« parioda waar aat anoeaa
daar, als gevolg van daaa inapanningan, een toeneaend aantal Nader*
landae particulieren en/of organisaties eich tot da vertegenwoordiging wendda oa informatie of wel aet uitnodigingen OH het Sovjet
ataadpuat persoonlijk te konen toelichten op Manifestaties, bijeenkoaaten, e»d*
Voey hat optreden van da Sovjetvertegenwoordiging ai da inval in TsJeoho-Slovakije, aij hier ia da eerate plaata verwaaen naar
de brief van 11 aepteaber j«l«, nr. 926263, betreffende reaotiea in
de vertegenwoordiging n»a»v« de gebeurtenissen ia Tsjeoho-^lowakije,
Zoals in deee brief veraeld, kwaa - tengevolge van daae gebeurteniaaea - aan het Bet veel officieel vertoon oaklede bezoek aan Nederland
van da Burgeaeester van Moskou,
, en diens geaelsehap, op de
datuej van de inval, een abrupt einde* Voorgenomen besoeken aan Neder*
land van twea toeristen groepen uit da S,ü, werden van Russische
aijda afgelaat» faciliteiten voor orienterlnga» an reportagebecoeken
aan de Sovjet Unie worden door de vertegenwoordiging nauwelijks of
niet «eer verleend» Met andere woorden, sprake lijkt te zijn van een
whardere" SoTJet-koere. De Hederlandse koers ondervond ia da ooaaieroiele aector vrijwel geen wijziging» In het politiek/culturele vlak
ia aan tendens tot "heroriëntering" waarneembaar» Oe officiële culturele uitwisseling blijft, na de Kaaerbaaliasing van 3 septeaber j»l.
tot voorlopige opschorting van de ratificatie van de culturele overeenkomst, uiteraard tot een minimale beperkt»
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Bot porooaoolaboataad Taa do Aabaaoado word ia Torolagporiodo
op oon roor do SoTJot Tortogoawoordigiag typoroado wijao« klaadootioa
uitgobroid* 'oor ooa aodoworkor Taa hot SoTJot poeburoau NoTOOti-APR
was toolatiag ia Nodorlaad Toraooht ( oa Torkrogva) als aolfataadig
Tortogoawoordigor Taa goaooad buroau, hotwolkt blijkoaa SoTJot uitaprakoa, optroodt aio "aolfataadig" porsburoau» Oaaiddollijk aa aaakoaot oohtor word botrokkoao op do Aabaaaado toworicgoatold ala aaaiatoat vaa do poraattaohft oa ia ooa paad TBB do Aabaaoado gohuiBToat»
Do twoodo landbouwraad Taa do Aabaaaado* voor wio oiad Torig
jaar toolatiag word Torkrogoa ala oxport op hot gobiod Taa do vatorhuiahoudkuBdo oa irrigatio, blijkt ia foito op to trodoa aio Tortogoavoordigor Taa hot vroeger rooda goaooado ^OTjot-Staataooaiti
Toor Wotoaoohap oa Toehaiok C<1»K.N.T*)« Dit Coaiti hooft - blijkoaa
do Torklariagoa doatijda afgologd door do wogoao apioaago Toor hot
Woatoa tor dood gobraehto Koloaol
- oador aoor tot taak
do Torworriag, op logalo of illogalo wijao, Taa wotoaaohappolijko oa
toeaaiocho gogoroaa»

Tal ioht f »uiffi%ot JTitoi t oa»
Sr bootaaa aaawijaiagoa, dat do lo Soorotario
,
dio bogia Taa dit jaar ia oao Xaad arriToordo, tor Torrulliag Taa do
Taoaturo Taa Hoooaoalaoh adTiaour « aioh ia workolijkhoid bosighoodt
aot ialiohtingoawork. Naar allo «aaroohijalijkhoid aoot hij bosohouvd
wordoa ala do oprolgor Taa do iaaiddola Tortrokkoa lo Soorotaria
V. auSABOV. DOBO laatato trad op ala ehof Taa do groop of fioioroa Taa
hot Coaitt Toor StaatOTOilighoid (KQB), dio. oador dokaaatol ia do TOT»
togoavoordigiag h.t.l* workaaaa aija«
Do oporatioaolo bolaagatolliag Taa do ialiohtiagoaoffioioroa
Taa KOB oa ORB (do ailitairo ialiohtiagoadioaat) blook ook ia Toralagporiodo ia d* oorato plaata voor gorioht op do Tolgoado oadorworpoas
i WodoroB word aaa Toraohilloado Nodorlaadao ooataetoa oa iaforaatio iaaako ATCKMT Toraoohtf oaigo
agoatoa wordoa Baar doao atrook godirigoordi
flaoaiaeho ialiohtiagoaoffioioroa oadoraaaoa ook
aolf TorkoaaiagatoohtoB ia dit gobiod.
- Votoaoohap oa
Toohaiok
s Bolaagrijko doaidorata blokoa wodoroa, gogoToaa
iaaako olootroaioa (eoaputora, aoot- oa rogolapparatuur i oto«)
• Politiok
i Bootaaad« eoataotoa Taa ialiohtiagoaoffieioroa aot
parloaoatalodoa wordoa bootoadigd, torwijl pogiagoa
wordoa godaaa oa aiouwo rolatioa ia dit Tlak aaa
to kaopoa*
Zoalo ia do oordor Toraoldo briof Taa U ooptoabor j.l* word
aodogodoold, loiddoa do gobourtoaiaaoa Taa do 21o augaatuo ia
ïajooho^Slowakijo oa do roaetioa daarop ia Nodorlaad O.B* tot ooa
door do Boooiaoho Aabaaaadour iagoatold HuitgaaaaTorbodH Toor do
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ladaa van Ambaaeade en Handelavertegenwoordiging* Voor da ia*
liohtiagaaoffleiaraa gold dit rarbod duidelijk aiat aa hun operatloaala ooataetan vonden dan ook - voorzover waarneembaar * normaal
doorgang*
Hat contact h.t.l. tuaaaa da Tartagaawoordlgiagan van da
zga. "agressor"*landea aan a*a*v* da iavaaie ia Tajeeho-Slovakije
aanmerkelijk toa* Vastgesteld w«rd, dat da Poolaa militaire attaché1
an diaaa aasietent, duidalijk in opdracht van da Sovjetruaeiache
militaire attaché* in da dagan na da invaaia Militaire verkenningatochtan uitvoardan aa daaromtrent tar Sovjet Aabaaaada varalag uit»
brachten. Seker in aituatiaa ala daza maken da gezamenlijk opererea*
da dianataa van da Ooatblok-landen handig gebruik van het feit, dat
de zgn* "reiabeperkingen" alechta voor de vertegenwoordigen vaa da
Sovjet Uaie gelden*
Tenslotte siJ vermeld, dat in verslagperiode wederom eaa
aantal gevallen bekead werd van preaaie, uitgeoefend door da Ruaaiache iallohtiageadienatea op Nederlandera, die oa aakalijke dan
wel andere redenen de Sovjet unie beaochten»

PB OYERiqg 003TBLOK-LAHDSH (ainoa D.D.fi,)

Algeaean.
Da veralagperiode waa teagevolga vaa da bijzondere gebeurtenissen in verschillende aatellietlaaden voor de aeeate vertegenwoordigingen van deze laadea een roerige en bewogen tijd»
N*a«v« de atudentaadeaoaatratiea in Polea ia April J»l»
werd de Poolae Aabaaaade overetrooad aet viauaiaanvragen van Raderlandae Journalisten, die "er zelf bij wilden zijn". Aangezien publiciteit omtrent de ordeverstoringen in de "Socialistische staten"
door de machthebbers in deze landen wordt geschuwd, werden de visa
niet of zelden verstrekt* Reeda voorbereide wederzijdae bezoeken
in het kader van de atudentenuitwiaaeling, werden uitgesteld en/of
geannuleerd* Ala motief daarvoor werd aan Poolae zijde opgegeven
dat Poolaa studentenverenigingen met financiële moeilijkheden te
kampen hadden* Voor de Poolaa Ambaasadeur waa het bovendien ook per»
aoonlijk een zorgelijke tijd, daar zijn in Polen verblijvende zoon
tot de "rebellerenden11 behoorde*
De invasie in Tajeoho-^lowakije veroorzaakte ia Auguatua
j*l* op de Tajeohiaohe Vertegenwoordiging h*t*a* verbijstering en
bijna paniek* Ken bepaald anti-Suaaiaehe stemming maakte zich vervolgens over vrijwel de gehele lijn van het gezelschap meester.

- kD* Tajeohiaehe Ambassadeur gaf zelfs aot* do prioeaoo op ooa bijeeakoost t* Rotterdam, «elke «as bologd o* adbosio to botuigoa aan hot
Tsjechische standpuat oa om protest aaa to tokoaoa togoa do bij d* iaval botrokkoa laadoa vaa hot faraohau Past* Do botrokkiagoa tooaoa do
lodoa vaa do Ta Joehiooho vertegenwoordiging oa dio van do vertegoawoordigiagoa van do "agressor" -laadoa vorkooldoa duidelijk merkbaar oa
terstoad» Dit was ooa opoataao reactie, daar uit Praag gooa dirootiovoa
oo.tr«nt do toa doso to volgoa godragolija waroa ontvangen»
Vaa do Tsjeohea, dio op hot momeat van do iavasio tijdolijk
ia Hodorlaad vertoefdea voor •akoaaaagologoahodoa of vacant ie, dodoa
do meestea ooa aanvraag voor vorloagiag vaa hun verblijfsvsrguaaiagi
slechts ooa klein porooatag* versoeht om asyl» Piaaneiolo otoua word
doso Tsjechen vorlooad door hot Uaivoraitair Asyl Toads oa door ooa
spontaan opgorioht "Comité Hulpverlening aan Tsjechen ia Nederland",
hot volk oador loidiag staat van oon Nederlander van Tsjechische origiao*
Persoaoelsbon t*n4 • oto •
Do aiouvo Boagaaroo Asjbassadour
arrivoordo ia do verslagperiode» Hij word mot d* situatio h»t»l» vortrouvd gemaakt door
zijn voorgaagor
•
Do offioiool bij do Poolso Kaadelsmissie goaooroditoordo
medewerker, bolaat aot biaaoasohoopvaart-aaagalagonhodoa, blijft
pogiagoa in hot vork atolloa sioh buiton Don Haag to voatigoa oadaaks
hot foit« dat aoa konais draagt van hot atandpuat vaa hot Rodorlaadso
Miaiatorio vaa Bttitoalaadao Zakoa, dat goaooroditoordo boitoalaadoo
vortagoavoordigors to Don Haag govostigd dioaoa to sija*

"
Do aotivitoitoa vaa do inlichtingendiensten dor Ooatbloklandon vertoonden ia verslagperiode hot bekende patrooa» Melding verdioat hot ook elders geconstateerde feit* dat do gebeurtenissen ia
Tsjooho-Slowakijo op do aotivitoitoa van do fsjoohisoho dioaatoa t«a*v*
hot buitenland goaorloi invloed haddon* Doso wordon op do oude voet
voortgezet»
Vat do doelen betroftv blijkt - soala to vorwaohtoa - oon
duidelijke overeoakoaat aot dio, welke hierboven veraeld voor do
Sovjetrussisohe diensten, t*v«t
- RAVO/AFCENT

- Havens

s Do T«jooho-Slowakea ateldoa pogiagoa ia hot
vork landgenoten voor langere tijd gooaployoord to krijgen als bodionoad porsoaool, 0*4*
ausioi, ia restaurants oa bars ia hot AfCBMTgobiod* Duidelijk is hierbij do opxot o« via
do veelal loslippigo becoekers vaa dose êtablisseaentea, - waaronder, naar oen verwacht,
vele AFCEHT-vedeverkero sullen »ijn - aogoli jk
hodoa tovindoa om "nieuwe kanalen14 aaa to
boren»
t Op initiatief vaa eoa firma to Amsterdam word
do Poolo-Noderlaadso N. V» "Calsaip" (waarin
50Jf Pools kapitaal) opgorioht to Rotterdam.
Boa sleutelpositie ia het bedrijf bekleedt do
bij de Poolse Handelsmissie to Den Haag go-
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acor*dite*rde Medewerker voor biaa*a•oh**pvaart-aangelegenhedea, waarvan b*k*ad ia dat dese **n ••d*w*rk*r ia van
d* Pool** inlichtingendienst* Aang*aoaea wordt» dat d* Pol*a op d**e wijs*
••a aog gunstiger poaiti* verkregea
h*bb*a o» sieh vaa ialiohtiag*a ov*r a*t
pot*ati**l vaa d* Rotttrdaas* havea t*
verzekeren*
Militair* ObJ*cten,
Yliegbaaea, *to.

t

D* Pool** Militaire attaohi *a di*a*
aasiatent r*rriohtt*a • s>ede of uit•luit«ad t*a b*ho*w* vaa d* Ru**i*eh*
ooll*ga - v«ric*aaiag*a ia d* omgvriag
vaa R«d*rlaad*« Bilitair* obj*ot*a«
Voort* bl**k d* b*laagat*lliag Taa
Pool** zijd* roor d* If*d*rlaad«* vli*gbaa**v to*a **a b«rg*raj*bt*aaar
Poola* origia*« w*rk»aa« op **a
ba*$* h.t.l. tijd*a* fa«ili*b*ao*k ia
Pol«a« aldaar groadig aaa d* taad g«TO*ld w«rd ov«r siJa w«rksaaah*d*a ia
M*d*rlaad*
• Wetenschap *a T**hai*k s Oad*r d* Pol*a« di* M>aT N*d*rlaad
kwa»*a als aga* atagiaMa op w*t*aaoaapp*lijk g*bi*d glag *,*& groot aantal g*id*atifie**rd* inllehtiag*aoffiei*r*a
aohuil» *aarg«aoB«n w*rd« dat sij or*r
aan b*riadiag*a ia H*d*rlaad T*r*lag
aitbraeat*a aaa **a d*r Pool** ialieatiag*aoffioi*r*af di* als diploaaat aaa
d* T*rt*g*awoordigiag alaior ia v*r~
boad*a«
Op dit t*rr*ia bl**k d* b«laagat*lliag
*•*• to*a **a H*d*rlaad* aabt*aaar,
worksaas) bij d* E.B.OU t* Broaa«l door
•*a ia Balgil g*ao«r*dit**rd* TaJ««hi•oh* diploaaat b*aad*rd w*rd voor h*t
v*r*tr*kk*a vaa g*g*v*a*«
D* l* Secretarie vaa d* Poola* Aabaa• Politiek
•ad* tooad* sieh uit*r*t aoti*f - ai*r»
•*d* het voetapoor vaa «ija voorganger
volgend - ia het leggea van eoataetea
•et politioi en Journalistea»
• Esdgraatea
Intenaieve belaagat*lliag voor d* Poolai
onigraatea in Nederland bleek sowel uit
het nauw* oontaot van de Poola* vertegfj
woordiging net d* (enig*) op ffaraohau
georiënteerde vereaigiag ia Nederland,
d* Z.P.H, t* Heerlea( alaook uit d*
oadervragingea, waara«de voor faaili*becoek ia Polen verblijvend* Pool»*
e*igrantent aldaar geconfronteerd
werdea.
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P .D. B.

TEnl ioht^genaotiviteiten
D* activiteiten van d* beide Oostduits* inlichtingendiensten
bleken gericht op d* volgend* Militair* doelen ia Nederland!
- de parate divisies van de Koninklijke Landsaohtt
- de Militaire vliegbases
- 4e havens van AMSterdsM, Rotterdas en Den Helder
- de kernvapenbases- en opslagplaatsen
- de Militaire NAVO-eenheden
- ATCEHT
Opmerkelijk was de intensivering ran de inlichtingen aotiviteiten van de twee Oostduitse diensten. Dit trad aan d* dag Medio
Juni, toen de D.D.S, het bezit van een paspoort en vieuM voor alle
reizigers tussen de Westduitse Bondsrepubliek en West-Berlija ver*
plicht stelde en vervolgens in augustus, na de invasie ia TsjeeheSlowakije. Bij belde gelegenheden werd aan de agenten opdraoht gegeven hun activiteiten te verhogen en was het radioverkeer op de door
de Oostduitse diensten gebruikte golflengte voor het eontaot Met hun
agenten nog aanzienlijker frequenter dan gewoonlijk»
Vooral de inspanningen van de Oostduitse Militaire ialiehtiag<
endienst tot het verkrijgen van nieuw* Medewerkers, o»q» agenten,
trokken de aandacht in het bijzonder de daarbij toegepast* - voor
Nederland nieuwe - Methode van de sga» *Fangbrief•**» Verschillende
Nederlanders ontvingen al» brieven, afkoMstlg uit Berlijn, Met daarin
voor geadresseerden aantrekkelijke aanbiedingen» Gaat Men op dergelija
aanbiedingen ia dan blijkt - evenals eerder in Min of Meer identiek*
gevallen in »eat-Duitsland 9«rd geconstateerd - dat eea Oostduitse
inlichtingendienst de instigator van dese brieven is.

CHINESE VOLKSREPUBLIEK
VerteganwoordigJM h>t.l«

D* banden Met de leiders van de Oversee-Chinesen h*t»l*
werden door de vertegenwoordiging ia verslagperiode nauwer aangehaaldi
Dit geschiedde O*M« bij de viering van de nationale feestdag, l oktober» la tegenstelling tot vroeger werden thans ook jonge Chinesen bij
d* voorbereiding van de feestelijkheden ingeschakeld*
D* Chinese Vertegenwoordiging was wederoM bijsonder vrijgevig bij het verstrekken van propaganda-Materiaal ea het ia bruikleen afstaan van filMS over 3ood-Chiaa en Noord-VietaaM aan o»a»
Nederlandse studenten en scholieren* Een aantal Afrikaanse studenten
van het Instltute of Social Studies, die de belangstelling van d*
Chinese Vertegenwoordiging genietea, werd door de vertegenwoordiging
voorzien van lectuur op het gebied der guerilla-oorlogsvoeriag*
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Een nauw eoataet tussen de Chineae Vertegenwoordiging «a
de lelders r*n d* "Aaaoeiation Belgique-Chine" en d* "Aasociation
Luxeabourg-Chine" , werd ook in deze verslagperiode vaar waarganoaea*
Tijdaaa da raparatiaat welke h.t.l. verricht werden aan
een aohip, dat voor aaa Tansaniaana-Chineae ooabinatia vaart - onder
Tansanlaanse vlag «aar aet Chinese beaanning - atond de Chinese
Vertegenwoordiging da Chinese kapitein en de politieke ooaaiasaria
aan boord van dit aehip« «et raad en daad teraijde.

Peraonaalabeatand. e1|e«
Van da Beven functionarissen van de Chineae Vertegen»
woordiging, die nog aet verlof in China vertoeven, sollen ar drie
- o*w. de Chineae Zaakgelastigde - niet naar Nederland terugkeren»
Ben functionaris« dia aanvang 1966 naar China terugkeerde,
ia sedert april 1.1. veer werkeaaa bij de vertegenwoordiging alhier«
thans als attaché.

PAMORAMA ATPKLIMfl P,
April t/a september 1968.

Voortgegaan werd «n wordt met het uitoefenen vaa
op d* beveiligingsfunctionarissen van de beveiligd* objeeten OH het
aantal ia t* stellen veiligheidsonderzoeken te beperken tot wat thane
werkelijk noodzakelijk wordt geacht.
Mode al» gevolg hiervan na» het aantal aanvragen van do
oivielo departeaenten voor onderzoeken t. a* v* C-fuaoties (eenvoudige naslag in de kartotheek) niet onaanzienlijk af.
Zoals to verwachten viel bloef het aantal aanvragoa vaa onderzoeken
voor A- en B- functies (functies vaa duidelijk belaag voor do veiligheid vaa do Staat) oageveer op hetselfdo peil.
Ia de sector vaa do industriebeveiliging, waaronder do
beveiliging van gerubriceerde Defeasle-opdrachten, bedroeg de teruggang van dergelijke aanvragen oa. 199t. Boa verdere vermindering ia
deze aeotor lijkt noodzakelijk en ao gelijk, waartoe overleg aet de
ailitaire veiligheidadienaten wordt gevoerd.
Overleg aet do beveiligingsfunctionarissen vaa de grote
bedrijven, waarvan enkele pereoneeleleden krachtens de desbetreffende
beschikking van do Minister van Binnenlandse Zaken mijn belast aet
het inwinnen van politieke aatoeedonten bij de politie, heeft ertoe
geleid dat het aantal gevallen waarin dit inwinnen plaatsvindt thans
wordt beperkt.
Bet hoofd van de afdeling werd voorgedragen als lid, en
een zijner Medewerkers als secretaris, van do door de Minister»
President ia te stellen Interdepartementale Commissie, welke belast
cal worden met een aantal coördinerende taken op het terrein van
het veiligheidsonderzoek*
Het hoofd vaa de seatie Overheidsbeveiliging aam deel aaa
te Brussel gehoudea bespreklagea vaa do M ATO- werkgroep, die de herziening vaa het XATO-beveiliglngsvoor schrift voorbereidt.
Het hoofd vaa de afdeling nam deel aan vergaderingen vaa
het MATO Seeurity Committee ea vaa de internationale werkgroep,
belast mot het opstellen vaa eoa beveiligingsvoorschrift ea eoa
beveiligingsovereenkomst voor EUROCONTROL.
Een hoofdambtenaar vaa do afdeling wooade de jaarlijkse
•ga. Pietersberg-eonfereatie, uitgaande vaa het Defensie Studie
Centrum, bij»
gebe

» b
•et rapport, uitgebracht a.a.v. do aaa het oiade vaa do
vorige verslagperiode vaawege het WATO Seeurity Directorate verrichte iaspectie vaa de ATOMAL- ea COSMIC-beveiligiag ia Bederlaad,
bevatte als conclusie, dat doze beveiligiag voldoet aaa ds dos»
betref f oado voorschriften.
Do jaarlijkse MATO/WEO-iaspeetios werdea uitgevoerd bij
de Ministeries van Economische Zaken ea vaa Fiaaneien, alsmede bij
Hr. Ms. Ambassade te Bonn oa Londen.
Het door SHAPB Teohaioal Ceatre betrokken nieuwe gebouw
werd bij K.B. van 10 juni 1968 aangewezen als Verboden Plaats.

De tijdelijke onderbrenging vaa het Direetoraat-Qeneraal
voor Verkeer in het Transitoriua gaf aanleiding tot het verstrekken
van eea aantal beveiligingsadviezen.
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Aaaiataatia vard varlaaad bij da aavailigiag van da
i» april ia da Jaliaaakaaaraa ta Da» laag gaaaadaa bijaaakaaat
va» Naalaar Plaaaiag Graap, vaar*» h»aggaraariaa*rda gag*v*aa
X«v«»« da v«r»iMi»g va» aaa Bagalaa aaplaya va» SBAPB
Taaaaiaal Caatra, dia lat«r i» abaaraala gaaataat*aataad i*
Aatw*rpaa vard aaac*tr»ffa»t wari aa«i*tMiti* v*rl«a»4* Bij dit
ward*» g««» garvbri«*«rd« d*«»»«»tmi
Civi»l-«iiitaira aaaiaawarkiag kav*»g*bi«d
Rott*rdaat vaarva» »«t vmé. Iwofd va» *• afd«li»g d«*l «itvaakt,
ha*n bij d* C«MiMarla d«r K««i»gi» va» Z«id-a*lla»d M» rapp»rt
iag*dia»d i.v*»* da bavailigiag va» dit g*biad i» b»ita»g*w»»«
<HMta»digb*da»« B*» aaatal aapaeta» va» dit rapport ward »p
va» d* Niaiatar aadar taagaliaat»
Vaavag* bat Miaiatari» vaa Baaaaaiacba Zak*» «*rd *r
vadar*» d* aaadaabt *p g*va*tigdt dat v**r kat pr*bl**a vaa da l
vakiag vaa d* a**r vitaal varklaard* badrijv*» d**r d* Biraati*
0*0. *a Y« aag g**a aploaaiag ia g*g*v*a* »ia»taagav*lg* blijft
d* oab*vr*di§*ad* aitaatia vaar b*t apatallaa va» plaaaaa v**r
d* eivi*l* vardadigiag bij d*a* b*drijvaa v**rtb*ataaa*
Bat aaatal aanvragaa i.v«a« aaigratia aaa ia vargalijkiaf
aat d* av*r**ak*aatiga pariada vaa bat variga jaar iata af»
Ba ia d* varig* varalagpariada aaagavaagaa aaria laai
roor *aiga ti*atallaa faaetiaaariaaaa dl* aaa taak ap h*t gabiad
van d* b*v*iligiag babbaa, ward i» »ai baaiadigd.
Aaa bat wad. bo«fd vaa bat B*v*iligi»gabaraaa va»
EUBATOM ward tijdaaa aaa d**r aaa aaa da Biaaat gabraabt baaaak
o.a. voorlichting g*g*v*a *v*r a*a aaatal bavailigiagaaadarvarpaa*
Aaa aaa aaatal aiaawbaaaaada adapiraat-aabtanaraa va»
da Baitaalaadaa Dioaat ward da gabraikalijka bwr*iligiagavaar*
liehtiag gagav*»*
Faaetiaaariaaa» va» twaa bavailigda badrijvaa aa
baafdaabtaaaar vaa da afdaliag aaaaa da*l aaa aaa ta Braaaal
haadaa BATO ladaatrial Saavritr Caafi
1B«8«

EAÜO1AMA Taa 1 aart^. 1963 tot 1 oktobor 1968

gootio U
Aio gOTolg Taa hot aog atooda bootaaado tokort ia doao aootio,
ae«at ia do aituatio oatataaa toagoTolgo Taa do Baaaiaea* bea«ttiag
Taa Taj«ohoalevaki4*t ««a bij*ond«r b«ro«p vord«a g«daaa op d*
Taj«ohiaeh* T«rtal«r«. Oaak aij aua bijsoad«r* iaapaaaiag koa d« b«richt*aatroo« r«d«lijk word*n Terwcrkt. D« T«rtragiag Taa h«t rcrtmal*
werk ia d« Pool»* ««otor ia opg«h«v*n; d« b*trokk«a tolk hooft do
workaaaahodoa horrat»

Mi aootio ontplooid» do gebruik»11jfc» aotiritoit. Qador »oor word
ooa korto eurouo gogoroa aaa oigoa poraoaoolalodoa, dio ia Toorkoaoado
goTalloa aaaiotoatio aootoa kuaaoa Torloaoa bij hot obaorratiowork»

Bot oohriftolijk iawiaaoa vaa gogovoaa bij «aivoroitoitoa oa
hogooeholoa oatroat otudoatoa oa afgootudoordoa vorloopt aiot bijaoador
rlot. Do boaatwoordiag Taa do Toraoadoa vragoafomalioroa laat Taak
laag op aieh waehtoa oa gooehiodt ia hot algoaooa bijsoador aaaaior.

Tijdoao do Tojooaioeho oriaia word do obaorvatio Taa do Toroohilloado diploaatioko Toatigiagoa Taa do atatoa Taa hot Sowjot*blok go*
iatoaaiToord* Dit waa aogolijk daak aij do aodoworkiag TOB poraoaoa,
op wio ooa boroop word godaaa obaorratioaogolijkhodoa to Toraehaffoa*

•iJdraj» ACP TOOT Paaoraaa l april tot l oktobar 1968

Ba aaadaoht Taa da afdaliag Faraoaaalaaakaa Taa bat Hiaiataria Tam
Biaaaalaadaa Zaka» ward garraagd Toor da poaitia T»» da aaetiahoofda»
T»» da afdaliag ACB, aaa «aak dia la bat Tarladaa raada naar daa «a»a
MUI da orda ia gawaaat* Ia» barwaardariag Taa fuaotiaa lijkt garaohtTaardigd, gaaiaa da uitbraidiag Tan takaa aa Taraatwoordalijkhadaa Taa
da afdaliag ala gahaal ia da loop T*B da laatat* jaraa*
Mat bat doal da fuaotia Taa aaalagkraoht bij da ACD ta toataaa a»»
dia Tan aaa Targalijkbara oartothaakkraoht aldara» ward aaa baaoak ga*
braobt aaa da O.O.B.-oartothaak Taa da afdaliag Criaiaala Zakaa T«B bat
Miaiataria Taa Juatitia»
Ba atniiaraaalt»taa Taa aaa aaatal ACB-aadawarkara waraa a*a bat aiad
TB» bat ourauajaar 1967/1968 waar «aar baTradigaad. Viar T«B ha» warda»
baTordard tot da aaaathogara klaa Taa da aToad-DS o.q. -KaTo, 44* gi»g
oTar aaar da darda klaa Taa da aToad-Vulo. Ba euraua ArohiafTaraorgiag I
ward door aa» driatml «adawarkara aat guaatig raaaltaat gaTolgd. Aaa da
Bijkatala»eurauaaa» ward door vijf ACD-paraonaalaladaa daalgaaoma»*
la» opTallaad aa»tal Biaktagarmllaa - waaroadar aakala Taa laaga duur balaaaarda aalgaai»» da Toortgaag dar warkaaaahadaa.
Zoala ko» warda» Tarwaohl» aaa hat aa»tal TiauaaaaTragan a» graaapaaaagaaaldi»ga» ia da aoaaraaaada» aaar atark toa. aat Tarwarkaa Taa
daaa aaaaa~iaforaatia atalda hoga aiaa» aaa bat iaproTiaatiaTaraoga»
Tan bat doouaaatatiaparaoaaal.
lat atrara» blijft arop garioht da Tora waaria aaa da Dianat wordt
garapportaard i» OTaraaaatanaiag ta braaga» aat da aiaaa Ta» aan aaalla
a» doalaatiga Tarwarkiag Ta» da iaforaatia.
Ook bij bat Taratrakkaa Taa (roatiaa-)gagaT*»a wordt gaatraafd aaar
ataadaardlaariag.
Tan da Balgiaoba •aatardiaaat ward da raada lang ia uitslaat gaatalda
bijdraga tot bat fieaiar Coaaua Baaaluz oatT«»gam*
Oaragald oTarlag tuaaaa da Banaluxdiaaata» blijft »oodaakalijk oa aa»
goad fuaetioaaraa Taa dit algnalarlagaayataaa ta Tarsakara».
Ba opbouw Taa aaa oaatrala haadoartothaak Toor da afdaling C Tordart
gaatadig» ondaaka takort aaa parao»aal»
oktobar 1968
1ACB'

PAB01AIU PVX09B 1-*-19*« tot 1.10.1968

Pereoaeelabehoert

~-

Xa do veralagperiode ia aaa 21 peraeaeelvlodea oorvol oatalag verleead vaarvaa 6 vegeaa het berelkea vea do
ttitkeriacagereohtigde leeftijd (1 hogere, 3 Middelbare ra
2 lagere aabteaarea) ea 15 »P oigea veraoek (v*o« 10
vroavolijke peraeaeelaledea, vaarvaa 7
Xa dieaat aija getredea 23 peraoaoelalodoa, waaroader
3 ataclalrea aet eoa alddolbare opleiding oa 11 typiatoa die
gedeeltelijk aog eoa type-opleidiag volgea*
Vaa deao 23 perooaoa aija er 15 aaagetrokkoa door bealddeliag vaa reed* la dieaat «Ijado poraoaoolaleclea, 1 aa
ooa peroooalljke aaaaeldiag oa 7 door aiddel vaa 19 la
veraohüleade dagbladea geplaatete adverteatieo.
faa do la vorige veralagperiode aaagotrokkoa joago
aedoworkere hobboa 2» vaaroa<i«r 1 aoadoalova» vMr d*
boeiadigiag vaa aaa etage do Dieaat voor verlaten aaagealea kun older* eoa beter betaalde functie werd aangeboden.
Xa do vaeatvre welke por 1 aevember 1968 oatataat la
verband aet het bereiken vaa do altkerlagagoroehtigdo loef*
tijd van het hoofd vaa de aootio, welke l* belaat aot
faaotlewaarderiag, poraoaoolabeoordollag oa orgaaiaatie,
waarover la do vorige veralagperiode i* bericht, ia iaalddelo kaaaea vordoa veorsiea*
Veroehilleade pogingea aiJa gedaaa o* i*v«a* tookoaetlge aatatiea ooa bekwaaa (joag) jariat aaa te etellea.
Ooae pegiagea hobboa aog gooa roaaltaat opgeleverd.
Aaa 2 hoofdaojbtoaaroa oa 3 alddelbare aabtenarea ia
op groad van d* •^•aloktokoatoarogollag ooa tegeaeetkoaiag
la aloktokootoa toogekead.

Ceaotaoie vaa Overleg*

Bveaaia aio la do voorafgaaado periode voad la hot
aojaiat afgealotea halfjaar eoa foraele bljeoakoaat vaa
do Coaalaaie vaa Overleg plaat** lol voad ooataot plaata
ia do iaforaele afoor o.a, toa aaaalon vaa do vraag off
oa eventueel tot volk bedrag, aot lagaag vaa 1 jali 1968
opaloav voor eoa aekere tijd eoa vaat bedrag aoeet vordoa
vaatgeoteld aio vorgoodiag voor do verblljfakoatoa vaa do
ooataotaabtoaaroa lagodoold bij do oootie BOA oa ia verbaad
aet do ooaaeqaoatioe, welke voor eakele oeotorea vaa do
Dieaat voortvloeiden alt de verkortiag vaa do %5-«rlgo
vorkvook per 1 oepteaber vaa dit jaar,*
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•l *
Foraoaoolaaorg oa
organieatio*

Faaotiobooohrijviag oa vaardoriag alaaodo poraoaotla»
booordoiiag vroogoa do voortduroado aaadaoht«
Door iaeoaploothoid vaa hot pakkot vaa foaetiobo»
oehrijviagoa oa hot aog aiot gohool aaa do oio kaaaoa
voldooa vaa ooa ayotoaatiooho «itvooviag vaa do aothodiooho porooaoolabooordoliag aooat aog oaovoarodig vool
aaadaoht bootood «ordoa aaa hot govoa vaa advioa a.b.t.
do jaarlijfcoo oa do iaoidoatolo bovordoriagavooratolloa*
Qoodo hoop bootaat datt aa hot aooht golukkoa tvoo
poraoaoolaooaaaloatoa aaa to trokkoa, ooa a«4r ajroto•atiaoho aitvooriag vaa do voroohilloado takoa aogolijk
aal «ordoa*
Do opvaag vaa aioavo otagiairoo* do rogoliag vaa haa
atagoprograa«ja*a oa do bogoloidiag van do otagialroa« waar*
vaa or aaa hot oiado vaa vorolagporiodo S ia dioaat w«roat
waa ooa paat vaa aaahoadoado aorg*
Hot hot tijdig oatvorpoa vaa opvolgiagavohoo»'a voor
do oorotvolgondo jaroa word gotraoht aaa do loidiag voor
iaaioht to voraohaffon ia do •ogolijkhodoa van vorvalliag
vaa vaaataroa volko aalloa oatataaa door.daa vol hot go*
volg aija vaa, hot aot faaotioaool looftijdaoatalag rortrokkoa vaa hogoro fwmotioaariaaoa*

Soolaal Foado.

Za hot afgolopoa tijdvak kvaa hot Voadaooataar tioa
•aal bijooa, tor aohaadoliag vaa ia hot gohool aogoa govalloa vaaria op hot Sooiaal Foada ooa boroop vaa godaaa*
fooraovor voor iavilligiag vatbaar roaultoordoa do voraookoa ia do voratrokkiag» «italaitoad ia do vora vaa
roatoloao l«aiagoat vaa ooa goldbodrag groot / 12»9*7t—
ia totaal.
lot «aatal ooatribaaatoa bodroog op 30 ooptoabor

Maataahappolijk
•ork*

Sodort «odio jali 1968 vorrieht d* «aataohappolijfc
vorkator haar «orkaaaahodoa tot 15*30 aart waardoor hot
haar woor aogolijk word oaigo aoodcakolijko haiaboaookoa
af to loggoa»
Xa do vorolagporiodo ia ia vorgolijkiag tot hot
vorigo tijdvak hot aaatal porooaoolalodoa« dio do aaat•ehappolijk workotor hobboa boaooht» toogoaoaoa*
•oa oehrijaoad haiavoatiagaproblooa ia tot ooa goodo
oploooiag gobraoht.

PAR08AIU PIRIODS
1-4-1968 tot 1-10-19«.

logrotlag.

Do Toorgobraekto raalag woor 1969» gobaooord op ooa
boiottiag Taa 621 aaa» ia oagowijaigd gobloToa*
lot aaatal doolaoaoro io door do iarooriag Taa do
aioawo opaarrogoliag por 1 jaaaari jl. aot ± 70 aaa
toraggolopoa*
Aaa do Mopaardoro oado rogoliag", dio ia kot kador
Taa doao aioawo rogoliag aiot aoor aio bolaagkobboadoa
wordoa aaagoaorkt, word road / 89*OOO,- aitbotaaldt aijndo
do ooa Taa opaarbodragoa» roatoa
Op do opaarrokonlag bij do
waarop allo opaariakoudiagoa ia kot kador Taa do proaio*
•paarrogoliag wordoa bijgoookroToa otoad aa do toragbotaliag
(por 30 ooptoabor jl.) aog ooa saldo Taa / 239.000,- uit.
Do roatoTorgoodiag kiorop bodraagt
Do afwikkoliag Taa do proalSriag Taa poriodioko
botaliagoa Ml TOOT k«a, dio aiot aoor aio bolaagkobboadoa
wordoa aaagoaorkt» ia kot %o kwartaal Taa dit jaar plaata»
Tiadoa*
Dfekargo word Torlooad TOOT do aitgaToa tot oa aot 19éé,

Torroor»

Door 10 porooaoolslodoa, dio Toolroldig dioaotroii
•akoa aot ooa door koacolf bootuurdo dioaataato io ooa alip*
oaroao goTolgd*
Do garagobosottiag io aot ooa kalpaoatowr mitgobroid*

Foto» oa Boarografio«

Door do ckof Taa doso oootio word ooa booook gobraeht

do Foto Kiaa to Eoaloa.
lakolo o*oorratio«paatoa wordoa aitgoraot aot dool»
•atigo fila oa foto-apparataar»
Soa groot dool Taa kot porooaool( dat hioraoo
•al aootoa workoa kooft iataoooa oea oploidiag goTolgd bij
do foto»oootio*

•o-Oravoaaago» 11-11-1968*

