Do op 3 Jmli ra 9 ««ptrakor 1969 gokoadom ki Jooakraatom Tam do Vaat* Oommimaio Toor 4» Xmlioktimgm- ra Tolligkoidmdioaatra mot do Nimiator wordra ki jgowarad door do
•oorotario-Ooaoraal, kot loofd TM d» Dioaot «B kot loofd TM
kot Kakimot* Aa» do ordo kwaaom o*a« do miomwo rogolimg va»
kot aatooodratoaradoraook, do imkomd ra do diatrikatio TM kot
HaamdoToraiokt om do otaad TU do worksaaakodoa vaa do
Ooa«iooio-«oo« Ia do kijooakraat vaa 9 aoptoaoor gaf kot loofd
vaa do Oioaat oom ovovsiokt >aa ooa roeoat kij do «AVO la
•rmaaol aaa kot liokt gokoaoa apioaacofOTal*
Afgodaam vordoa drio tramvogo do Ka«oroom«iaoio ia
kaadollag gogoroa Toraookookriftoa.
Za domo porlodo vaa do BVV.O* gooa oadoroory
ia do fttatoa«4oaoraal*
Tam advloa word godioad TOOT koaatvoordiag Tam
•ogorimg goatoldo Tragoa Tam do lodom dor Tvoodo Kaaor, do
koor Fraamaom Ckotroffomdo do tooaoggimg Tam do Miaiator iaaako
do rogoliag Tam kot aatooodomtomomdoraook om kot ataadpamt
t.a.T. artlkol 97») ra do korom Wiokragm ra Qortaak (kotrof*
fomdo do Toorgoaomom aokraypimg Taa artikol 97»t 2o lid ARAB).

Do daar do Dioaot im mamomworkims mot OM/AM mti
pra miaUtoriolo koaakikkimg tor rogolimg Tam kot Toiligkoidaoadoraook om do Torvoorprooodaro paaaoordo op 23-W1969 do
AdTioooomaiaaio ArooidaToorwaardom OTorkoidaporaomool, op
20-4.1969 do Baad Toor do Bijkadiomat ra op 27-6-1969 do
Mimiatorraad*
Do Tamto GommiaaU TOOT do Xmlioktimgra- ra Toilig»
koidadiraatra kokmadoldo doratworp-koaoaikkimgU kaar kijooakomat TM 3-7-1969.
Do Ooatralo Oommiaaio TOOT Ooorgamiaoord Ororlog im
Aaktoaaroaaakom Torwooa im kaar kijooakomat Tra 17-7-1969 do
omtworp»koaokikkiag maar do workgraop Ororigo Algomomo Booktapoaitiorogolimgom, dio «p 22-S-1969 Torgadordo. Do kokaadolimg
door do Coatralo Commiaaio word ia aamwomigkoid Taa do Mimi*»
tor afgoromd im do kijoomkraat TM 9-9-1969. Boido laatatgo*
moomdo kijooakomatoa vordoa modo kijgowoomd door kot Hoofd Taa
kot Kakimot Tra do Diomat*
Do toaokikkiag word mitoimdolijk op 1^-10-1969 mla
"Boaokikkimg Amtooodoatomradormookra" Taatgoatold oa kij kriof
Tam dioaolfdo datmm mot Hota Tam Toolioktimg aamgokodoa aaa do
Tooraittor TM do fwoodo Kamor (ftak 1O 500 TXI 1O). Do paklioatio Tra do koa«kikkimg goMkioddo im do Modorlaadao «taataooarrat TM 20-10-1969 mr. 209*
Do workmaamkodom dio aaa do Taatatollimg Tam domo Toor
do Diomat bolaagrijko koaokikkiag Toorafgimgom Torgdom TOO!
•2 »

tijd «MI te aateaarkara vaa tot laaftaat* aate aak
yalitiaka «i Jaridiaato faaottaa vaa te aiaaaa ragaliag vaal*
valdig ovarlag ««t Ovartoiteparaaaaalaaakaa «i aatera tepar*
taaoataa aa j B at aa t 4 M aaadaakalijk aaaktaa»

Za varaaad aat te «p 1 «aart 1970 gaatalte iavarkiag»
tradiag vaa te Baaakikkiag wordt tkaaa aagagaaa v«ik»
datwi a*c »«4wf 4i«M» t*
si Ja i h* t i»»trm»r«a VMI i
t tot M»«lj»4m w» te
i» te »ia VMI te
te «•rtr»ttvMMifiHMiti«a ««t tot ••§ «p te •••
tr«m v«a tot wilictoitetMterMMk «i tot ••«»••••• vm te
•t««ad« B«v»iligi«8«wMNPMlurif t«tt «MI te •!•»«•
Mi«« v« «rtitol 97* ABAB v»r« tewr te
9f 13 Mi X9i9 ia «M i»tmri»<*r«f P^t tot
«v«rowkMwtig te toar t*tem« ««giwiti»
•rtitol t« ta»4tov«»« Muur tot t«*«te Ii4 tearvMi €• te «f
4it lid f«toM»*rte ÜJat «MI MH»««MI<« v*rtote» vtv««iciacMif
t* late» vwnratUMi. OMT te Ni*iat«m«d mrd «f 27 jwi 1969
•vwrteBtoaAtit dit *dvi*« to«l«tMi« te «IJ* brUf «w te
V««r»itt«r »•» te fvMte K«mr dd. 1% «ktotor 1969 kMf t te
Miairtt» tot •tw&dpMit VMI te ••«•riaf twnudM Md«c*te«ld«

••t I*«fd VMI te

«tomtea MLj**alwMt«i M j. Haaat te f«te«itolijto
iaf**Mti« «««r te •xtr«ai»ti««to cr««p«riafl«a9 gaf hij «MI
«it««aMttiag *r«r te politiato a««t«rgr«ad
taaaativitaitaa «a aaa oraraiaat vaa aaa vaaaat ia
bij te MAVO aaa tot liaat aakaaaa

MJ tot (iatar)tefartaaaa
• tot aataaatvarp totraffaate tot talafaaagatoia
tot aflaiataraa vaa gaaprakkaa (apatalliag
Aatvoord)|
itrala ap aai taalaadaa gaataraaidarai
• te afaaaaffiag vaa te viaaafliaat vaar

fa» galagaatoid vaa tot ao^jarig toataaa vaa tot
K«a« vaa a*o*19^9 vard aaa aakala paravartagaapaardigara
• ap aaa varaaak * aaiga iafaraatia avar te gaaakiadaaia aa
te taak vaa te Diaaat varatrakt* Kat aat daarvaa alaak ait
te kart daarop varaetoaaa kraataaartikalaa dia aaater aitata
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- 5teviac «MI MA alJtttUf w «»ij yMiti** MAalto
tM»tal «MI teM urtik«l«a »mr4 «MNP MA f*»»* MAtal tegtta»
tea« •«•• AU «wi te 4.P.B» (•»»•«• Pr*viMial« DagkUtea")

D* Bi jMAiM*
ia teM TM«I«ff«PiMVl ÜMIMll
Ml 7 M>1 19(9 i» •MMWl* &•

*•** «iM^te te«p te JuriAlMfc
Mi te teMr te BijM«ter« CMM!M&« MI te
•U Ml M« WlMntelte MUterMVfMi MUV te OiMwt M j
%•%

ter M>tg««iag ia te
te aatfcttglag tat «Murlapig
* te aa»tatol«* afgifto «MI «iMi MA
• te afgifte «MI viMi MA MMMVteaaa «Mi
te •M>»!MI t*
i«t«nuitlMMl« MMraMMmwrlMM*! MikMMMilé ia te
Xa%M«aUMMl Oivil AvtatiMi OrfMiMiUMi, te I«t«rMUMUO. Otf^fMIMtBl MMlUMI

M)

UalMite<iMM%Mi IWMI ia te wralafyaiiate «yiiaiil (iafwrMM!) tljM*, aMMUJk «y 11 «pril ia •»••••!, •» 15
MI «f 5 MtptMiMor ia DMi BM«« Ma tea»
Mire teftlgmMMMa teMr M>% M«f4 traa te DiMMt, 114
B* ia
Aria MA«lw««iUgtoiteAi«aatMi aa to gtrakMi tot MA
kaétea ia MWTV* MMMMI tet ttoaa MA «MUT te
galteaA S«««iligiagav«glMmi% te
lONMg «Mi te lvaM>M> OMAiMll»» ÜM» iatolWti* «Mi DvitMl

aijte kaa Mktor aog gMA gMMUMMlag «Mrtea «wtowgMi «M»
Statvat «aa tot B*«*iligiBgaiMirMA tet «y te Ml««iBf «Mi
laalétel» aiJa tear l*tea «Mi M>% Cwr«yM>« FM>IMMMI%
affVpMM OMAJMli» TTMjMi g*a%«14 MAWit blijkt

tet

mi«k M* ia 4i« kriag MOffMi MAkt «VM» te Mi«*14Mate Mag «aa te

Ook i» AM* poriodo kad do aaMavorkiag aot 4* TorsokiUoado
aaitoalaadoo ialioktiagoa- Mt Toiligaoidadioaatoa ooa aoraaal
Torloop» P* frooaoatio Taa kot borioktoaTorkoor oa Taa A» ooataotoa is aiot aiador govordoa» Soa aaaaioalijko kooroolkoid
otwdioMtoriaal vord oatTaagoa* O* aaMavorkiag Taa do Baropoao
Toiligkoidadioaatoa Mt botrokkiag tot joagd* oa atadoatoaaotioa vord «p doaolfdo voot voortcoaot* Boa vorgadoriac Taa do
botrokkoa dioaatoa road la ooptoabor plaata, waarbij do BVD ala
gaataoor optrad*

Mvol Mt do Zalioktiagoadioaat (OU) ala do Toiligkoidadioaat
<fBZ) vord aaav oaaoagovorkti PI.BVD Toordo ia »oi aot aoido
dioaatoa aattigo aoapTokiagoa ia Waaaiagtoa.
•oa CIA oxyort op kot goaiod vaa do oabToraio araokt ooa aoaook
aaa do BVP. laaildolo kooft kot afaoaoid plaatacovoadoa Taa kot
koofd dor OXA Tootigiag ia Hodorlaad, dio op ooa aaoooavollo
aabtaporiodo ia Modorlaad kaa toragaioa* Sija oprolgor viag aodio
aoptoabor aija *orkaaa*kodoi
Ofll (Toiligkoidadioaat *—f ^rn-rt Laoktaackt)
Tor vodoraijda* oriSatatio aoaooktoa do loofdoa Taa do Afdoliaf
Coatraapioaafo oa do Afdoliag Toekaiaoko Bioaat do 0»ï .onatigiag
ia Wioakadoa,
Do aaMavorkiag Mt HS5 (VoiUgkoidadioaat) om MZ6 (ZaliekUagoadioaat) vord op doaolfdo Toot Toortgoaot. lot Hoofd dor
Afdoliag proToatioTo boToiligiag oa kot Hoofd dor oToraooao
afdoliag Taa MZ9 aoaooktoa do BTO.
Ook kior blijft do aaMavorkiag Mt do TorMkilloado dioaatoa
good» Vo Toraoldoa Talt kot Tortrok Taa kot Hoofd Taa do
Afdoliag Ooatraapioaago Taa do ialioktiagoadioast, aot vio
aaavo baadoa boatoadoa* daar klj oordor ia Hodorlaad vaa goatatioaoord»
BBMH

Ba aaaoavorkiag Mt do BolgiMko Toiligkoid Taa do «taat vaa
iatoaaiof ala gobraikolijk. Rot Hoofd Taa doM dioaat vord go»
poaaioaoordi kot aioavo koofd braakt ooa boaook aaa do BVD»

BOlfJLAHD

(Bff)
Rot boold Taa do iatoaaioTo aaaoavorkiag Mt doM dioaat bloof
ook ia doao poriodo golijk*

AtlitRALIl

Do BVD oatTiag koaook Taa kot Koofd Taa do Afdoliag Coatra•pioaago dor Aaatraliaoko Toiligkoidodioaat. Voraokilloado oadorvorpoa botroffoado kot iatoraatioaalo eoaaaaiaaot do ooatraapio*
aago oa do boroiligiag aija tor aprako gokoaoa»

CAIAPA

Balaacvakteate iafevaatia «ara* gapat mit tet «M daar te BC»
taagaaaadaa Kayart «f tte Bayal Oaaaiaaiaa aa faauritj*
Baa tvaatal aatevarfcara TUI tesa di«m»t vé«rd« W*pr«kiaf«» ••
te Bf9.

ICAMPIÜAYH

E*BVD

ter

tet
tes«
laatea g«h«utea v»r4t. ••BVD omt»*«tt» teiur tet teofA YKB te
di«m»t MI had ••» anttiff «aterteud a«t te»«.

«aarhij i» a«14-Afrik« te pr^«*ti«T« tevrtlifiag i*

bracht» Met te «Xteliag O v»rtea ••aprakimf*» f«ve*rd OT«r W-

Bij te teteateliaf va» ••• a««««l»(««tei4( teite
tr*ff«mte, hl««k tet t*a aaasica Tam te taakr*rteü»c t*M«m
HZB a» BVD ap tet tarraia tram te oamtraapiamafa ami*
••atamd* Baa^rakimfam hiaravar romdam imviddala flaata*
Da aaaaavarkiag aat teaa diaaat hdd aak ia teaa parlada aaa val»
atrakt ramtiaaaatig kavaktar*

PANOHAHA VAN WERKZAAMHEDEN VAN AFDELING B VAN DE BVD
(1-4-1969 t/m 30-9-1969)
Internationaal communisme
In deze verslag periode is vooral aandacht geschonken aan de
meer algemene problemen in de communistische wereld: de laatste
voorbereidingen voor en het verloop van de z.g. wereldconferentie
van CP-en te Moskou (5-1? juni), de ontwikkelingen in de verhouding
tussen de Sowjet-Unie en China (in deze maanden geaccentueerd door
een aantal grensconflicten) en de problematiek rondom Tsjechoslowakije.
Uiteraard zijn ook de reacties van de Westerse CP-en op deze
ontwikkelingen nauwkeurig geobserveerd.
Over de belangrijkste zaken is op de gebruikelijke «ijze gerapporteerd.
De Communistische Partij van Nederland
De dit voorjaar begonnen pogingen van de CPN om (voornamelijk
d.m.v. een aan alle zusterpartijen toegezonden uiteenzetting omtrent
haar stellingname gedurende de laatste jaren) het door haarzelf veroorzaakte isolement in de internationaal communistische beweging te
doorbreken, werden uiteraard nauwlettend gevolgd, vooral i.v.m. de
begin juni te Moskou gehouden conferentie van communistische partijen.
Slechts enkele dagen voor deze conferentie maakte de CPN duidelijk
bekend niet aan deze bijeenkomst te zullen deelnemen.
De in "De Waarheid" verschenen commentaren op de conferentie
(die schadelijk werd geacht voor de betrekkingen tussen de CP-en)
waren critisch gesteld en gaven aan dat de periode van voorzichtige
toenadering tot de CPSU voorlopig weer afgesloten lijkt te zijn.
Gezien deze ontwikkeling krijgt het nog wel bestaand contact van de
CPN met de nieuwe Deutsche Kommunistische Partei (DKP) meer beteksnie
(deelnemen van een CPN-delegatie aan het in april gehouden DKP-conp:ree
en het gesprek van een Duitse afgevaardigde met enkele CPN-bestuurdcrc
op 20 september).
De in het vorig overzicht gesignaleerde verlegging van de koers
der reeds jarenlang door de CPN gevolgde "eenheidapolitiek", werd nadien in een partij-resolutie als de "nieuwe oriëntering van de binnenlandse politiek" door de CPN-leiding omschreven. De CPN streeft ernstig
naar samenwerking doch, gezien hun gedragingen, niet meer met andere
linksgerichte partijen, doch met individuele leden daarvan in concreet*
practische aangelegenheden (b.v. gezamenlijke 1 mei-vierinp;). Het naue
- aldus de genoemde resolutie - moet er een verbond komen tussen de
jonge intellectuelen en de arbeiders. Hoewel hierbij de CPM zowel als
het ANJV benadrukken dat zulk een samenwerking toch onder haar eigen
beproefde leiding dient te staan, hebben beide organisaties, toen
zich tijdens de bezetting van het Maagdenhuis de gelegenheid tot gemeenschappelijke actie met de studenten voordeed, deze pretentie latbii
varen en zich zonder meer solidair verklaard en betoond.
Vooral omdat de CPN de nu al enige jaren gevolgde koers (aich cci.-formeren aan het NVV t.a.v. de sociaal-economische eisen) bezig is «ia
of meer te verlaten en het weer wil gaan zosken in aea eigen zelf-

standig optreden als voorhoede van de arbeidersbeweging, wordt de acti
viteit der communisten in het bedrijfsleven met aandacht gevolgd (mot
name geldt dit voor Verblifa ^roraraenie, en nu recent voor de kartonbedrijven in Groningen).
De zeer vaak wisselende samenstelling van de laiding bij de
activiteit onder communistisch georiënteerde buitenlandse arbeiders
in onö land vereist een voortdurende en nauwgezette bestudering van
deze materie»
CommuriBtische jrontgrganiBatj.eB
Ongeacht de betrekkelijk geringe activiteit van de mantelorgenisatiee der CE'N blijft een geregelde beschouwing van deze groepen
noodzakelijk. Over de organisatie van de ook(dit jaar weer door het
ANJV tegen de NAVO gerichte Pinksterraanifestatie konden alle belanghebbenden tevoren tijdig worden ingelicht»
Andere communistische groeperingen
Over een door enkele dissidente communisten opgesstt* pawfietter
actie onder Duitse toeristen in ons land, als waarschuwing tegen iaope~
lijke atoombewapening van de Bondsrepubliek, werd de regering afzonder
lijk ingelicht. Bij de "Scheibenwiecherpost"-&ctie zijn ook eni^e bi.j
het VV:0 aangesloten figuren betrokken. Dit Verbond van V.'etenochappelijke Onderzoekers (geen communistische rtiantclorganisatie zijnde)
heeft aich opnieuw aangesloten bij de internationale communistische
frontorganisatie \vorld ï'edsration of Kcientific V/orkere.
Bij de bestudering van de pro-Chines» groeperingen hier te lar-.de
vroeg vooral de organisatorische ontwikkeling in enkele dezer grocpjeE
de aandacht. Op 2.J.1969 kwam de groep rondom liet blad "Rode Vlag" tot
de oprichting vnn de "Bond van Nederlandse Harxisten-Leninieten" en op
1.5.1969 werd de Liga van Marxisten-Leninisten omgezet in de "Marxietisch-Leninictische Partij van Nederland", De Hode Jeugd congrcBSfterde op 10 mei en kwam daarbij uit met een nieuw beginsel- en actiepro^tr
ma, gericht op de vestiging van de dictatuur van het proletariaat in
ons landa
Overige linkse groeperingen
In deze verslagperiode hebben de gebeurtenissen in de sfeer van
de radikale jongeren en studenten bij voortduring de aandacht gehad.
Vooral in de maanden mei en juni waren er vele kleinere en grotere
acties aan vrijwel alle universiteiten en hogescholen, culminerend in
bezettingen te Tilburg en Amsterdam (Kaogdenhuic),
biet de zomervacantie is veel van deze beroering weggeëbd, zij
het dat do mt-est radikale studentengroepen gepoogd hebben door middel
van seminars en studie-xveekends de geest van het verzet levendig te
houden. Tijdens de vacantie-seninars is vooral de organisatie van
het protest tegen de door minister Veringa voorgestelde hervormingsplannen (de"nota-Veringa" van juni j.l.) besproken»
Of hieruit grotere acties zullen voortkomen is echter kennelijk
ook voor de studentenleiders een vraag» Uoch de SVB (ale landelijke
organisatie practiech ter ziele), noch de NSR blijken in staat de
studertenbfiweging landelijk onder controle te houden. De radika.le
studentenleiders hebben moeten erkennen dat het contact met de gematig-
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de meerderheid der studenten een moeilijke zaak is, zodat er naar all«
waarschijnlijkheid hoogstens lol-ale actie& georganiseerd sullen kunnen
worden, gericht op lokale situaties.
Naast het protest tegen de nota-'eringa is in da afgelopen wp.an~
den in linkse studentengroeperingcn een grote actie togen de MAVO
voorbereid in het kader van een (tr.ede door de communistische International 'Jnicn of Students (IUS) geïnspireerde) internationale antiNAVO-campagne , Het pièce de résistiuice vau de'/s actie -wordt een
"Navo-congres" dat op 21 en 22 november te Aroeterdau aal worden gehouden, onder deelname van vertegenwoordiger^. van velo V.'esteuropose («sn
mogelijk Ocsteuropeee) studentenorganisaties. Het con^rss wordt georganiseerd door de NOR. Medewerking verlenen organisaties als de
Bond van Dienstweigeraars ("witte" BYD, de laatste tijd zeer actief)
en de SJ.
Overigens valt te melden, dat de SJ op haar eind september gehcu
den congres een achttal "trotskisten" heeft uitgestoten wegens 'rscninge
verschillen ovsr de aard en de doelstellingen van de organisatie.
Verschillende andere leden hebben om dezelfde reden uit eigen bewsgini.'
hun lidmaatschap opgezegd. Do geroyeerde en uitgetreden leden hobbsu
een (socialistische) werkgroep gesticht.
Recht s- extremisme
In de sfeer van de rechts~extrem« groeperingen als "Were I>3." nn
"Verbond voor Recht en Orde" is een slechte geringe activiteit gesignaleerd.
Suriname en Antillen
J). Antillen
Na de onlusten op Curacao in raei j. l» is aan de VNA zoveel mogelijk hulp geboden bij het vergaren van informaties over strorciugem en
personen van extremistische of radikale inslag.
b . Suriname
Van georganiseerde politieke activiteit van Surinaamse nationalisten in Nederland was geen sprake.
Hogelijk, dat de op 2^ oktober a. s. te houden statenverkiezingen
in Suriname deze activiteit enigermate zal doen opleven.
In juli bracht do kaderleider van de Partij van de Nationalistische.
Republiek in Suriname een bezoek aan Nederland. Doel van dit bezoek
was om de banden tussen de FKH en de Surinaamse nationalisten in Hedar
land te verstevigen .
Steeds neer Surinamers komen naar Nederland om zich hier blijvend te vootigen. Door het ontbreken van een centrale registratie vau
Surinamers in Nederland ie het aantal van deze rijksgenoten, dat zich
hier thans heeft gevestigd, bij geen enkele instantie bekend.

Op basis van de nieuwe criteria werd in juni j.l. in overleg ms>t
de verantwoordelijke politie-organen de A-lijst 1909/1970 horsisu.
In auguetns werd een gewijzigde opgave verstrekt aan de PTT van extremistische personen t. a. v. -,vie telefoonafsluiting in tijd van bijsonrier

omstandigheden noodzakelijk wordt geacht»
Overzichten werden samengesteld van een aantal CPN-district?»
t.b.v. in- en extern gebruik.
Personeel
In de door vertrek c.q. overplaatsing naar andere afdalingen
bij enkele secties ontstane vacatures in de administratieve sector,
werd voorzien vanuit het secretariaat van de afdeling» In de daardoor en door het vertrek van twee typistes bij het secretariaat
ontstane vacatures kon nog niet geheel worden voorzien.
Een aantal nieuwe personeelsleden liep stage bij de afdeling.

9 oktober 1969«
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PANORAMA. - AFDELING C, 1 april - 1 oktober

Sovjet-Unie
Vertegenwoordiging
In september ving de vertegenwoordiging een propaganda-cffer-r-j ./.t'
aan inzake de grensgeschillen act China, o. n. door het vertonen
ter Ambassade van sovjetfilms over dit onderwerp en door hot tsv
beschikking stellen van déze films en ander materiaal aan j-,:bliciteitsmadia etc.
Je faciliteiten voor de berichtgeving door ds oovjet-Unie ovor
Nederland enerzijds en door Nederland over de 3.TJ. anderzijds,
vertoonden weer de gebruikelijke discrepantie.
De Sovjet-Unie verleende vrijwel jesa faciliteiten c.an vertegenwoordigers van Nederlandse publiciteitsmedia.
Verzoeken om toestemming tot vör-sla^le-iT.11'^ V£ri óe eosiinuiü-sci^hv
tcpconferastie te hoskou w&rder. e.fsevïeaer..
De hier te lande gastvrijheid ^enieteade lase-corrflsporiifcnt .cu

echter ongestocrd werken.
Hij zette zijn zeer tendentieuze berichtgeving; over f'ederl^.ïid.:1!?
lo^enhcdaïi voort.
ae verschijnt ia de Russische pers onder voelz,egr.;eude kopj.-c-1'i
als " Tankc voor woningen", "Stille be&etiing vc.n Kcderl;:.);d j cv:.
Voor een zeer om/aarheidssetrouw arti-iel over oe o;-.-rsr«,::sj.d};-jd ;j.
op Curéujao ontving deze l'ass-correBponder.t tiieast eri: e critj o i
ir. Nederlandse bladen) een specialle beloning uit ï'.Oökou.
Je oovjet-vertejcnwoordi;*in.^ ï;as er sicb. -iia^r door cle ^.«ust
werd vastgesteld- overigens terde£« v&n hewuöt, dot ioae boricuii
geving vervalst was.
De culturele ov&reenkotnst , die in. 1y67 iflft de o. U. arerd ^eal
\verd in septewber .1.1. door ae 2e /•.amar t;oed(j7rkeurd.
Oe beslissing hierover wa« docr d.=; iiainer iia dt- inval in Ï':.j?cli0olov/axije in ai-jyustus 19b<;, fion^elioude::.
De «mbasaacu; schonk ï;einig aandacht a-^n dit feit.
Op vele (gebieden, üor-ls i;i contacten RE t politici,
studenten enz.» ontplooide de vertegenwoordiging -acals
een grote activiteit.
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Personeelsbestand
In verslagperiode vertrok de reeds geruime tijd hier ts larc'e .
geaccrediteerde Ambassaderaad.
Zijn opvolger, die een aantal jaren geleden als 1e secrataris
aan de Ambassade alhier verbonden is geweest, is inmiddels gearriveerd.
Eveneens werd vervangen de reeds vele jaren in de rang van
2e secretaris aan de Ambassade verbonden persattixchs.
Betrokkene, tevens medewerker van ae 3uadiscke ótaatsveiligheadsdienst, v/as bijzonder goed ingevoerd, niet alleen in perskringen,
maar ook in die van parlementariërs en studenten.

- .Vetenschap en Techniek: De voortdurende inspanning van cie
iJussische diensten tot het verkrijg A
van gegevens op dit gebied - n.n. •-"<?.-r
het betreft olectronica- leidde tot
een aantal grove benaderingen van
Nederlandse technici door .s'ussiscr-fc
functionarissen.
- Militaire gegevens

: AFC^KÏ "bleek v/ederom doelwit nusner éé
Ook agenten, die uit hoofde v.yr. bun
werkzaamheden ^een enkel ac-.nraki^rji.-u-.
hebben mot de:ie liAVO-vosti-^in;;, woraor»
door hun -ïussische Oüdrachti.avere n-^si1
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oorverkenuincen gegevens te verzamelen.
- Emigranten

^

: De activiteiten van de Russische Staats
veiligheidsdienst worden op dit terrein
voornamelijk uitgevoerd door de .ÜUBsieche Consuls.
Z-ij zijn in belangrijke mate gericht oxde Russische eaigranten en huu familieleden.
Getracht wordt de liussieche kolonie
onder Sovjet-controle te krijgen door
deze te bundelen in zang- en dansgroepen.
Dit geschiedt vooral in die gebieden,
die ook om andere reden voor de Russische ótaatsveilighüid van belang zijn
(b.v. Zuid-Limburg ora AFC3A!T) .
Toestemming voor familiebezoek aan de
USSE wordt door de consuls in vele gevallen afhankelijk gesteld van het lidmaatschap van tieae sang- en daitsgroe^er:
Vele Hussische epiisranteu, die .in ie
afgelopen maanden eet; faailiebezoek sar
de S.TI. brachten, werden aldaar door
medewerkers van het KGE langdurig onder
vraagd, o. m. over de Me «ie r landde
en de BVD.

Oost-Duit slsnd
De Opstduitse Handglsvertegenwoordigirig te Am sterdam
Het reeds- in het voorgaande verslag gereleveerde contact tussen
medewerkers van de Gostduitse Handelsmissie en Nederlandera uit
kringen van dissidente communisten, l-'.S.?. en riieuw L-inks v-.n de
P. -v. d. A. werd voortgezet en uitgebreid.
Het contact strekte zich voorts uit tot een aantal bekende vertegenwoordigers van de otudenten-Vakfcev/eging.
Naast het hoofd van de Oostduitse Ilandelüvertegenwoorcligiiit" -die
ook in voorgaande jaren reeds actief v/as op het gebied van de
politieke propaganda- treedt thans een mudewerksr naar vorsr.,
die in 196S de gelederen van de Kissie kwarn versterken.
Deze heeft tot taak om -onder rechtstreekse supervisie van autr.-riteiten in Gost-Duitsland- de Nederlandse publieke opinie te
beïnvloeden ten gunste van de ."Anerkennung" van de iJ.D.K.
In het kader van deze opdracht werden door hem veel jcurralisteii
en radio- en televisieverslaggevers uitgenodigd voor een iiftttoci'.'
-op financieel gunstige voorwaarden- aan de D. L1. H.
Exclusieve interviews met Oostduitse prominenten werden daarbij
in het vooruitzicht gesteld.
De vrij grote aandacht, die door de publiciteitsmedia in üe afge
lopen weken werd geschonken aan de herdenking van het 20-jt.ri;.
bestaan van de D.J.Ji. op 7 oktober j.l. werd mede- door daxe acti
viteiten van de Oostdxiitse Handoisvertegenï'oordigiug veroorz.Gir.i-i' .
Geconstateerd werd, dat een televisieploeg, besta.?.nda uit .a^tDuitsers, steeds opduikt bij samenkomsten en vergaderingen, wxsr
de erkenning van de D. i). R. onderwerp van bespreking uitrukt.
Dit geschiedde b. v. bij hot congres van de l'. v. d./:, in a'Gü.rt j.-.
De ploeg, die voorgeeft aan de Zweedse televisie v s roer 'j1, o n ue r-.V;:
\veri-.t, naar is gebleken, in opdracht van de Coatduitse :'J)eu L ir c J: t
Fernsehfunk" .
Personeelsbestand
öij een onlangs ingediend verzoek oia een visum ten behoeve van
een nieuwe medewerker van de üostduitse Handelsmiüsi^ blee'.; , C.?.':
de visumaanvrager identiek is aan een medewerker -met (Ie r&rg
van Hauptraann- van het iiinisterium fiir ófcaatssicherheit.
ïlet veraoek werd niet ingewilligd, daar de bezottin.c; va.r, dt .-.j 3sie reeds de cnaxircaal toegestane sterkte heeft bereikt.
Inlichtingenactiviteiten

-------

net patroon van de activiteiten van de Costduitse inlichtingendiensten bleef in verslagperiode gehandhaafd.
Gok de doelen bleven ongewijzigd.
i\aast de reeds in voorgaand verslag gesnelde pogingen van de Coöt
Juitse civiele inlichtingendienst tot het verzarnsicn van ir^lichtinr-en omtrent het iJltra-centrifuse-yroject, ontplooit nu ooi;
de Oostduitse uilitaire inlichtingendienst activiteiten ten ne:«:.
Deze laatste dienst blijft tevens voortgaan ir.et hst zoeken n-- ar
Nederlandse militairen, die in financiële moei lij ulieden verder er;.
Dit geschiedde o. a. door aan eer. aant»! üederlandüe of xicifer^n
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een reclamefolder van een in Berlijn gevestigd "Adviesbureau"
toe te zenden.
De opzei, is betrokkenen te interesseren voor "soepele" finaaoieringsEogelijkhsden en hen vervolgens voor het Oostduitse karret.j t
te spannen.
Nog niet bekend is of deze pogingen worden onde.rncmen"op goed
geluk" dan wel op basis van informatie, waarover :ie Uostduit&e
dienst reeds beschikt.
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Overi^s Oostbloklanden
Vertegenwoordigingen
Algemeen
Als gevolg van de zuiveringen in Tsjecho-biovrakij-s werd de
Tsjechische Ambassadeur
teruggeroepen nasr Vraag,
Hij verliet op 8 oktober j.l. Nederland.

De herdenking op 21 augustus j.l. van de invasie in 'j'sjö
Slowakije beperkte zich in Nederland in hcofdr.f;ok tot enige
ordelijke protest-bijeenkomsten.
Van de ca. 10OO Tsjechische vluchtelingen, die ac-de^t 21 BU£ust
1968 in Nederland arriveerden, emigreerden 109 naar ar.dero 1; r.'V:
en keei'den 280 terug natr hun Vaderland.
De opvang van de overigen gaf hier te lande geen m

Teneinde te kovnen tot een grotere bundeling kvumtin te Kasrrleti
vertegenwoordigers van Tsjechische vluchtelii)£encrs;ani.-ièitio.5 ua \e West
Deze bijeenkomst resulteerde in de opr-iohticj van het- z,%-n.
"Naardens Coiaitó '^'sjechosloKakije" , oen overkoepelen;.! lichxa-i- vTsjechische emigrantenorganisaties .
Zoals reeds eerder gsmeld werd, spant de Poolse ver tegenw
aich tot het uiterste in on: de Poolse visie te ste3..ien tej-;onovc ,
hetgeen in de iN'edci-landse pers verschijnt betref f oncie het a^ir'isemitisme in Polen.
ï)e 1e secretaris der Poolse Ambassade r.aT. hiertoe contact cvmet niet alleon vele journalisten doch ook roet parlenier.tr.:: re vs»
tegenwoordigers van A.Ü., C. H. U., V. V. D., F. v. d. A. <sn P.t.r.
e r oone elsbest&nd
Behalve op de Roemeense AtubsssoiAe, waar de staf r;er ?, pörsonc-a,
waaromler een economisch expert, v;erd uit^ebreic , bie«?i' hst aan
tal medewerkers op de Oostblok-verte^snwcordiKin^en in i^e'Jorl.-.a-.
ongewijzigd.
Aandacht verdient de vervanging van de 2e secretaris van -JU
Hongaarse ^mbaösade door c-en diplomaat, die eerder zes jaar i:;
ons land geaccrediteerd vas en -Sie ervar: verdach'i worut 'c~b -ïf.
Hongaarse iriiichtin^endienst t? behoren.
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Inlichtingenactiviteiten
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Cotcrauniatisch Ghina
Algemeen
Op 30 september j.l. vond in het gebouw van de Chinese Vertegenwoordiging de officiële receptie plaats ter gelegenheid van de
20e nationale feestdag van de Chinese Volksrepuoliek.
j^en groot aantal diplomatieke vertegenwoordigers en zakenlieden
was uitgenodigd.
In vergelijking met verleden jaar, leek de sfeer ter receptie
thans meer ontspannen.
De Vereniging van Overzee-Chinezen te Amsterdam "Ou HAl", waarmee
de Chinese Vertegenwoordiging ten nauwste voeling houdt, saat
-cp initiatief van de Vertegenwoordiging- over tot het vormen
van een aantal districtsbesturen.
De bedoeling is, dat deze besturen het contact met de Chinezen
buiten de grote steden zullen onderhouden.
De vereniging krijgt steeds sterker het karakter van een communistische organisatie.
Haar bijeenkomsten worden tegenwoordig geopend met citaten uit
KAG'B "Rode Boekje"!
Personeelsbestand
In juni van dit jaar arriveerden vier nieuwe medewerkers van de
Chinese Vertegenwoordiging.
Daarmede werd in enige vacatures voorzien, die ontstaan waren
door het overlopen van LÏAO Ho-shu -de tijdelijke Zaakgelastigdeen door de terugkeer van een attaché en twee endere functioisariesen.

hidden-Oosten
AL FATAH
De activiteit van AL FATAH in Jüuropa op het gebied van propaganda
recrutering van huurlingen en verkrijging van fondsen, nam in
de afgelopen maanden aanzienlijk toe.
Cp de vele in den lande gehouden bijeenkomsten over de toestand
in het Midden-Oosten en het probleem van de Palestijnse vluchtelingen, troedt z-eer vaak de in Nederland wonende honorair-consul
van Pioeweit, naar voren.
Deze laat ge^n gelegenheid voorbijgaan op ondubbelzinnige ffijze
blijü te geven van zijn pro-ialestijnse gevoelens en van zijn
syrapathie voor AL FATAH.
ijen delegatie van hot in Nederland opgerichte 1-ale-stina.-Comité,
die bestond uit enige academici, studenten en de bekende communistische verzetsstrijder Tiet «nu, verbleef -op uitnodiging vé>n
de «rabische Li^a- gedurende drie weken in het Midden-Oester.,
teneinue zich te oriënteren over do situatie van de t-&lestijr»s>e
vluchtelingen.

Onder auspiciën van diverse Cineclubs, werden op vele plaatsen
in Nederland fildis vertoond met een anti-Israël tendens.
In samenwerking net het Palestina-Comité, de otudentenvakbewegin?
de Studentenraad van de Vrije Universiteit te Amsterdam en enkelf
leden van ?ax Christi, organiseerde de Amsterdamse Cinécluh in
juni van dit jaar, een "Palestina~'vesk",
Op een in deze week gehouden "teach-in'1' werd een verklaring
-afkomstig van een medewerker van AL FATAH- voorgelezen contra
"De Zionistische agressie".
Deze medewerker was uit Parijs overgekomen om de "teach-in" bij
te wonen.
Twee gevallen werden bekend van jonge Nederlanders, die sich bij
AL FATAH aansloten.
Beiden waren afkoustig uit een minder gunstig milieu.
Eén van hen keerde inet behulp van hst Ministerie van Buitenlandse
/..aken, al spoedig naar ons land terug.
De andere Nederlander verbleef enige weken in een kamp in
Jordanië, alwaar hij een korte opleiding kreeg in het hanteren
van wapens en explosieven.
Hem werd opgedragen na aijn terugkeer in Nederland, via een correspondentieadres in het Hidden-Oosten, met AL FATAH in contact
te blijven.
Popnier; Front for the Liberation of Palestine
In de afgelopen maanden vonden terreurdaden plaats in .Veatiurcpa, die gepland en uitgevoerd worden door Iedon van hst in
het I-iiddeii-üosten gevestigde "Popular jTror.t for the Liberation
of Palestine".
De recent gepleegde bomaanslagen in den Kaag, Brussel en 3ac!
Godesberg behoren hiertoe.
I>eze gebeurtenissen hebben geleid tot een verhoogde activiteit
van de dienst op dit terrein.
Hierbij wordt nauw samengewerkt net de Ministeries van Buitenlandse i/aken en van Justitie, met de Rijkspolitie an de Koninkiy'
Marechaussee, alsmede net buitenlandse zusterdiensten.
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Algemeen.

De CoEisiusie Veiligheidsonderzoek Vertrouwensfuncties
Rijksoverheid vergaderde in de verslagperiode 19 maal. Op IJ raei
werd een eerste en op 11 augustus een tweede interim-rapport uitgebracht. J>e werksaimheden van de Commissie zullen nog geruime
tijd in beslag nemen.
'
Het concept van het nieuwe NATO-beveiligingsvoorschrift
werd door de Noord-Atlantische Raad goedgekeiird. Het voorschrift
is, vergezeld van een toelichting, verstrekt aan alle beheerders
van civiele COSMIC/UATO-archieven.
De werkgroep NATO/V/EU-beveilifjing besteedde wederom
veel aandacht aan het opstellen van de nieuwe administratieve
regelingen betreffende de beveiliging van ATOMA.l/ATOMIC-g-egevenc
en van GCSMIC-gegevene.
Het Hoofd van de afdeling nam deel aan een vergadering
van het NATO Security Commitlee. Hier werd vernomen, dat n.a.v. .de
recente spionagezaak waarbij een Franse NATO-employé was betrokken,
,-,
de Secretaris-Generaal van de NATO overweegt een commissie t« bel
'
noemen, die tot taak z.al krijjjen het gehelebeveiligin^sbestel van
|
HATU onder de loupe te nemen. Aangenomen noet worden dat deze c-onj! missie c«a. speciale tiandacht ZH! schenken aan de organisatie van
|
de personele beveiliging.
l
De bc-veiliginssovercenkoinst eu het beveiligingsvoor\t voor ÏÏURüCOiWRCL verkeren in het laatste studiua». van voor|
bereiding. Belaas moest worden geconstateerd, dat de door de werk|
groep aanbevolen opneming van '«eloEschreven normen voor de scrooS
ning - zulks met het oog op de eventuele toetreding van niet-liAÏO
1
landen - door de Permanent Con;mis8ion niet is overgenomen. Deze
|^
heeft de voorgestelde normen vervangen dooi' een uiterst summiere
3
paragi^aaf, welke nauwelijks als norra kan worden gekwalificeerd,
\n uitgebreid commentaar op de ontworpen Nederlandse tekst werd
\s ingediend.
\ wei werd vanwege het NATO Security Directoraté een
f
inspectie uitgevoerd van' de ATuMAL-'beveiligiag in Nederland on
5
van de beveiliging van gerubriceerde NATO-gegevens bij de Nedar|
landse industrie. Geïnspecteerd werden het Central AïOKAL Kegistry,
i|
.
tï/ee militaire ï'egistriea en een bedrijf waarbij gerubriceerde
*
NATO-informatie berust.
?
|
Q e bi e d en van u b e v ei l i %i.Lug.._
i
De jaarli,13;ae NATO/ï.'EU-inspecties werden uitgevoerd
\j Kr. Kg:. Ambassade te Bonn en bij de ministeries van KcoacS
mische Zaken en van Financiën.
t
De beveiliging van het Uit rac entrifuge-project vindt
i
gestadig voortgangc £en beveiligingsinspecteur werd aangewezen,
jj
voorlopig in R.C .K. -verband.

i
ii
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Beveiligingspraktijk.
In verband met de komende verhuizing van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat, roet uitzondering van de Directie
Waterstaat, naar het oude KLK-gebouw, werd de beveiligingssituatie ter plaatse beoordeeld en werden een aantal beveiligingsadviezen gegeven.
Een van een der ministeries ontvangen bericht omtrent de vermissing van twee COSHIC-documenten gaf aanleiding
tot een uitgebreid onderzoek. Dit wees uit dat de documenten
naar alle waarschijnlijkh«id zijn vernietigd ala bijlage van
een ander COSMIC-document.

De gebleken duidelijke belangstelling van Russische
zijde voor de Optische Industrie "Oude Delft" maakte een diepergaand contact met dit bedrijf nodig.
Inwendige Veiligheid.
Over de noodzaak van formering van bewakingskernen
bij een aantal vitale bedrijven, waarvan beveiligingsplannsa
bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn ingediend,
blijken principiële verschillen van mening tussen de Ministers
van Economische liaken en van Binnenlandse Zaken te bestaan.
Door het uitblijven van de officiële goedkeuring van de plannen, vermindert bij enkele der betrokken bedrijven da bereidheid tot het treffen van met het oog op buitengewone omstandigheden noodzakelijke maatregelen.
Voorbereidingen werden getroffen voor &en in november 19^9 te houden commuuicatie-oefening voor oorlogstijd.
jBmi gratie.
Het aantal aanvragen in verband met emigratie nam
in vergelijking net de overeenkomstige periode van 19&8 iets
af.
3-11-1969.
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Sectie EJ

geen bijsonderheden t* vermelden*
Sectie EO

D* reglementaire cursussen ( B, 0/3 •» D/6) werden gehouden* Daarenboven
de nodige leaingen «a filmvertoningen TOOT verschillende verbindingen T«H
de dieast. Medewerkiag werd verleend als gastdocent aaa de activiteitea van
opleidiagsiastitutea van politie en krijgsmacht*
Eea cekere toeaaae van het aantal cursisten ia merkbaar geworden» Daak aij
extra inspanning van het docentenkorps konden de daaruit voortvloeieade
organisatorische problemen tot au toe wordea overwonnen. De krappe plaatsruimte in het pand Groot Hertogiaaelaaa 70 ea de vrij geringe sterkte vaa
het docentenkorps sullen een grotere toenaae echter aiet toelatea.
Sectie B XIII
Ook ia deze veralagperiode bleek de bereidwilligheid vaa particulieren oa
hulp te verlenen bij het volgverk, met aaae door het tijdelijk beschikbaarstellen vaa obaervatieruimte ia woningen of kantorent onveranderd a&nwesig te
aija.
Sectie E IX
Door eea strikte toepassing vaa het Besluit Bevolkingsboekhouding door de
gemeente 's-aravenhage ia grote achterstand onfctaan ia de afwerking vaa
onderzoeken, die nog aal toeaeaen indien geea aaatregelen worden getroffen
oa een vlotte toegang tot de gegevens uit het bevolkingsregister te bewerkstelligen*
Naast nadelige gevolgen als het vertragen vaa beaoeaingen ia de ambtelijke
afeer« omdat de noodzakelijke veiligheidsoadersoeken nog aiet koadea
wordea afgewerkt, is het duidelijk dat de ondervonden belemmeringen - Aie
Bieb niet alleen ia Den Haag maar ook elders voordoen - ook de geest onder
het korps onderBoekingsambt«naren nadelig sullen beïnvloeden.De ondervonden belemmeringen worden door hen als onrechtvaardig en onnodig beschouwd, temeer omdat de dienst volgens de bepalingen vaa Artikel 90
van het Besluit recht heeft op alle gegevens*

10 oktober 1969

fijdoaa do Toralagporiodo word opmioaw do Traag aam do ordo
goatold im moororro do Dlamat oom mmttig gebruik aoa kammom makern
Tam do megvlijkkedem Tam oom oompmtorimatallatia. Daarbij word im
kot bijsomdor aokt goalagom op do rooomto omtwikkolimgom op kot
gebied Tam im- om mitToorapparatamv (optiaoke looaoomkodem om beeld*
bttlaatatioma) om exterme, Terwiaaelbaro aakijTomgokomgoma im ooafbimatlo
mot oom oompator Tam do dorde gomoratio. Toor kot Torkrijgom Tam oom
globale koatearamimg word gebruik gemaakt Tam do roede eakolo jarem
boataamde relatie mot do HMV omtataam door do iaaokakolimg Tam
oomremtiomole XM-poaakaartapparatuur Toor deeumomtatiodooloimdom.
9e orortuigimg boataat orerigoma dat kot mot kot oog op de aard om
oorapromg Tam do to Torworkom gogorema omgowomat ia buitemataamdora
bij oom toepaebaarkeidaemderaoek to botrokkom* Oedaakt wordt daarom
aam de oploidimg Tam oom amtomatiaorimgadoakumdigo (arateemmmaliat/
programmomr)v bij Toorkeor to aoloeterom uit do rooda aam do Dioaat
Torbomdom poraoaoolalodom*
2.» >oroemoot
lm oom aamtal Taeaturea op middelbaar alToau kom alookta wordom
Tooraiea door kot aamtrakkom Tam TriJ jeugdige, Troawolijko kraoktom
mot oom middelbare aokoolopleidimg. De TorTullimg der Taoaturea kom
eoktor mot kot oog op do Toortgamg dor workmaamkodem miot Immgor
wordom mitgeeteld»
•at koofi Tam de eootio Poraoomadooumomtatio beeimdigdo op l aaptornber jl. tijm werkiammkedem. lot famotiomool looftijdaomtalag wam
Toor kam 44m jaar uitgesteld tem bokoore Tam kot imwetfkam Tam aijm
oprolgor. lom word bij aijm afaokoid do eremedaille, Terbomdom
da orda Tam Oramjo-Jaaaaa, im good toogokamdJ
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Paraamealabakaart

1-4-1969 * 1-10-19-9

Xa kat afgalopaa tijdvak ia ap «>3-J«riga laaftijd oTarladaa •• 4«
( Aabtamaar C
1a klaaaa.
Ia da Taralafparioda kabbam 21 paraamaalaladam
da Diaaat Tarlatamt 6 wafam» hat baraikam va» da
ttitkarimg*garaamtigda laaftijd (1 aagara, % ftidéalbara aa 1 lagara aabtaaaar) aa 15 op aigam rarsaak
(w.o. 12 Trovwalljka •edaw.rkara, waarra» 3 typlataa).
Ia dl»aa% sijs fatradaa 36 paraaaaalal»daav aftdar wia 6 ataglairaa aat aam mlddalbara aplaidimc aa
9 typlataa.
Tam d.sa 3^ pamamaalaladam aljm «r 15 aaagatrakkaa door baadddvllmg Tam raad» im diamat cljada p«ra«m«alal«dtm( 2 ma aam paraaaalijka aajuialdlmf am 19
daar im 10 T0raakill«mda dagbladam gaplaatata adT«r«amUaa.
lof ataada kabbam da Taraahillaade pegimcam aai
tam bakwaam jamg jariat aaa ta trakkam ga.m raamltaat
apfalaTard. Vltïao da «aralacpariada ia apaiaav aam
adrartamti* gaplaatat* Oak ia toem «aa adTartamti*
epgaaoaam Toor «am Jvridiaek atafaada«ark«r.
Aaa 1 hoofdajubtaaaar aa 3 •idlelbarc ambtamaram
ia op groad Taa d« ^t-aiaktakaataarafa-iag «aa t.ga•oatkomiag ia siaktakoataa toagakaad*

Comajiaaia Taa OTarlagt

Ia Toralagparioda bap«rkta kat oTarlag aiek uitaluitaad tot ëontaotaa ia da iafomala afaar»
Naast aan aaatal aakaa dia aleokta aam ia saka*
ra «in routiaaaatige bakaadaliag Taraiataa waa aam
Tooraaaii pont Taa gadaehtaawiaaaliag da Taa paraaaaala•iJda tar apraka gabraehta situatia» waarin, ala gaTolg Taa da atark to.ganoaaa omTaag Taa baa taak, da
oontaetaabtanaraa Taa de oaetia BOA (aija) koaaa ta
Tarkaraa»
Ala aaa niaaw oadarwarp vard ia baaohauviag gaaoaaa da - aTamaama Taa aBbtaaaranaijda tar tafal
gebracbta - poaitia Tam bat anbulaata, tot da afdaling B baboraada j>«raoa*al*
Mat iagamg Taa 1 aaptambar jl* ward ook Toor da
ladam Tam hat baTailigiagakorpa da 9-daagaa warkwaak
iageToard.
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Paraaaaclaaarg aa
Orfaaiaatiai

Oa aiaMaaavaUaa ia 4a af 4aliaf aa 4a aaa
kai4 dat Ma 4ar ia kat kaaia «aa 19§9 «aar 4a aaatia
kaaakikkaar gikaaaa PlA»a aat araatiaa aaraaa 4aar

aiakto U

4ia 4a aaatiamltoit vaa «arkaa ap kat kaafata aiéaalia aa a*§«
•aaakikto aaa4iaataa klijkaa aaktor aitarat
•èaiaal faaaai

lat taai aal faa4a vatgaAMNto ia vamlafpari*4a
vijteaai tor >alMi>4aHa^ taa ia totaal vaarttMi aavallaa*
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a
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thAajakAaa, a^ak
9WWV wy

•aa totaaiait
totaaaitjata va» / 10.0Tftf1 ap / 8JO,. aa ia «•

4na« 900 (31 «aart 196fi
Naatoahappaiijk Vatki

laaval 4a aa«toa»aaa»UJli aagfcator «af liat
aaaft aij i» aa
Ia4i§ haar mil!Maaji<4ai aaaft barvat,, aaaft
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_
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*

_

_
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Vaarto haaft aij vaar aa «afcrailMUJha a»
kalijka aaiaaaaaahaa afgalaa4*

-" *

PABOKAIU aariaaa 1 april tot 1 aktaaar 1969

•fflf[ffftfaliaa

O« r«ataTargaa4iag aTar aa tagaaaaa Taa 4» aaalaaaara
aaa 4* praaia apaarragaliag v«r4 iagaaaaa 1 aai 19(9
Taraaag4 TM ft* tat 64*.
Déeaarga war4 Tarlaaa4 «rar 4» aitgaraa t«t «a ••%
1967.
lalf 1970 aal 4êa Aar T*rv»«raWaak%«a a» M*aat variataa »«f«a« aa% «araikaa ram ia 60*Javii* l»«ftiJ4.
Aaagaalaa aai aaatal T*rvaaraaaaaat«a alat Tar4ar kaa
var4aa taracg*araeht i* aai 4* «arviac vaa a«a varraacat

Balaraatiaa

Xaa aaal Taa aa faraga Taa aat Miaistarla, calagaa aaa
aa Kaaaracatraat, ia« aaaat «aic* baarttaadlg» vaaraia*
aiagaa waraa f«traff*a, aaa 4aaa Oi«aat tar aaaahiklriag
iaata!4.
•at yaa4 i. Taa Olaaakaraavaltlaaa 53f aat vaarkaaa i»
gatraik *aa all aat Niaiatavta Taa Laaaaaw, U ta aaa«a
•aaaaT* aaar 4a Bljkagavaavaaalaaat aaagakaaat»
Oa iaf*krailOMHM aal »«ktar aag val aaiga tiJ4 ap alak
lataa wa«ktaa( aaag**i*& kat paa4 aarat aal aaataa wor4*a
garaataaraar4*
faa» aakala aaktaaaraa Taa 4a Oiaaatt 4ia la Aaataraaa
vwrkaaaa ai ja, «ar4 k«raawralJita Tarkragaa ia aaa paa4
aat Mj 4a lijkafalitia ia g«araik ia.
Basa •••%!• ia Mt Ma k*a«kt aitgaaraiA.
O* toaaaa^aaa kaaT«ala«i4 «ark aaakt aalka aoaaaakalijk»

Taar kat aavakiagakarpa «*r4 yar 1 aaptoaaar 1969 M»
aiaav varkraaat«r lag«To«rd, aat ia gaaaaa«r4 ap aa
S^aagaa «arkaaak*
Dit karpa «arkt» tat 1 aapt«abar aag g««i44alA aaa aagaa
par «aak»

