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Op 30 oktobor 1969 Toad ooa bijooakoaat plaata ran do
Vaato Comiooio Toor do Xaliohtiagoa- oa Yoilighoidadioaotoa Mi
h*t Hoofd Taa do Dioaot buitoa aaavoaighoid TOB do Miaiotor* Hot
iaiti&tiof TOOT doao biJooakoBot wan nitgogaaa Taa do Vaato
Coaaiaoio, die aich voaoto to orioatoroa oatroat do door do
Bog«riac Mttctkomdigdo oplMffiag ran d« B.I.D.. Hot Hoofd T«m
do Oioaat vao op doso Bijooakomot rorgosold T«a hot Hoofd T«H do
Afdollmg B OB hot Hoofd vaa hot Kablaot.
Do op 29 fooriMri 1970 goho«do& Bijooakosot TOJI do
Yaoto Comiooio ••* do Hiaiotor word bijc««oomd door do ftoorot*rio-aoBoroAl, hot Hoofd TOB do Dionot OB hot Hoofd v«m hot
KAbiBot* A«n do ordo kvojioB o*«* hot door do Comiooio «OB do
Tvoodo Kojior ult to BTOBCOB tvoodo vorolag TOB hiuur worksoo»>
hodoB, do govijftigdo opsot TOB hot KaoBdoTormioht OB do afdooBlag TOB oBigo OAB do CoMBiooio goriohto Tor>ookoehriftoB«
IB doBO poriodo vordoB drio voBvogo do Taoto CoMlooio
IB bohoBdoliag gogoTOB TorsookoohriftoB afgodoaa. TOTOBO wordoa
op vorsook TOB do Coa*iooio iBliehtiBgoB Torotrokt BOOT aaaloidiBg TOB OBigo poropublioatioo*
IB do fvoodo EojMr vord bij do bohoBdoliBg TOB
hoofdotttk Til TOB do BijkobogrotiBg 197O op 16 OB 1? doooBbor
1969 op ruiao oohoal Baadaeht «OB do taak OB do vorkwijao TOB do
DiOBot bootood. Do bolaagotolliag giag ia hot bijcondor uit aaar
do op 1% oktobor 1969 door do Miaiator Toatgootoldo NBoaohikkiag
AatooodoatoBOBdoraookoB11 oa aaar do door do Bogoriag aaagokoadigdo vijsigiag TOB art* 97b AKAH. Bij do bogrotiagobohaadoliag
ia do Soroto Kaaor op 10 aaart 1970 *ord OTOBOOBO aaadaeht BOB
goaooado BoaohikkiBg bootood*
Hot door do Vaoto Goaaiooio Toor do Xaliohtiagoa- oa
VoilighoidadioaatoB op 25 fobrttari 1970 BOB do Tvoodo KojBor ait*
gobraohto (tvoodo) Vorolag TAB haar vorkaaaahodoa vaa ia do TOT*
gadoriag TBB 21 april 1970 oadorvorp TOB boraodalagiag.
Taa adrioo vord godioad TOOT boaatvoordiag TOB BOB do
Bogoriag goatoldo Tragoa Taa hot lid dor Tvoodo Kaaor, do hoor
Vrodoliagt botroffoado ooa ia do Dai too poro gouito Toroador**
atolliag dat ooa Hodorlaado dagblad gobruik had goaaakt Taa
ialiohtiagoa afkoaatig TOB do B»V»D.«
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Boae^^kViiag /latooodoBtoaoadoraookOB* artikol 97b
Hot Hoofd Taa do Dioaot, hot Hoofd TOB do Afdoliag Bo*
Toiligiag oa hot Hoofd TOB hot Kabiaot vooadoat op aitaodigiag
TBB do Diroetio O.P.2. ooa op 1? aaart 1970 gohoudoa buitoago*
voao Torgadoriag TOB dopartoaoatalo porooaoolaehofa oa boToili*
* 2*

giagaaabtoaaroa bij, waar, *aa d* haad Taa ooa deer d* Dioaat
opgoatold diaouaaioatak, aitgobroid->«a godaohtoa word gowlaaold
OTor do aitTooriag Taa do Boaohikkiag Aatoeodoatoaoadoraookoa*
Hot rapport T«a d* Coawiaaio-Boa botroffoado d* fuaetioa
dio ala Tortrouwoaafaaotioa la do sia Taa d* Boaohikkiag dioaoa
to wordoa boaehouwd, ia aog aiot gorood aaar is op korto toraija
t« Torvaehtoa* S«r«t aadat dit rapport door do rogoriag sal aija
goodgokourd kaa por dopartoaoat tot do aaawijsiag raa do rortrottwoaafaaetioa vordoa OTorgogaaa* Toaoiado do aitTooriag Taa
do Boaeaikkiag * dio foraool por 1 aaart 1970 rooda la workiag
ia gotrodoa* aiot to latoa ophoudoa, aulloa Toorlopig alo Tortrouvoaafaaetioa wordoa booeaowwd do fuaotioo Toorkoaoado op do
door oik dopartoaoat opgoatoldo lijotoa TOOT aovor doso door do
GoaaiMio-Boo aija goodgokoord.
Opgoaorkt vordt dat do lodoa r«a do ia artikol 8 vaa do
Boaoaikkiag bodooldo ttAdvioaooMiaaio iaaako do voilighoid*oadoraookoa" aog aiot aija boaooad.
•at botroft artikol 97b ABAS word door do Niaiator op
17 doeoabor 1969 ia do Tvoodo laaor do tooaoggiag godaaa ia ororvogiag to aulloa aoaoa of aaaat do iatrokkiag Taa hot twoodo lid
oa do daarop gobaaoordo lijat Taa "Torbodoa Toroaigiagoa" door
ooa vijaigiag r«a aot oorato lid hot diaorotioaaairo karaktor aaa
hot artikol kaa vordoa oataoaoa.

Hotftoofd Taa do Dioaat vooado ooa ia doao Toralag*
poriodo gohoudoa bijooakoaat bij. Vaact hot gobraikolijko OT.raieht botroffoado do oxtroaiatiaoho grooporiagoa* gaf aij ooa
aitooaaottiag OTor do aehtorgroadoa Taa auiToriagoa dio plaata*
Toadoa bij do Tajoohiaoho Aabaaaado h«t.l. oa do Tordvijaiag Taa
ooa lid Taa do ia Aaatordaa goToatigdo Ooatdaitao Baadolaaiaaio*

Do Dioaat word botrokkoa bij hot (iator)aopartoaoataal
juridiaoh OTorlog botroffoadot
- hot Tiaaaboloid toa aaaaioa Taa oadordaaoa Taa do Arabiaoho
laadoai
* do aitTOoriag Taa art* 2k Wot B.B.B.d. oa art* 57 O,f.M.|
• do uitvijciag Taa X*I.a.*Trooadoliagoa ait X.B«a«*laadoa|
• boaookoa Taa Tlaohtoliagoa aaa ham laad Taa horkoaat oa do
goTolgoa daarraa TOOT ham Tlaohtoliagoaatataai
• hot oatworp-aoaoopTaartTordrag Modorlaad - Poloai
* do boaooabaaraoid Taa Trooadoliagoa tot aabtoaaar*

Ook ia doao Toralagporiodo wordoa Taa diTorao poraror*
togoawoordigora Toraookoa oa iaforaatio oatTaagoa. ffaaaoor doao
Torsookoa oadorworpoa botroffoa liggoado op hot worktorroia Taa
do Dioaat« word do goTraagdo iaforaatio * aij hot ooaa oador ooa
bopaald Toorbohovd - aoTool aogolijk Toratrokt*
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Do tot duavor ia doao opgodaao orvariagoa «1J» «i«t
oabovrodigoad* Bij vorgolijkiag vaa do vroogoro aituatio aot do
huidigOf kaa goeoaatatoord wordoa dat do borioatgoviag t*a.v«
do teak oa do workwijao vaa do Dioaat ia hot grootato dool vaa
do Nodorlaadao publieitoitaaodia ooa obj*eti«Y«r karakt*r b*«ft
Op t*«« la
o»dat d* l>«tr«ff*Bd« rubri«k«a sioh *r Bindar to* l«*ad»n daoria
i*t» or»r d« taak ran d« ]>!•&•% t« br«n««A.

Jte Bijsondtr* CwniMi* voor h«t P«r»on»nT«pk««r k*Mi
in d«s« T«r«lagp«riod* dri«M«l bij««A« auiclijk op 1% •& If
oktob«r 1969 la Dmt Haag, op 2 •» J d»«««l>«r 1969 i» L»j»»b«rg
•B op 3 «a 4 fobroBri 1970 w«d*roa ia Ooa H««f. Do S*b«oa«i««i«
ad he* vaa d* Bijsoadoro Coaviaaio Torgadoroo tioaaaal. Aaa do»o
bijooakOBatoa word atooda door do jwridiaoko adviaoar raa do
Oioaat dovlgoaoBoa*
Vaa do door do Bijsoadoro Goawiaaio oa do ftabooamLaaio
ad aoo bohandoldo oadorworpoa waar do Oioaat bij botrokkoa vaat
wordoa aior foaooadi
- do opatolliag vaa ooa aioavo •taBdaard»OT«rooakoaat botrof*
foado do viaamafaoaaffiacf
• aot Tiaimboloid toa aaaaioa raa Arabioroai
• aot problooa vaa do paoado«>toorlotoa|
* do olaBdootioao Ijamigratio raa Oalaoaoai
* hot problooa vaa do gaotarboidora ait aiot X»d«*laadoaf
» do opatolliag vaa aioawo iaatrmotioa aaa do diploamtioko
oa ooaaulairo pootoa botroffoado do afgifto vaa viaa.
Bo Svbooaalaalo voor do aaaoavorkiag taaaoa do Yoilig*
hoidadioaotoa kwaa ia do voralagporiodo drioaaal (iafomool)
bijooat aaaolijk op 21 aovoabor 1969 ia Braaaolt op 22 jaaaari
1970 ia Laxoaburg oa op 20 aaart 1970 ia Doa laag* Aaa doso
bijooakoaptoa word doolgoaoaoa door hot aoofd vaa do Dioaatt lid
vaa do Subooamiaaio*
Xatoaaiof ovorlog word goploogd iaaako hot gonaaoalijk
optrodoa tor botoro bovoiligiag vaa do ia do Boaolax govoatigdo
Zaatolliag«B vaa do Xaropoao Ooaooaaohappoa oa iaatallatioa vaa
do MAVO.
Hot Statuttt vaa ooa roods jaroalaag door do Boaolaa>>
voilighoidadioaatoa voorgoataaa Bovoiligiagabaroaat apooiaal bolaat aot do iatorao bovoiligiag vaa do drio Saropoao Ooaooa*
aohappoa* word ia doao poriodo door do Baropoao Coamiaaio good*
gokoard* lot Hoofd vaa dit Bovoiligiagaboroaa ia do boor Noyoa«
ooa oud-aodoworkor vaa do B.V.D.. Hot Statuat gooft rogola voor
ooa op ooaaigo paatoa rooda iaforaool boataaado aaaoaworkiag op
bovoiligiagatorroia aot do voilighoidadioastoa vaa do Zoo B.O.laadoa, ia do ooroto plaata aot dio T«B do Boaolax*

PAHORAMA period* 1 ofctobar 1969 tot 1 aarll 1970,

VERHOTOIHQ MCT AHPERE XI

Da batrakkingaa aat bavriaada ialiehtiagaa- aa Tailighaid*dlaaataa aaddaa oak la da afgalopaa Taralagpariodo aaa
aoraaal Tarloap, sovol vat da vadarsljdaa aaaiataatia ala
da bariehtaaviaaaliag batraft*
8TATEH

Voor vat batraft da Inliehtiagandiaaat Tan da Yaraaigda
Stataa (CIA) blaaf da aaaaawarklag op Tolarlai tarraia
iataaalaf• Basoak ward o*a* oatTaagaa Tan hat Hoofd Taa
da afdaliag Baaalaz Taa dasa orgaaiaatia*
Oak att da Vailighottediaaat (FBI) baatoad hat gabralkalljka
goada eoataat*
Voor da aaaaavarkiag aat da batrokkoa Bagalaa diaaataa
galdt hatxalfda* Hat Hoofd Taa da afdaliag eoatra-apionaga
Taa da miighaidsdioaat (MX 9) aa aaa Taa slja daakaadlgaa
bradhtaa aan basook aaa da BVD, hatvalk ia auttiga baapraklagaa raaaltaarda* Oak hat Hoofd Taa da afdaliag BaTailigiag braoht aaa basook aaa da diaaat*
Da ia daa Haag gaTaatigda vartagaavoordigora Tan da Eagalaa
Xallehtiagaadiaaat (MX 6) sallaa ia da loop van dasa soaar
vardaa Tarraagaa*
•at Roofd raa da Fran.a laliaatiagaadioaat (SDBC1) braokt
aan bacoak aaa do BTO, Sit bosook had aohtor »aar aaa balaafdhaida- daa aaa varktaehaiaaa karaktar.
Da •aaaavarkiag aat da baida Franaa Vailigaaidadiaaataa
(DSV an Reaaaigaaaaata Q(a4raax) had aaa noraaol Tarloop.

DUITSLAMP

Mat da Dultaa Taillghaidadiaaat (BfV) ward ala gabraikolijk
lataaaiaf oontaat oadarhoudan ia aaa aaar goada afaar vaa
aaaaaaarktag.
Da Duitaa Iall«htiagaadiaaat (BUD) ia aog ataada alat tot
mat gakoaoa aa da raorganiaatia dia da oprolgar Taa da
opriohtar Oaaaraal K* daalaa op touv catta, ia aog ataoda alat
Toltaoid.
laalddala ia baaliat dat da aarata Tartagaaaoordlgar Taa
dasa diaaat aa vijf jaar alhlar ta alja gadataahaard ga»
vaaat, sal vordoa afgaloat*
Orar da aprolgiag sijn aag baaprakiagaa gaaada*

SCAMOIHAyiE

Mat da SoaadinaTiaeha laadan vard hat aoataat gaintansiraard
door aan basoak van hat Hoofd Taa da Diaaat, rargasald
doovaat Hoofd Tan da afdaling B aaa da Daaaaa, da Zvaadaa aa da
Finaa Diaaat*

IJ8LAIIP

Hat Hoofd Taa da IJelandaa Politic- aa Vailighaidadiaaat
aa diaaa plaatavarraagar basoohtaa da BVD ia aaaalulting op
aan rargadarlag Tan hat Spaeial Coaaittaa ta Bruaaal.

orloatoordoa aieh oror do von* vaa ••& aioav kaatoor*
goooav*
MOB koa aoa a*t do aodigo gogovoao »«lmlpa«a«
fOHTTOAL

la Y»r»I*gp«ri*d« w«rd d* statua vaa d* Portng«»« V«ilig»
h«id»di*a«t (PICK) g*wijaigd* D«c« i» taaaa oad*r a«t
Mlaistvrl* yaa Biaa«nlaade* Zak«a ko*«a t« reecert*r*at
•a a«*ft g««a

IIP

Wat d* BID aaagaat aii Y»rn«ld dat d« flvetm«r«ad*
•a oas«k»r* aitaati* t.a.T. d«a« diaaat tot g«volg a««ft
g«aad dat d« aaa«awerkiag aieh oolc tijdvaa doao vtrnlagp«riod« hooft »oot«a b«p«ric«a tot roatiao aaag*l«g«ah«d«a»
JUaiD. LOIP

D« •aarawerktrng a«t do dri* ialiehtlagoa- «a T«iliga*idadioaatea vaa d« otrljdaaoht had oea aoraaal T«rloop.
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PANORAMA VAN \VKRK2AAMHEDEN VAN AFDELING B VAN DE BVD

\9 t/m 31-3-1970)

I

•\l communisme
\n deee verslegperiode is in het bijzonder aandacht besteed aan
t
die ontwikkelingen in de Internationale beweging, die verband houden
met de consolidering van de hegemonie van Moskou over het Oostblok als
laatste fase van het herstel van de door "Tsjechoslowakije" geleden
schade, en - in verband daarraee - aan de geleid&lijke bijstelling var>
de partijstandpunten in de Westerse CP-en. De daarraee contracterende
tendenzen (tot uitdrukking komend in de autonomie van Roemenie eu Joegoslavie en voorts in revieionistische stromingen in Westerse CP-en) sijn
uiteraerd mede in deze etudie betrokken.
Daarnaast hebben verechillende aadere onderwerpen de aandacht pekregen, zoals het Sino-Sowjet conflict en de veronderstelde machtestri j-.
in het Kremlin.
Over deze zaken is regelmatig gerapporteerd o.a. (sindo januari
1970 in gewijzigde vorm) in het Maandoverzicht.-

De Communistische Partij van Nederland en haar nevenorganisatieg
De volgende onderwerpen betreffende de CPN en haar nevenorg
saties hebben deze verslagperiode bijzondere aandacht gevraagd:
- CPN-verhouding tot CPSU
- CFH-agitatie in de bedrijven
- 23e CPN-congres
- resultaten CPN bij de Provinciale Statenverkiezingen, 18 m»art
- optreden Algemeen Nederlands Jeugd Verbond en Kederlandse Vrouweu
Beweging.

|
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Ha de ?.eer voorzichtige en weinig spectaculaire stappen vaa de CPNleiding in het voorjaar van 1969 on tot een wat nildere ver5>ouc!iri^ tot
de Internationale coranunietiRche beweging te koasen, werd (o.rn.dankzi.1
dezerzijdse observatie) bekend dat in de Icop van november 19^9 enkele
belanprijke CPN-functionai-issen een bessoek brachten aan de RA (verm.
in het kader van de voorbereiding van het 23® CPN-congres).
Nadien kv?am do heer De GROOT (die hoewel geen verantroordelijk pavtajbeetuurder meer zijnde, toch nog met name t.a.v. de "internationsis
betrekkingen" leiding blijft geven) in enige artikelen ir. "De Waarheid'1
en in aijn congrenrede tot een wat vriendelijker fen meer positieve
benadering van het optreden van de CP3U dan hij dft laabste jare.n bad
gedaan. Tot een verdere en meer reele toenadsring tussen de beicie jiartijen is het evenwel nog niet gekomen.

Toen in de loop van 1969 de CPN een laudelijk bedrijfsbiireau
bemand door de partijbestuurders
en MEIS, kv;nra er - r.i«e,e
cok door de Mociaal-economische situatie in verschillende gebiedtjn neer leven in het bedrijfswerk van de parti3• Bedrij-fsgroepen verJf>r«
gevormd, die leading gaven aan de oprichting vf.ji bodrijfyactieccnitt'(;,,
we Ike o.l.v. centrale actiecomitc 's netterdp.ad tot 3.ctie (ook ftta!-.ii-r«:..
kv/areer. Mot nar^e was dit in cnige bedri jfstakken in de pro vine io Gror.An
gen het geval.
In sifv:ijkirtg van d«; koers der laatste ,1arent v/aarbij de CPK hr.ar Ic-c'an
opricp zich grthsel te conforneren aan het beleid van Let iJW, if J* OJf-H

in de loop van 1969 tins weer gekomen net een nctiei bedrijis - .verk en hst
vertonsn van een "eigen gezicht ! l »
In verschillende brievcn w&rd hierover de r-egering van voorlichting
genienc?..
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Het van 6 t/ro 8 februari 1970 pehouden 2Je CPN-congres tracht
nieuwe geaichtspur.ten naar voreu* In feite was de hiervoren gen^c-indu
redevoering van de hoer De GSOOT nog het belangrijkst, De daarin t.o.v.
de CPSU ingenomen houding werd dcor de congresgangers met oplv-ehtins
aanvaard, daar hiermee een periode van een zekere vi jandigheiO. t*rrren
de Sowjet-Unie min of meer word afgesloten,
Een uitgebreid overzicht van dit congres werd samengecteld en Ran "celanghebbenden toegezonden.
De resultaten van de CPN bij de op 18-3-1970 plaatsgehad hebbende verkiezingen voor de ^'rovinciale Staten werden in M.O.no.3 beeprokc-n.
Hierbij is enerzijds geweaen op de sterke vooruitgang vergclckon bij
do 1'rovinciale Statenverkiezingcn van 1966; van 183.571 stemisen in '^Ct
naar 236,602 stemnen in 1970, van 2,7# naar 4,'^ en van 13 von de £?';>
zetels in 1966 naar 28 van de 689 zetels in 1970,
Andersijds vond een vergelijking pjaats met de resiiltaten vsn ds Kamerverkiezing van 1967, waaruit bleek dat, ale gevolg van de verininder-dc
opkomst, ook de CFN - behnlve in de noordelijke provincies? - Btei.'-ia&Jiverlies had geleden. In de grote stoden werden nu ruin 30.000 Btemriien
minder verkregen. Danksij de winst in het noorden bleef h«5i totals verlies tot 11.716 stemmen beperkt.
5.

Naa.st de CPH hebben de afgelopen periode ook enige van haar
eaties een wat meer radicale eu op het grote- publiek g«riohto ? f:liv5 !:

betoond.
Het ANJV kv/ara tot een kortstondige bezetting van de «fa&li:ig mil^.tairc
zrtken van h&t Amsterdamce bevolkingsregister op 31"1--1969»
De Nederlandee Vrouwenbewoging v/as receJit betrokken bij c-nige dr-soniit
tieve protest&cties tegen de verhoging van de kosten van
Het optreden van coromiuiisten onder buitenlandse gastarbsidere in y/ir
land werd ook in de verslagpcriode zo nauwgezot iriORfelijk Kevo2f;'L, i«
moeilijke- identificatie van activieten en de vriBseindo sanjejiRti-lling:
van de leidinggevende .organen verzwaren deae arbeid.
^'en rapport over de activiteiten van Spaan>?e comnmnisbon in one 3t-,r;u
xverd op 12-12-1969 aan de regering toegezonden.
Oyerige 1 inkso gr p_ejge.rtingen_
Ook in deze verslagperiods hebben de ontwikk&lir.gen in do Ki>o
van cie radikole jongeren en sludenten bijaonriere «and&c)rc cfshao- '?*•-<:
tenden^eo z5ja daar in sterk naar voren gekomen: 1 } ee« f,i;rvvt>n i'rstudontenoppositie uit te bouv;en tot eon meet* algesneiic- - arjt -i-kSTjil-al .i
ticche (dus "socialifitiEche" ) oppositiebnweging en 2) ran snail o- n:?vbroiding van de buitenparlementaire oppositiQ.
Volgens de le.atete thoorifcb'n van de radlkale sfeutientfrnlei^'fj-s
len de KST?-grondradec de bases moeten gaan vorraen van oea s^toi-io"-.^ .
soeialistiache oppocitie, de eernte kernerj v&n nog op te b-.rr^K !I »?v^
fronten". l?oad <3ezs grondr&den vforden dan b^i^J*;;1.:!"./^, icevorsid (:'.-.- ;i'
rerking met vakbonden, onderwi^sfront , "rJ.t.t«" BV'O, ?,ctao.--reopf-i; , "v,:
woningnood", stakingscomite's etc.) en facii3^£ei^;rrojfev--eT;- ( d i e wJ.r. -:•versitcire werkgroepen hun impulson ontvanpen van d« oasi^groepon r...'
recultr.t»r» van hun t-tudie tsrugsve^en r.aar -io bar;i a^.vooy.^n /.
Over deze niexr/e strategic vr/i de Et v j'Jffr;tftnfccv:ef.:ifl! i ; '/:i.J3:. -'.".i'.^';.'
etudentenleiders in discxissiG geraakt met f.K CFN.-

In feite noet deze onbuiging van het studentenprotesb in eon
"socialistische" richting (waarbij de kapitalistisehe maatschappij •;.<;.!?
tot aanvalsdoel wcrdt) gezien worden als een n±n of steer logiEftfoe CCTI.Cquerxtie van twee ontwikkelingen: 1) het echec van de "deraocratischs" V;~
weging aan de xmiversiteiten er hogescholen in sameahang met b»+ uite*-\
vallen van de SV3 en 2") de eterke uitgroei van de buitenparlenenteire
oppositie-beweging.
Hoewcl de radikale studenten zelf tot deze laatste ontwikkeling
hebben bijgedragen (raen denke o.a. aan het in nov&nber vorig jar.r in
samenwerking met de SJ en de "witte" BVD gehouden enti-NAVO-cosgres^a <:
oprichting van de Bond voor Wetenschappelijke Arbeiders) 7,ijn cle twit?'parleniontaire oppositiegroepen voor het merehdeel buiter. <ie etvc;«nterbeweging ontstaan ("witte" BVD, Volksuniversiteit voor Sabot*.?•«, O.T-f.n^
Vrijstaat met o.a. de "krakersgroepenl! van Actie">'O, Dolle Mina'h otc),
Alles bijeengenoraen hebbsn deze oatwikkeling«n tot een vi-i;, vorv;arde Bituatie geleid, waarin velerlei acties, ook Reer radica3t» y.ctifi?
mogelijk aijn geworden, teoeer waar verschillende studentenBTtGinriTigf r.
nog Riot aan de "antikapitalistische, socialistische fase" toe =i;;ri *.-,'.
zich toch opmaken voor nieuwe acties binnen de ttnivereitftiteu en ito.«?•*'•
scholen zelf, o.a. in verband met de invoering van de Wet-VSKJNOA,
Rechts-extremisme

/zelf

In de Bfeer van de rechts-extreme groeperingen is s?.ech^s a^ri.r..;v
activiteit gesi^naleerd. De indruk bestaat echter, dat de rea.itie o^
de ontwikkelingen in de meer extreem-linkse sfoor eterker br^-ov. te
worden.
Surinarae en Antillen
a. Antillen
Aan cle VNA wordt bij voortduring stewn geboder. bij h«t vorgnrf-.r. ^&s
inforraaties over stromingen en pereonen van radicals of extv^ir.lot:':..:..
inelag. De VNA^raaakt een zeer raoeilijke tijd dcor als gavolg '^vn. -on
flicten die hun ooraaal: vinden in de revo3ution&.jr« gftbc-UTter.;.--'^- ; va.-:
JO mei 1969.
b. Suriname
Met uitzondering van een onlangB opgericht Aluiainiiun Cc#it£, v/^arir
SurinaER--Je en Nederlendse organif;atiee ssraer-.werker. *et cr -'Ok i; =••:•:•.:.periode paea sprake van georganiseerde politickc- activiteit vnv >uiirv,.
ee nationalietcn in Nederland.
Genoemd conit^ ageert tcgen de veutiging van A3.*Lr.jirkixnr.tc?r-? ;;•."-• vin Nederland en ijvert voor de verwerklng van de Surinaarnse b-n^..•c.l.:- ^ r.
het land van herkocist*
Een klein aaistal in Nederland verblijvende SwrinanavE v?eli: • v.-•.aangetrokksn tot de Black Panther-be we ring en bezrekt bijee:.i>v::nr.= r =; ;•• ••••"•,
de?,e bewefing. Obk in de afgelop«n maanden kwacsen v.-e<»r vj-ij ^,-ob' «•..
tallen Surinaraers »sar Ne<?erl?nd om zich hifr bli,jveid te x-er.vx;,,;:.
Diversen
Met vertegenwoordigers van het D.G.C.0.2-.V, rar-den bftf-^rrfk:; r-?".*
gevoerd teneinde te komen tot oc-n b&tcro synchroj i iii-:at i 'e rc.n v^:..-;
•

ding en uitvoering van enkele in buitengewone omstandigheden to new en
maatregelen,
Personeel
Ben contactambtenaar werd overgeplaatnt naar de afdeling C.
In enkele beetaande vacatures werd voorzien door de tewerkstelling bij
de afdeling van een drietal jonge middelbare ambtenaren,
Voorbereidingen worden getroffen om te komen tot uitbreiding ^f
van het personeelsbestand van de sectie SBP, i'.v-ni. de aan deae scctie
opgedragen nieuwe taken.
Een aantal nieuwe personeeleleden liep stage bij de afdeling.
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USS2
VertegenwoordiEing
In de verslagperiode natnen de voorbereidin-jcn voor cH
LENIN-herdenking (22 april 1970)

een zzer belangrijke plaaU, i:>:

- de persafdeling van de Ambaseade verstrekte op grotw
schaal materiaal over LENIN aan de Nederlanntse pubiiciteitsmedia;
|

- ambassade'-leden onderhielden nauw contact rret 'de

f

Vereriiging Nederland-USSK en etiinwleerdfsr. do activi-

I

teiten van deae vereniging in dnt verb&nd.

I

...

i

'

§
I

• '

Sedert kort verstrekt de persafdeli;ig - in opdrxcl-t -.-Mn
Radio Moskou •- wekelijkn korfce berichtc!: over MtscJerleiricl, - oyatf-:/»'
voor radio-uitsiendingen in de USSK.

.

In dit kador levevco '.-en

van de medewerkerB van de persafdcl:lng - onder pseu<ion5o:a - c-e~i

]

zeer tendentieufi bericht, getitcld: "Kecerlp.ru' i-.lc fioorvoc:-h/-vcn

;

voor de levering van wapens aan Israel".

}
! ^-..•'~
|

De anti-Israelpropaganda werd voorts gevoerd d.rj.v. I-rrt
verspreiden van pamfletten en een artikel in het coor t'.e v^r-tegenv/oordiging uitgegeven Informatie-bulletin.

De (Uecvt-.v'.l"tSior.o.»

•

Minister van Euitealandse Zakftn gaf de vertegeriv-ooro:Vtvi.Jiu >:.xcr-

j
!

voor een ternchtv-ajzing.

De in 1969 door de Staten-Geiiera-.il goedf,e]te^rde cr.?/.-v:- s/.o
t

overeenkomst inet de USSR were! op 'f .c.aart. 1970 door tlo ' 0]\ -cr^U-

(

Sovjet bekrachtigd.
De Sovjet-Uusttischc liegering c"r:'.r-f;t

than;: ae.;: op or"

contsulair verdrag met Wederlaru' n t t ?-,lfi doc-1 de vocl i^inr \;i.'een consu?.aat; in Rotterdam ( o _ >.;iotcrcl ( -iri % .)«

- 2-

Door de overnarae van het meerderheidebelang in het aandelenkapitaal van een Nederlandse naamloze venncotschap is de
eerete Sovjet-Russisch/Nederlandse joint-venture tot stand
gekomcn.
Terzake van het veiligheideaspect van beide laatst vermelde zaken v/erden rapporten uitgebracht.
Tussen de Centrale Karaer voor Kandelsbevordering en SovjetRussische staatsorganisaties werden overeenkomsten afgeeloten
i.z. saraenwerking op wetenschappelijk en technisch gebied.
y

Personeelsbestand

•

De Sovjet-Russische Kandelsvertegenwoordiging te An.ster<Jar.i
kreeg toestemaing een raedev;erkei' voor haKdelBaangelsgi-nhe^^vi or>
chernisch gebied aan te stellen. Rij blijkt een ncdewerkev vr.n
het nauw met de sovjet-russische inlichtingendienst fiaaaen*
werkende StaatscomitS voor Wetenschap en Techniek te zij:i«
InJ.ichtingRnactiviteiten

Op 1? februari 1970 raakte een auto van de Sovjot-Hucsischa
Ambassade in de ongoving van Hoofddorji te water. In de auto varr.
o.m. een kaart van Hederland aangetroffen waarop aante^eji/.Ti^eD
m«b.t. geheime militaire objacten etonden. De rapportcig-c vm d-j
dienst hierover heeft inraiudels geleid tot waatrecelen t.r.,v. A?
inzittenden van de auto,,t.w.: tot het uitvvijaen van de eorstcBecretaris van de Ambassade
en tot het vcrn&fik aen
de Sovjet Ambaesadeur dc% inedewerker
, die in «*.
Sovjet~Unie vertoeft, niet naar Kederland te latsn t«rug5'.errn.
De activiteiten van de Ru.c;Gi8che ir.lichtingenofficiercr.
richten zich overigens op de bekor.de cnderv-'orpen, y.oals
electronica, NAVO-personeel en bev/ecinyen en contr63.e-rr:aRl.i."tf:''.-"J or
in de haven vein Rotterdam.
Enige acenten kregen dc opdracht ^ecevens c:.)trcnt Isvj.f.1
te versamelen, met narae ocitrent hot hcraphyci&ch roscarchc en trxi .M aldaar.

DDR
De Oostduits'c HandelBvertegonv/oordiging
Begin januari 1970 verdween een medewerker van dese
Eandelsvertegenwoordiging met zijn echtgenote en raeldde zich
ale vluchteling in de Bondsrepubliek.

Hij verklaarde te sijn

gevlucht omdat hij zich niet langer met de door de DDR gevoerde
politiek kon verenigen, in net bijsondei' niet na de gebeurveniesen in de CSSH in augustus 19C8.

Het gesignaleerde contact net Hederlanders uit krinsen van
diesidente coramuniBteii, PSP en Nieuv/ Links van de PvdA v;crd
voortgezet.

Voorts v/erd een deleefttie van D'66 vcor etn boaook

aan de DDK uitgenodigd.

Inlichtin{;enac_tj.viteiten .?
Zov/el het patrcoti van de activiteiten alfi oe doelcn vf>s; cie
Ooetduitse inlplchtinGendiensten bleof vrijwel ORge\vii?;ir(i.
De Oostduitss civiele inlichtingendionst lervtlc in de ver^lurperiode bijzoncJere belangstellinf; ap.n de dag voor al c?-«i.tf?3rie v.':«.t
in Kederland geschiedt m.b.t. research en exj/loitatie vaii aardjj«s.
Desc belangstclling lijkt te zijn geinspireord door de iliib,
de civiele eovjet-russiecho inlichtj.>i~cn- e.\ vci.li

OverJKe Oostbloklanden

De in begin October 19&9 naar zijn land teruggeroepen
Tsjechoslowaakse Ambassadeur
werd inraiddelc uit de
dienst van zijn Minieterie van Buitenlandse Zaken ontsDagen.
Zijn dpvolger,
, die op ? deceaber 1969 in Uederland
aankwara, "normaliseerde" de betrekkingen met de vertegenwoordigingen van de USSR en de andere landen van het Warscliau Pact
die deelnamen aan de inval in Tsjechc-Slowakije in auguotue J.96C.
Nog v66r de koniBt van
verdv/een een van de inedev/erkerf;
van de TsjDchoslowaakse Handelsvertegemvoordiging en meldde r.icl.
als vluchteling in de 3ondt?republiek. Twee andere - vrij liberaal gezinde - Tsjechische functionarissen werden vervolgone,
onder het voorwendsel van eeu dienctbezoek aan Praag» teruggeroepen en kecrden niet raeer naar Nederland terug.
Onder leiding van
wordt de zuivering op de vex'te^nwoordiging thans voortgezet.
In janxiari 1970 kv/am de nieuwe Bulgaarse Asnoassadeur ,
, in ons land aan. Zijn voorganger - geaccrediteerd bij
de Benelux - had Brussel als standplaats, Verdere uitbreidins
van Bulgaarce vestigis^jren vond plants door <*.o opening te Arnftt.ordara van filialen van de Biilgaarse Staatsliichtvaartraaatschappij
Balkanair -en het Bulgaeorse Staats-reisbureau "Balkantourist",
Personeelsbestand

.

•

In de verslagperiode keerder. 6 medev/erkerc - waai-ondor o.cassistent-nilitair-attache •- van de Poolse vertegenwoordipirj;
naar Polen terug. De assistent-nilitair attache zal door ocn
niet-nilitaire functionaris v/orden vervaugen. Het lijkt niot
uitgesloten, dat een inkrisiping van het ^ei-aojieej&bfstarid pl«f.'.t'.vindt als jjevolg van be»uinigingcj>, welke bi^ hc-t Poolse l-'in-leterie van Bui tenlar.Jee /'aken \vorclt doorgsvocrd.

De bezetting van de Bulgaarsc vertegemvoordigii'G oncler £•:-;:<;
een uitbreiding met k rnedewerkers, waaronder 2 Nederlanders.
•Inlichtinnenactiviteiten
Wederom werd aandacht geschonken &an een aantal zgn.
"derde-land-ontmoetingen" in Nederland tussen buiten-landce
agenten en hun opdrachtgevers. Ook thans bleken deae opdrachlgevers in enkele gevallen medev/erkers te zijn van in ons land
verblijvende Oostblok-vertegenv/oordigingen.
De geconstateerde inlichtingen-activiteiten woken door-gaans niet af van bet gebruikelijke patroon.
Veel belangstelling bleek te bestaan voor de op 1 en 2
decenber 19^9 te 's-Gravenhage gehouden 2.G.-topconfercntie.
Een alhier gaaccrediteerde iloemeenGe diplon.aat bleelc ojilnngs
in het bespit te zijn van een uitsluitend voor antbtelijk gobruik
bestemd E.G.-document.

Chinese Volksrepubliek
Na de afsliiiting van de. periode van de Culturele Eevoluiie
in de CVll treden de Chinese vertegenv-'oordigingcn in het buiter.-land in opdracht van Peking vjeer enigszins uit het isolenent.
waarin zij zich hadden teruggetrokken.
De Chinese Vertegenwbordiging toont thans grote belr.nsstelling voor pro-Chinese communistische groeperinreii, voor
Nederlandse studenten en scholieren en met name voor c";o
Socialifitische Jeugd. Vcor deze gro^peringen worden fi.lmvcorstellingen en discuesie-avonden georganisoord.
Verzoeken van omroepverenigingen ojn films voor "V-uitacndingen v/orden thans met grote bereidwilligheid gehor.oreerd.
Het aantal in verechillende plaateen georgaciceerde i'ilnvoorstellingen voor Oversee-Chinezen ncemt.toe. Kierbi ,i ' i.-^ de
Vernniging voor Overaee-Chinezeit "CD 1IAI" te Arsctfii'dam e>-;ii roX
toebedeeld.

- 6De Chinese Vertegen'.vaordigiRg lijkt thans ook cieer vrijherli
van handelen te hebben gekregen ra.b.t. het verstrokken van visa
aan bezoeker-s van de Canton Fair, v/elke 2x 's-jaars wordt gehouden.
•

Hi d d en -0 o s t en «

•

•

Het in het vorige verslag verraclde Palestina-Comit6 becogt
door bexnvloeding van de Nederlandse publiokc opinie te bereiken,
dat de Hederlandse Regering - onder druk daarvan - stapper. zB.l
ondernemen "ter verzekering van de rechten van de Palecti^nen
op terugkeer naar hun land".
Een delegatie van dit ComitS - dut bij zijn activiteiton
veel steun ondervindt van de honorair-consul van Koeweit in
Nederland
- heeft het. cerste Internationale C
van do national© Palestina-Conites s bi jgev/oond, dat eind d
1969 in Algiero werd gehouden.

.

j

»

._

voorkoraing van aanslagen door Arabische terreurorganisaticB wordt - in saracnwerkinc wet dc Kin.isterier, van
Buitenlandse Zaken en Juetitie alsmede ract bevriende buitcn
landse diensten - getracht het rei^en van verdachte cndsr
van landen in het Midden-Oof-ten naar het Beiie.lu;-:-pebicd tc Yer
hinderen c.q. te bemoeili jken en onder controlo te honden*
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FAKORAMA AFDgLIHQ

Oktobor 1969 t/» Naart 1970

ALQEMPM

Do Coawiaoio Yoilighoidoo&dorcook Vortrouwoaofuaktioo KijkooTorhoid
Torgadordo ia do Torolagporlodo( waaria hot aocrotariaat OTorgiag
aaar do aocrotaria Tan do afdoling, 21 aaal. Do oaachrijTingon TAB
do drio hoofdgroopoa ran fuaktioo waarroor Toilighoidaoadorsotkoa
nodlg goaoht word«a kwaava gorood, codat do liaitatioTo fuaktiolija~
toa than* ia eoacopt kunnon wordon opg«ateld. Aan 7 d*part«a«at*a
Tan alg«a««B b*stuur ««rd«a d«rg«lijk« ooao«pt»a r*«d« to*g*soad«a»
Met h*t tot ataad koa«a TBB d« B«8ohikkiag Aat«e«d«Bt«aoad«r8O«k«a
TBB 1^ oktoacr 1969 w»rd h*t T*iligh»id8oad*r«o«k gttrokk«a ult d«
af««r Tan g*h*iaheudiag «a tot ««B neraaal aabt«lijk« r«g*liag g«aaakt* D* hicraaa T«rbond*n eona«qu«nti*a w«rd«n aag*gaaa ten*ind«
tot ooa BO guaatig aogolijko vitTOoriag to gorakoa. Boa opooialo
rogoliag word gotroffoa aat do PTT, do oiviolo iaotaatio aot do
•oooto TortrouwoBofoaktioot toaoiado oon ooopolo ororgaag to Torkrij*
goa*
Rot porlodloko OTorlog aot do allitairo ialiehtiagoBdioBotoB Torgdo
IB do YorolagporiodOf aodo la Torband aot hot la do boido Toorgaaado
puatoa booprokoaot TOO! aandaeht.
Boa aaar aaaltidiag Tan do oraotigo opioaagogoTalloa Tan do Xaatato
jaroa iagootoldo ooaaiooio Tan oadorsook aaar do boToiliging bij
hot hoofdkvmrtior Tan do Noordatlantiooho Vordragoorgaaiaatio to
Bxtaasol braeht ooa rapport uit aan do Soerotarlo-Ooaoraal. Hot door
Nodorlaad ia to BOMB otaadpunt op ooa ia april to houdoa Torgadoriag
Tan NATO opooial OB security coaaittooa toeojioa word ia OTorlog
aot B.Z. oa do ailitairo Toilighoidodionatoa Toorboroid.
Modio aaart atoldoa tvoo iaopoetouro Tan do NATO ooa oadorsook ia
aaar do ataad Tan do Atoaal boToiligiag ia do ailitairo sootor wmarbij, Torgolokon aot hot boTiad ia hot Torigo jaar, Toomitgaag
goooaatatoord word* Doot Torachillondo oastaadighodOBf o»a. ooa
iaaiddols opgoloat Tvrochil Tan iaeicht t.a.T. do rappnrtoorwog, word
hot N«dorlaadoo eoaaontaar op do ia 19&9 uitgoTOordo inapoetio paa
bogia 1970 iagodiond*
Oadorhaadoliagon wolko aot Zwitaorlaad gOTOord wordoa a.b.t. tootroding tot Burocoatrol braohtoa aogaaala do goriago goaoigdhoid Tan
laatatgoaoomdo orfmnioatio tot hot oehoppoa van goo do boYoiligiagavaarborgon aaar Toroa*
Hot Hoofd Tan do afdoling OB sija aaagow «oa opTolgor wooadoa ooa
Torgadoriag Tan hot Nato Socurity Coaait ;oo bij. Yaa doao gelogoahoid word gobruik geaaakt afaehoid to notion Tan Torachillondo boToili*
giagocoataetoa to BruaaoX OB hot a*a* Hoofd Toor to atollon.
Boa Hoofdaabtoaaar Tan do afdoling woond| do laago eurona Tan hot
Oofoaolo Studio Centrum bij.
QSBISDBH VAN BSYEILIQIMQ

Do loidraad Toor do boToiliging Tan Atoaal oa Coaaic inforaatio on do
adaiaiatratioTO rogoliagoa dioaaaBgaando kwaaoa ia do Toralagporiodo
gorood.
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Da Comitt arehiaTan Tan hat Miaiataria van Algaaana Zakan aa Tan
Hr» Ma. Aabaaaada t* Bean, waar da laatata jaraa gasn Cosaie docu••nt«a warden ontrangsn, warden op da TereeaToudigde Terantwoor dings*
procedure gaatald als eerste atap tot da ophaffiag t.c.t. ran daaa
archieren*
Eaa gewijeigde opaet Toor da beT*iliging tagaa afluiaterapparatuur,
in coBbinatie act de afdaliagan C aa TD, leva* tot staad an vordt ia
da praktijk getoetat.
Baa aabtenaar Tan da afdaling ward balaat aat hat oaderhondea Tan werkooataet net hat Hationaal Varbiadinga Barailigiaga Bureau aa hat
aaaiat«ran bij d« hcraianing ran hat voorachrift Phyaiaka bavailigiag
ran hat oodabadrijf.

Naar aaalaidiag van da arraatatia vageaa apioaago van da aaerataraaaa
Tan da Miaiatar Toor ffttaaaohapeontalkkaliag Taa da Bondsrepubliek
ward aan ond«rao«k ing«at«ld. Hat blaak, dat Hadtorlaad ap dat ogaablik aog gaaa garubrieaarda wataaaahappalijka inlicht lagan op ultra
eaatrifagagabiad aan Duitaland baaohikbaar ge staid had, aodat gaan
Nadarlandaa balaagaa kanaan aijn gasehaad.
Eaa rapport ward uitgabraeht OTar da beTailigiagaaapaetaa Tan hat
onbahaard achtarlatca Taa aan Map aat aaiga garubriaaorda gagaTaaa
doar da ehaf oparatiaa B.B..
la Tarbaad aat da aanalagoa op Tliogtuigaa door Arabiaoha tarroriatva
warden Taraohillaada baaprakiagan g»TO«rd oa aakar ta «ijn, dat Toor
laraaliaeha Tliagtuigan an Toor Nadarlaadaa Tliagtuigan aat baataa•ing leraal gaaa aogelijk* dofanaiaTa tagehaaatragalaa OTar hat hoofd
aoudaa wordan gaaian.
Baalotan ward da Tarjaringatabal, behoranda bij da "Aaabaraliagan"
Toor da politia, ta handhavaa taaalnda daaa statin Toor aaa T«faatwoorda oordaalaTomiag bij Taa da dianat oaafhaakalijk* iaataatiaa
dia OTar BVD inforaatia baaehikkaa aiat t* T«rli*z«a.
INlSMDIQg VEILIQHgID

Da Dionat aaa daal aan aan door da HID gaorgaaiaaarda eoaauaieatia
oafaniag a.b.t. hat eostra-ialichtiagan aaaanspcl la bijaoadtra oaataadighadanf wolka aan goad Tarloop had. lacieht in- oa waardariag
Toor- clkandtrs takaa wardan hiardoor waaanlijk guaatig baiaTlood.
SMIQKATIS

In da Taralag parioda wardan 6400 aaigratia- an Tiaim-aanTragaa oatTaagaa waarTan bijaa $100 Toor ••igratia. la alaohta 9 gaTallaa aoestan oagonatiga inliehtiagan wordan doorgagavan*
In da voriga Taralagporioda wardan bijaa 7*K>0 aanTragaa oatTangon
waarToor in 12 gaTallan oaguaatiga ialiohtingon aoaataa wordan doorgagaTaa*
VOORLICHTIlfQ EM IHaTRUCTIS
Bagia aoTaabar Tond a«n dor pariodiako bijaankoaatan Bat da baTaili*
gingaiaapcctaars Tan badriJT«n aa niat-oTarhaidainatalliagan plaata.
Aaadaoht ward Tooral baatead aan da Baaehikking Aataeadantan-oadaraockan an haar gaTolgan in da Orarhaid, als aansporing tot hat bast «d«a Tan gelijka aoait* aa aorg aan da Tartrouwaaafunktiaa bij daca
ralatiaa*

- 3Orar hat algaaaaa atoad a«n aaar aaraalaad tagaaovar d* gakoaaa
varkwijaa.
la daea«bar ward aaa bijaaakoaat »at da dapartaacatala
baTailigingafuaetionariaaaa gaorgaalaaard, bijgavoond door d« Workgro«p Veiligh«id«oad*rso«k«a vaa d* Di«nat( t*n*ind« d* iaplioati*a
van da Baachikkiag Ant«e«d«nt»aond«rso«k«a oadar hat oog t* aian aa
da Boodaakalijkhaid Tan raal uitgaaprakeaar contact aat da paraonaalaafdallngaa ta ondaratrap*n. Ook in daaa kring waa duidalijka aaraallag, apaciaal ook vanwaga da rraaa, dat da noodeakalijka warkvijaa
taraal tijd aal gaan rargaa.
IB Mart v*rd ala gavolg van aaa IB da aavaabar bijeankoaat aaar
Toran gakoaan varaoak% aan fllndag gaorgaaiaatrd vaaraan ea 2k barailigiagaeoatactaa da baTailiginga-inatrnctlafilaa vartoond wardan
valke da Dlanat baait.
Hiarbij varan da aianvata Dnitaa an Eagalaa filaa op dlt gabiad.
Op da laatata Mart naa hat heofd van da afdaling tijdana aaa Infaraaal aaa«naijn afaehaid Tan «ijn aabtalijkt b«Tailigingaoontactaa
dia daarbij op oagadaoagaB aljaa hat Biauw optradaada afdalingahoofd
(vadaroa) koadaa ontaoatan.

I
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Panoraaa Tan 1 oktobar 1969 t/a 31 aaart 1970
Afdaliruc B.
Al^aaaan
Op 1 fabruari 1970 haaft da haar
, da haar
«
dia Tanaf 1 oktobar 1965 hoofd Tan da afdaliag E ia gawaaat, ia
dasa funotia opgaTolgd.
fiaeti* SJ
gaan bijsondarhadan ta Taraaldan.

*

Sactl* BO
Sadart 1 jaaaari 1970 ia da haar
balaat aat da
laiding Tan da aaetia BO, ale opTolgar Tan da haar
Qaduranda daca Taralagparioda wardan da oplaidingan gahoudan ala
badoald in hat Raglaaant Oplaiding an Exaaana BVD, ondar B,
D3 an D6.
Op 31 oktobar an 19 daoaabar 1969 rond da ultraiking plaata van
28 raap. 1^ Vailighaidadianatdiploaia'a, aodat daamada hat
totaal aantal gadiplo«aardan ia gaatagaa tot 99?*
Voor niauw in dianat gatradan paraonaal, baatavd roor adaiaiatratiara functias rond aan e.g. BaTailigingainatruetiaouraua plaata,
In hat kadar Tan da Toortgacatta Toming an oplaiding vardaa
dria atagiairaa bag el a id bij da uitToering Tan atndiaopdraehtaa*
Voor hat paraonaal Tan da aaotia £ IX wardan twaa lacinganojeli gahoudan* Tan bahoaTa Tan twaa groapaa, gafomaard uit
hat paraonaal Tan da aaetie £ XIII ward aan apaeiaal prograna
Taraorgd aet hat doal hun bradara inforaatla ta Taraehaffaa*
Buitan hat aiganlijka ooraaaTarband wardan Toor Tarachillanda
Tarblndingaa Tan da Dianat lasingaa an filaTooratallingan Tarcorgdt tarwijl aan diTaraa oplaidingainatitutan Tan da politia
an atrijdkraehten aadawarking ward Tarlaand door gas t doe an tan
tar baachikki4c ta atallan.
Hat talaapraotieiui, waarran ia hat Toorgaanda Taralag gawag
ward gaaaaktv Toldoat aan da gaatelda Tarwachtingan*
Saotia B XIII
Da baraidwillighaid Tan partieuliaran op Taraoakaa tot aadawarking bij hat Tindaa Tan tijdalijka obaarTatia ruiata in
woningan of kantoran blijft onvaraindard poaitiaf.
Da ataade toanaaanda intanaiTitait Tan hat wagrarkaar aaakt hat
Tolgan aat auto 'a aan uitamata aoeilijka opgave a^ Targt Taal
Tan da batrokkan Tolgara. Dat ook in da>a Tarslagparioda gaan
paraoonlijka ongalukkan habban plaatagaTondan, staat tot TO!doaning.
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Sootio i
Hot inworkiagtrodoa TAB do "Boachikkiag AatocodoatoaoadorBOok"
•ord door E IX-inforaaaton aog aiot tor aprako gobraeht*
Do ao«ilijkh«d«a die oatataaa waraa door ««a atrikto to«*»
paaalaf Tan hat Baslult Berolkiagaboakhouding door do c«ao«ato
1a*Grayaahago cija lamiddola opgohovoa* Do toogaag tot hot Haagao
BoYolktagarogiattr la thaaa tot toTrodoahoid goregold*
Do poraoaoolapoaitio bij do aoetio X IX bogiat proealr to
vordoa, oa la do koaoado tijd sal hioraaa bijcoadoro aaa->
daeht dioaoa to wordoa boatood. Do worrlag raa aioaw poraoaool Toor E XX la ooa •ooilijko caak*

1970.

ACJ

a
Do laadadTlaoar TOOT do ABtoawtiooria* word op do hooffto gootold
hot TooraoMB oakolo Bodoworkora VBB do Dioaat eurauaaoa to
latoa volgoa op hot ffobiod TAB d« adadaiatratiovo autoaatiaoriaf.
I«t lift IB do bodooliag doao modoworkora aa hiui epl*idlBf ••&
to«p**b*«rh«id«OBd«rso«k t.a.T. A«1 g«bxuik T»B oonputcr* blj d«
Di«a«t t* lat«a in»t*ll«n. Iiuaiddala sal d* lBt«ra« ToorlioBtiBf
over eoBp«t«rMOff«lijkkod«B tor kaad koBBoa wordoa «*BOMOB.
Ala fforolff TBB hot optrodoB TaB Araeiaoho torroriatoa IB Kiiropa
word do afdoliag opgodrafOB hot roiai^orarorkoor TAB oadordaaoB
van OOB aaatal Aratiaoho a tat OB dio Vodorlaad IB- of nitraiaoB IB
OOB doowaoBtatioayatoon *aat to lo^rgoB. IB do praktijk la goblokOB
dat dit ayatooB soor boworkolijk ia oodat hot aaatal Arabiaoho
(TOBapBoaaBtOB grooi la OB do lagowlkkoldo Arablaoho BOJBOB mooiUjkhodOB bij do dOOBMOBtatiO OploTOTOB.

IB do voralafporiodo wordoa wodoro* adadBiatratioro vorkaaaatJiodoB
OB dooBMBtatloboataadoB TAB aadoro afdolin^oa oror^oaoaioat waaroador hot Vato-arehiof TBB do afdoliaf 9.
Door hot waaraoawad afdollagahoofd word ooa aaavaaff gaaaakt awt
OOB oadorcook dat torn dool hooft OOB botoro ooVrdlaatio tot ataad
to broagoa tttaooa oporatloaolo OB alot-oporatloaolo adalaiatratlo
oa doouBOatatlo.
ForaoBOol
Aaa ooa aodoworkor TBB do ooatrolo oartothook dio do Dioaat op
1 april Mot faaotioaool looftijdooatalac vorliot, word do oroBodaillo, vorboadoa aaa do ordo vaa Oraajo-Ifaaoaa, la ailvor TOTlOOBd.

lot hoofd Tan do aootio
oploldiaf Bot hot bohaloB
la ooa aaatal raeatoroa
nog aiot

Poraooaadooaaioatatio voltooido aija 80DTBB hot diploaa Arehiofroraorglaf II.
op lagor adadaistratiof aivoaa koa oadaaka
wordoa rooraioa.

Va ooa Trij iagriJpoBdo Torbouwiag, op iaatigatlo TBB do bodrij faart a oitgovoord, word voor do aootio OadorworpadoeBBoatatio OOB
botoro workoa^oTiaff (oaoaapoa.
Koa atodio word goamakt Taa do •ogolijkhodoa dio, na ophoffia*
TBB do garafof voor do afdoliag IB hot ooatorraia oatataaa. Oador
•oor wordt oTorwogoa hot oanra&grijko arohiofdopot daar oador to
brOBffOB*
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Za d* Ttralagyariad* ia ay da laaftijd *aa 5* jaav

Xa IMA a*gai«fMi UJdvak aabbaa 22 f«r««a«»lal««Mi da
1 oadwr t*«fe»aaiag

9

MI 16 op

Xa diMMt ftlja «•%»•<•• 10 9«rMm*«:ui«4ftftv «M«r •!•
4^mi 10 BMpaaaaaJLalLadaft ai^a MP • aaaaa%Mkkaa daav
Ml 2

(»o*) •&•*

Orgaaiaatias

0* »fMMi«t 9l» c*v*l< vm 4« si«ct«(«vallMi is 4* •*•
d*liag • wtartaa ia da
4 99999999 19*9 a«*fft •€• TWI

* *» «4viMi «aa
Lit«a ••••• 0* ««rviBi vaa al
a«4i« 19*9 «••* M»yg«a«a«a i« vaaaf 1 jaaaari 1970 f«ra««i
Oaak aij «• Juiat* ta«tofv»t%iac vaa 99
k*r* kMUtoa 4* ••••%• *ak«a« die «*«a «it»t«l g«io»gi«a, tljdig
aaak ia da afdaliag
0* 9999 hat %a 99999m fwaaa»laWl«id aa aaadaafctUjh
kia* T%» «• rckaftiag* g«%l«v«i a«% «l»«kt» 6% volt«o!4»
Xa da varaiagpariada kaaaj da CaaMiaaia 99m Oirarlag Maaaal ia fanwla vargadwlag MLj«aa* Vaaai
Mordar al
daavia
9999 •«k«l« %i 4 4MMM g*i«g«aa«id tma «aM«aavMUti J4« aaa 9m
99 MUiagTl^Wt* 99999 99

naasiwi vaa ••aatga gr«f a«a lagwr*
nmjf9m MI d* h*a*r«riag traa 99 «»4«rtnrtti agaaa^aaarm tij d*
«fd»liag £.
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M«* MM war to* !••*•*• f«ttt *oai v»«r**«**i»c
to* *v«rU* MrfiM UJ tovtoliac U to* into**!* rtak

o«k i
••• iMfia ••% *• i»t«*
ayvil 1970* «•• MM
to* M*to«hft»f«UJk mvk vrljwl toyMkft
to* to* IsAlTlte*^. «»a*««tow»liik »«vk, MM to* aaatal

«r4M

«* <*

to*
to*

*•»**& «Mi*ritojMi*«tt *» 31
(JO Mftorttor lf*9i 900)*

PA101AHA

h*t J*ar 1971 to ••» miifcroiiiB* awt 1* MB
»•«• uithr«idlBf *o«it *M* ••• groo*
••t te •v**4*««fct VMI takMi vwi d« KOI MB i* BfOf t«rwijl
o«fc
tot
K*t

1969
1969

««ht«r

h«t

**» «•
199O

33t d»t %• «•••»
»k*»

door «• Bi jk»g«
t*
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•ft
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