01 104*451
-**--si*i ox*nr*t l

Paaoraaa aariodo 1 oktabor 1970 - 1 april 1971

Xa do Toralagporiodo Tondon drio bijoonkoaaton Taa d*
Vaoto Coaaiooio Toor da Xaliohtingoa» oa Voilighoidadioaatoa
••t da Miaiator Taa Binnoalandoo Cakoa plaato, dio wordon bijgowoond door hot Hoofd Taa da Dioaot aa aai Hoofd Taa hot
Xabiaat.
fijdona da bijoonkoaat Taa 2% aoToabor 1970 kwaa o.a.
hot Bapport Taa da Ooaaiaaio Vailighoidaondoraook BijkaoTorhoid (do Coaaiaaio
) aaa do ordo* Stoor hot Hoofd Taa do
Dioaat word do iafonatiopoaltio Tan do BVD ton aaamioa Taa
do Zuidaolukkora toogolioht oa ooa uitooaaottiag gogoroa bo»
troffoado do aotiTitoitoa Tan oaigo «ati-doaooratiaeho grooporiagoa. Toroaa word fin klaohtgoral (Ir*
) booprokon.
Do bijoottkoHaton Taa 16 dotoabor 1970 on 31 «aart 1971
waron Trijwol uitaluitoad gowijd aaa do boaprokiag Taa hot
ontvorp-KB botroffondo do ïaliehtingoa» on Voilighoidadionatont
ia hot bijaoador aan da daarin Toorkcwondo taakoaoohrijTlag
Taa do BtD«
Ia doao poriodo word Soa Taavogo do faato Coaaiaaio ia
bohaadoling gogoToa Toraookaohrift afgodaaa.
Op 22 oa 27 oktobor 1970 bohaadoldo do Tvoodo Ka*or hot
wotaoatworp "laigo atrafbopalingoa tot boaohomiag Tan do
poraoonlijko loroaaafoor (9^19) dat op laatatgoaooado dattui
aoador hoofdolijko atoaaiag word aaagoaoaoa*
fijdoaa do opoabaro bohandoliag word «itgobroldo aaa*
daeht boatood aaa do bopaliagon botroffondo hot afluiatoroa
Tan goaprokkoa ton bohooTO Tan do Toilighoid Tan do Staat*
Ooaooad wotaoatworp word op 23 naart oa 6 april 1971 door do
Borato Kaaor bohandold on op laatatgoaooado datua ook door
doao Kaaor aoador hoofdolijko atoaaiag aangonoaon* Do wot ia
op 23 april jl* in working gotrodoa*
Van adTioa word godioad Toor do boaatwoordiag Tan aaa do
Bogoriag goatoldo Tragoa Taa hot fwoodo Kaaorlid Haraaoa botroffoado uitlatiagoa Taa do bargoaooator Tan Bottordaa ia
Torbaad aot do haToaataklng in dio goaoonto on Tan hot Borato
Kaaorlid Van Wijk botroffondo hot Tortrouwolijk karaktor Tan
hot KB Taa 8 auguatuo 19^ ao* 51»

2» Vorgadori^gon aot do Proaarwtir>*Clo>oraal
•ot Hoofd Taa do Dioaat wooado ia doao Toralagporiodo
twoo bijooakoaatoa bij* Maaat hot gobraikolijko ororaioht
botroffondo do oxtroaiotiaeho grooporingon gaf hij ooa ui toonaotting oTor onigo aapooton Tan do oaruat oador do Zaid•olukkorat do uitwiaaoling Taa gogoroaa botroffoado Toorgonoaoa Tliogtvigkapingon on do boToiliging Taa bopaaldo objootoa
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togoa oabotago* Bovoadioa word door hot loofd vaa do Dioaat
doolgoaoaoa aan twoo bijooakoaatoa vaa do Procurouro-Ooaoraal
••t vortogoawoordigora vaa hot Miaiotorio vaa Juotitio, do
ftijkaroohoroho oa hot Ooatraal Buroau voor do Statiotiok tor
boaprokiag vaa do aotivitoitoa gorleht togoa do Yolkotolllag.
Do ia artikol 8 vaa do Booohikkiag ABtooodoatoaoadoraookoa bodooldo "Advioaooaaiaoio iaaako do voilighoidaoBdoraookoa"
word op 26 jaauari 1971 door do Miaiotor vaa Bianoalaadao
Zakoa golaotalloord. Do iaatallatiorodo vaa do Miaiotor oa hot
aatwoord vaa do CoaMioaio-vooraittor Prof* Mr. J. vaa dor
Boovoa wordoa ia oxtoaao opgoaoaoa ia do Rodorlaadao Staata*
eouraat vaa doadordag 28 januari 19?1« hotgooa aoaaigo por o*
orgaaoa aaaloidiag gaf oa oaigo booehovwiagoa aaa hot
aatooodoatoa* oa voilighoidooadoraook to wijdoa.
B o f fo

<

^ichtiao» a Toiligfaoido-

Op 2> doooabor 1970 word door do laad vaa fitato advioo
aitgobraoht ovor hot Oatworp»KB aot Hota vaa toolióhtiag hov*
doado ooa algoaoao aaatrogol vaa bootuur aot botrokkiag tot
do taakt do orgaaioatio* do workvijso oa do oaaoaworkiag vaa
do ialiohtiagoa- oa voilighoidodioaotoa*
Dit advioo gaf aaaloidiag tot aador boraad aow«l ia do
Coaaiooio
dio hot oatworp had opgootold aio taaooa do
botrokkoa Miaiatoro*
Tovoao kwaa ia do Taoto Ooaaiooio voor do laliehtlagoaOB Voilighoidadioaotoa do woao aaar voroa do taak vaa do B* V* D*
soalo dio ia hot aiouwo KB aou wordoa oaoehrovoa to rolatoroa
aaa do wot ia hot algoaooa oa ao aogolijk aaa hot W«tbook vaa
Strafrooht* Oatroat do uitkoaot vaa do toraako iagootoldo atudio word do Kaaor< Coaal ooi o op 31 aaart 1971 gofaforaoord*
Oalaago io duidolijk gowordoa dat hot aiot aoor «al golukkoa
do horaioaiag vaa hot XB botrof foado do Xaliehtiagoa* oa
V«ilighoidodioaotoa tijdoaa do aittiagoduur vaa hot huidig»
Kabiaot ai ja boolag to dooa krijgoa*
Ia hot taadolÉblaaVVMO vaa 12 doooabor 1970 voraohooa
hot voralag vaa ooa iatorviow vaa do rodaotour Dro. Vaa Eoordoa
aot hot Hoofd vaa do Dioaot* Do roo^a ia hot vorigo ovoraioht
goaigaaloordo bohoofto vaa do pora oa aaar aaaloidiag vaa bopaaldo gobourtoaiaooa dirooto iaforaatio vaa do Dioaat to
vorkrijgoaf kwaa ook ia doao voralagporiodo bij horbaliag tot
uitiag. Waaaoor dit aogolijk wao word aaa doso voraookoa aovool
•ogolijk togomot gokoaoa*
Do Dioaat word botrokkoa bij (int«r) dopartoaoataal
ovorlog botroffoadot
* Bot vooroatworp vaa ooa Coavoatio tor
rogoliag vaa do atrafroohtolijko poaltio
vaa do aabtoaaroa vaa do Baropooo Qoaooaaoaaapoat

*3- &o LaBdavorordoalag oa hot l*adob*aluit
Sariaaao botroffoado taak oa oovoogdhodoa
van do Coatralo laliohtiagoadioaot}
- Het Bolgiooho vooratol tot viaaaafoohaffing tttaaoa d* Boaolnx «a Rooaoaiof
- Do Juridiaoho iaplioatioa voroaad hottdoado Mt d* uitvooriag TUI do aionwo votto*
lijk* bopaliagoa t.«.T* hot aflaiatoroa
vaa goaprokkoa.
O* Bijaoadoro Goaaiooio voor hot porooaoavorkoor vorgad«rd* l« d*«« p«riod« dri*aaal,Bui«lijk op 13 te 1V oktobor
1970 ia 'o-<Irav«*h*s«t op 19 «n 20 januari 1971 in Bru»»«l oa
31 HMirt *a 1 «pril 1971 ia LuxoMburg. D* Suboouiaai» ad hoc
T«B do Bijaoadoro Coaaiaai* kaaa oroa«*aa drioaaal bijooa,
aaaolijk op 18 doooabor 1970 in Laxoaburg, op 9 doooabor 1970
ia *a-aravoahago on op 17 aaart 1971 in Brusaol. Doao bijoonkoaatoa wordoa all* bijgowoond door *«n aoofdaabtonaar Ton do
Oioaat.
Vaa do op doa* bij«oakoaat*a bohaadold* oadomorpon word*a hi*r goaooads
- Ov*r**akoaatoa tot Tiaaaafaeaaffiag aot voraoaillmd* laadoat
Boalotoa ia Toortaaa ia hot alg*aooa aiador aaol tot viaua*
afaohaffiag oror to gaaa* R*d*rlaad blijft aioh v*ra*tt*a
tog*a d* door Bolgio oa Rooaoni* govoaato Tiaaaafaohaffiag
tnaooa BooaoaiS oa do B*a*l«xt
• Opatolliag van riohtlijaoa a.b*t. do groaaeoatrolo aaa do
baitoagroaaoat
- Baraoaiaatio dor wotgoriag ia do Boaolvx-laadoa a.b«t* do
aaohtigiag tot voorlopig vorblijfi
* Bvoataolo vodoriaatolling vaa do poraoaoaooatrolo aaa do
biaaoagroaaoa vaa d* Boaolaxi
• Olaadoatioao iawtgratio vaa Oaia*a*a oa Portag*a*ai
- Hot roifton vaa vlnohtoliagon op vlaoatoliagoapaopoort*a aaar
ava laad vaa horkoaotf
* Hot oaaoaatolloa van ooa Boaolux-lijat vaa poraoaoa dio ia
ooa dor BoBolax*laadon aoa grata »ija vorklaard*
Po Aubooaaiaalo voor do oaaoavorkiag taaaoa do voiligh*idadi*ttat*a kvaa ia do voralagporiodo drioaaal <iaforaool)
bijooa, naaolijk op 27 aovoabor 1970 ia Bruaaolv op 22 januari
1971 in Luxoaburg on op 19 aaart 1971 in Aaatordaa. Aaa doao
bij««akoaatoB word doolg*aoa*a door hot Hoofd vaa do Dioaat(
lid vaa do Sabooaaiaaio.
Hot ovorlog iaaako ooa botoro bovoiligiag vaa do ia do
Boaolux govootigdo Xaat*lliagoa vaa do Zaropoao üoacoaoohappoa
word voortgoaot* Ootraoht aal wordoa t* koaon tot ooa foraolo
baaio voor do aaaoaworkiag tvaa*a h*t B*v*iligiagabur*au vaa
d* Ooaooaaohappoa oa do voilighoidodionot*a vaa do BOB Oo•oonaohapalandoa* Booda ia goblokon dat dit go*a ooavoudigo
aaak is o.a. oadat do ot«ataroeht«lijko poaitio van do aationalo voilighoidodioaatoa ia olk dor aaagoalotoa laadoa voraohilload ia.
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PANORAMA periode l oktober 1970 tot l april 1971.
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Verhouding met andere Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
ALGEMEEN.

Het goede contact net de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
van bevriende landen werd in de verslagperiode gecontinueerd.
Het berichtenverkeer met betrekking tot verwachte vliegtuigkapingen, kidnapping van diplomaten en sabotage acties en al of niet
vage aanwijzingen daartoe, bleef zeer frequent.
VERENIGDE STATEN.'

"

Het Hoofd van de Dienst heeft in het begin van de verslagperiode,
in gezelschap van de Hoofden van de afdelingen B en C, in
Washington besprekingen gevoerd met de Inlichtingendienst der
V.S. (C.I.A.).
Hier te lande vond de gebruikelijke periodieke gedachtenwisseling
plaats m.b.t. diverse technische apparatuur en hulpmiddelen.
Voor het overige werd ook in deze verslagperiode de intensieve
samenwerking op velerlei terrein voortgezet.
Het Hoofd van de Veiligheidsdienst van de Luchtmacht (O.S.I.)
werd overgeplaatst en heeft inmiddels afscheid genomen. Zijn opvolger is nog niet gearriveerd.
Het contact met.de Veiligheidsdienst (FBI) en met de OSl geeft o»
rigeris geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.
ENGELAND.

Een tweetal medewerkers van de Veiligheidsdienst (MI5) bracht een
werkbezoek aan onze Dienst. De gesprekken over Chinese- en over
Sovjetblok zaken waren verhelderend en voor beide partijen waarde
vol.
De relatie met de Inlichtingendienst (KI6), onderhouden via diens
vertegenwoordigers h.t.l., is goed.
FRANKRIJK.
Het Hoofd van de Franse Inlichtingendienst (SDECE) werd in november 1970 gepensioneerd en opgevolgd door comte .
Twee ambtenaren van de "Renseignements Qénéraux" brachten een
werkbezoek aan onze Dienst.
BELGIË.
De goede samenwerking met de Veiligheid van de Staat werd bestendigd. Kr heeft een zeer frequent contact plaats gehad.
In vérband met het sta^ebezoek van President Tito werd bijzonder
aandacht besteed aan de in './.Duitsland en op Benelux grondgebied
wonende Zuidslaviere.
DUITSLAND.
Het Hoofd van de Bundasnachrichtendienst bracht aset een zijner
medewerkers een bezoek aan H. BVD.

- 2Hierbij kwam o.m. het voortzetten van de verbinding via een BND
vertegenwoordiger h.t.l. ter sprake. Het gesprek heeft ertoe
geleid dat deze post gehandhaafd blijft.

SCANDINAVIË.
De National Police Commissioner van de Zweedse politie en het
nieuwe hoofd van de Zweedse veiligheidsdienst brachten een kennismakingsbezoek aan H.BVD.
Het contact van het Hoofd van de afdeling B met het Hoofd van de
afdeling Politiek Extremisme van de Finse Veiligheidsdienst leidde tot een gesprek hier te lande.
Het Hoofd van de Deense Veiligheidsdienst met wie jarenlang een
goede relatie werd onderhouden, is in november vorig jaar plotseling overleden. Zijn opvolger werd inmiddels benoemd.
AUSTRALIË.

.

De Senior Liaison Officer van de Australian Security and
Intelligence Organization. gestationeerd te Londen, werd naar
zijn land teruggeroepen. Zijn opvolger heeft inmiddels een kennii
makingsbezoek gebracht.
CANADA.

.

Het Hoofd van de Dienst heeft in aansluiting op zijn bezoek aan
Washington, tezamen met het Hoofd van de afdeling B, besprekingen
gevoerd met de_Veiligheidsdienst van Canada.
Enkele ambtenaren van die Dienst voerden in Nederland nuttige besprekingen met ambtenaren van de BVD.
INLICHTINGEN DIENST BUITENLAND
De samenwerking met de onlangs gereorganiseerde IDB verloopt
tot nu toe zonder moeilijkheden.
MARID. MID en LuID
Geen bijzonderheden;

01 J.046451
ox.ao.t <

PAUOHAMA TAM VSXKZUMOSDf* Va* AfDlUltO B TAK PI BTO
(1-10-1970 t/a 31*3*1971)

Za de verslagperiode aija d* oatwikkeliagea ia d* internationale eoaattaiatiaehe wereld op de gebruikelijke wijs* beatudeerd «n de reoultatea daarvan neergelegd ia periodiek* rapporten
oa eakelo opeeiale otadiea*
Za hot bijaoader word aandacht beeteed aaa do volgende oadorworpoat
1. Do Toorboroidlafoa voor hot 2%o ooagroe vaa do ouaauutotiooho
partij vaa do Sovjet-Vaie (CPSO)« dlo ooa vorotovigiag vaa do
poaitio vaa partijleider Broahaew oa ooa aokoro vorhardiag
vaa do blanen- oa baitoalaadao Sowjetpolitiek vooropoldoa.
2* Do verhoudlag tuoaoa Chiaa oa do Sowjot*laio* Do dipioaatioko
botrokkiagoa taaooa beide laadoa worden heroteld* aamr or waa
aoc go»» oprako vaa eaigo idoologioehe toeaadoriag.
3, Do dooeaboroalwotoa ia Foloa. die tot do vorvaagiag vaa partij*
leider Ooowolka door ttierekloiddoa,
V* Do houdiag vaa do Woatorao 0>*oa togoaovor Moatoa, die over hot
algoMooa weer volgsaaor ia gowordoat «oker vorgolokoa bij do
kritische hoadiag, die hot aoroadool vaa hoa aa do iavaaio ia
Tojoohoolowakije iaaaa.
Za doao veralagperiode hobboa aet aaae do volgoado oaderworpoa do aaadaoht gevraagd*
1. Do vorhoadiag vaa do OP* tot do iatoraatioaalo oooMiaiatiaoho
bewegiag oa aet aaa* do CPSU*
2. Do ooahoidapolitiok vaa do OP1.
3. Cowaaiatiooho agitatie ia hot bodrij falevea*
%. Do poaitio vaa do fereaigiag "ModorlaaoVQSSR**.
5. Rot bttitoagowooa ooagroa vaa do Kooamaiatiooho Xoahoidabowogiag
Modorlaad (DW).
1.

Vaatgoatold kon worden dat do CPM-leidiag, die blijft
atrovoa aaar vorbotoriag vaa haar botrokkiagoa tot do GP8U,
hierbij voorsiohtig oa aoador ovorhaaotiag to werk gaat*
Aaa do taoaioehe oio ooa wolwilloado houdiag aaa to aeaen
togoaovor do Voroaigiag "Mederland-asSH" ia de CPN tot aa toe
geheel voorbij gegaaa* Maar hot op 30 aaart bogoaaoa eoagrea
van do CPSü aoad do OPlUleiding goea delegatie (i*v.a» do
"politieke tooataad ia oaa laad*1 - do koaoado vorkieaiagea) •
Vol word or oea oorroopoadoat vaa "Do Waarheid" aaar toe
etuurd»
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¥•«•1*4* uit het deatijda «elf verkoaen iaoleaent te geraken
ia de CPU vooraiohtig beaig haar verhouding tot andere
•eateuropeae CP-en t* verbeteren» Over de deelneming van de
CFK aan da Londenae eeonoaiaehe conferentie van 1 1 - 1 3 Januari
1971 (en d« voorbesprekingen daarvan op 21*9*1970) ko&doa
tevoren intoreaaaate gegevens worden verkregea( waardoor b.T»
het vroegtijdig verlaten Tan da conferentie door da Mederlandaa dalagatla ain of «aar waa ta vooraiea.
Enkele CPlf-topfunotionariaaea voerden besprekingen aet delegatiaa van da Boaaaanaa aa Spaanaa CP (raap. fabruari aa aaart
J.I.). San rapport ovar da oatwikkaltng van da varhoudiag
tuaaaa da CFM an da PCI (flpaaaaa GP) ward op 18*3-1971 da
ragariag toagaaoadon*
2»

Mat hat oog op da al&d april ta houdan Kaaarrarkiaaiagan
atalda da CPff-laidiag raada op 9 oktobar 1970 aan aetiaprogra»
op (aan Maltamatiaf ragorlngaprograMn)a Da CPU baoogt aaa
•aaaaal voraat tagaa da huidiga ragariag an da "ragaringapartijan" OM daarna, iadiaa ook «aar anlgaaina aogalijk, ta koaaa
tot aaaaawarking aot da PrdA.
Toan bakaad ward dat da PvdA «at O*66 aa da PPB tot Targaaada
aaaanwarkiag kwaa, »laak da kritiak, walka tot dan toa ragal•atig door da CPU op bal da PrdA*partnara ward geuitf ta trar*
atoaaan.

3«

Kauwkattrig ia aagagaaa hoa da inTload Taa da CPW op hat
varloop van da grota havanataking ta Bottardaa (aaptaabar/oktobar 1970) «ioh hooft ontwikkeld. Ook da agitatia dar ooa•ttniatan oadar da bowwakarbaidara ta Aaatardaa, alawada da
•anipalatiaa van da haar Haia ia droningan wardaa sorgvuldig
gavolgd. Do aotlaa tagaa da ^anti^-atakingawet houdan da aaa*
daoht.
Toor hat optradaa van ooaanaiataa ia hat badrijfalavaa ia van
vaal balaag gablokaa da arbeid van hat net da CPU Tarbonden
"Instituut voor Politiek aa ftoaiaal Oadaraoak*1 (IPSO), dat
o*l»v. da oud-vooraitter dar CPHt da hoor Da Oroot« tot enkele
belangrijke publieatiea ia gekoaen*
Ovar da ooaantti atiacha activiteit ia da aoeiaal/eeonoaiaehe
aeetor ward de regering in aan negental rapporto» getnforaeerd.

k,

Oo intereaaaate ontwikkeling van da verhouding van da
vrieadaehapavareaiging "Kederland-USSR" tot varaehillende
•uaaiaehe inatantiea kon goed worden gevolgd* Op twee hoogtijdagen (da op 9*11-1970 ta Aaaterda» georganiseerde feeatelijke
herdenking van da ftuaaiaohe Oktobarravolutle an de ondertekening vaa het nieuwe eultulrele aoooord tuaaen "Hederland-ÜSSB"
en de Buaaiaehe vuatervereaigiag >>085R-lledarlandM) waren enkele
belangrijke delegatiea uit do SowJet-Vnie aanwealg.
De leiding van de CPSÜ blijft hieraee haar goede relatiea tot
"Mederland-USSR** aocentueren en dit kan geaien worden ala aaa
•aaifeatatie van het feit dat de SowJet-Unie in Kederlaad buiten de CPN beaohikt over loyale ooaiauniatiaehe •edeataadara.

J* Vit gegeven* over het op 17 on 18 oktober 1970 gehouden buit
gewone oongrea van d» KW (Kommunistisohe lenhoidabeweging
Nederland • marxiatisoh-leaittistisoh) kon worden vastgesteld
dat dOBO organisatie cioh op haar ideologische uitgangspunten
wil beainnen, met name op do taak van do vorig jaar in hot
l«T»n goroopon "mantelorganinaties"t Bond van Huurder» on
Woningsoekenden, do Marxistisoh-Leninistisohe Studentenbond
on do Marxistiaoh-Lenlnietisohe Jougd,
Soa rapport ovor doso ontwikkeling word op 5Q-11-1970 «*n do
regering veraonden*
Overige linkoe groeperingen
Ia do verslagperiode ia hot in do hoek van do radikale
jongeren on studenten betrekkelijk rustig goblovent hot activisme
is duidelijk op oen dood punt aangekoaen.
Opmerkelijk is evenwel, dat ia do theorievorming van do
atudontoaoppooltio aowel als van voraehillondo andere links-radikale groeperingen hot "marxisme" of "marxisme-leninisme" oen
steeds belangrijker rol gaat spelen.
Roowol aen sioh ia voraohillondo kernen van do Nederlandse
studentenbeweging uit hot ideologisch dispuut wil terugtrokken
OBJ do studeatenbelangenbehartiging wederom oontraal to stollen
(do Algemene Studentenvereniging Amsterdam - ASVA * ia hiervan
hot booto voorbeeld! ** *• &nie van Btudenten ia Ifijaogen - DSM on do ïïtroohtao Studenten Faculteiton - D8T -, respootievelljk
to Mijaogon on Utreohtt wordt oohtor in doaolfde richting gedacht)«
hebben overigens atudentenleiders aan allo Vaiveroitoitoa >ieh op
hot aarxioao geworpen*
Aan do eao kaai aiju daarbij groepen ontstaan die ai oh*
overeenkomstig do theorie van do Duitser
, lid van do
Sosialistieche Deutsche Studentenbund (SD8)t ondergeschikt wensen
op to stollen aan oen proletarische partij als de OM t do CPU of
eon niet nader gedefinieerde partij van hot proletariaat van do
toekoBst* Aan do andere kant L» er oen aantal groeperingen ontstaan dat weliswaar wil strijden voor hot proletariaat, Maar geen
afstand wenst to doen van bun «olfstandigheid (eonfora do incioh*
ton van do Duitse 3D8-er
). OBJ tot bundeling van aet naao
doBe laatste «roepen to kooien ia oen "Landelijke Coördinatiegroep* ia hot loven goroopon*
Do Marxistiseh-LoninistiMhe Studenteabond (HLS) on
- waaneer BO succes hooft * deae "Landelijke Coördinatiegroep"
Bullen straks wellicht do enige studontengroeperingen aijn die
landelijk iets to betekenen hebben* De Nederlandse Studentenraad
(KSB) bestaat practisoh niet aeer*
Ook in andere groeperingen valt eon toeneaende belangstelling
voor het Marxisme waar t o nomen:» In het bijaondor is dit hot
geval met de Bond van Dienstplichtigen (do "witte" BVD), waarin
onlangs celfs voorstellen Bijn besproken tot invoering van eon
"coaauniotisehe" organisatievorm*
In do afgelopen maanden is de belangstelling voor do Dorde
fforoldproblomatiek BOdanig toegenomen dat ia verband daarmee weer
eon opleving van de activiteiten to verwachten ia* Vermeldenswaard
aijn bijvoorbeeld het Jongoroneongros ovor kolonialisme on een
sterke uitbreiding van do activiteiten van hot Medisch Comitft
Vietnam.

- kXa do «foor vaa do rookta*oxtrotto grooporiagoa aija gooa
bijaoadoro aotivitoitoa goaigaaloord* Wol aija or oakolo aioawo
orgaaiaatioa aot ooa otork rooktoo iaolag (Volkaaaio o*a*) ia
opkoaot» waaraaa aador «aadaekt aal wordoa gogovoa»

a» AOTXLLIBI
Soa fwaotioaaria van do afdoliag vortrok aaar do Aatilloa,
toaoiado daar vo_or oakolo jaroa do faaotio vaa plaatavorvaagoad koofd Taa do fXA to rorTvlloa*
Aaa do WA word voorts do «ooruikolijko otoaa fobodoa bij kot
Torgmroa vaa laforaatloo oror otroaiagoa oa poraoaoa raa
radikalo of oxtro^otiooao iaala*»
». BroiMAJüg
Ia Jaaaari 1971 Maktoa do Kodorlaadoo pablioitoitamodia vool
opkof Taa do oprioktiag vaa ooa Suriaaoaa BoTrijdiagafroat
(SQBKno)» Aio woordTOordor voor doso "orgaaiaatio** faagoordo
do fiariaaaaao joaraaliat
• Zija aododoliagoa( dat
kot SUBJSFBO ia Toorkoaoado govalloa aiot torag aoa ookrikkoa
TOOT gowolddadoav Torooraaaktoa aog al wat borooriag« Vaa
oaigo aotivitoit van kot SDBJVBO waa tot aa too ooktor gooa
aprako oa kot aiot or aiot aaar uit dat ia do tookoaot aotivitoit van oaigo botokoaia aal wordoa oatplooid*
Op 20 «aart J.l. word ia do BAX do aaaifoatatio NKoloaialioao»
Oaafkaakolijkkoid" goaoadoa* Mot aaao door kot optrodoa Taa
do kadorloidor vaa do Partij vaa do Matioaaliatiooko Bopabliok,
word "kot Modorlaadao Xoloaialioao te BariaoM"
kot ooatralo tkoaa Taa doao «aaifootatio*
Xa SuriaaM blijkt kot aodio 1970 opgoriokto Mand.otiook«Loai*
aiatiaok Coatraa (NL0<) gooa ooadagaTliog to »ija. NPo Bodo
Sttriaa»orMv kot blad vaa doao grooporiag* Toraokijat tot aa
too rogolaatig oa oalaago voroeaooa kot oorato aaaaor vaa ooa
otadoatoabXad vaa kot MLCfl.
Oo Joago orgaaiaatio wordt aoktor do aokoraoa goloid door do
ia Braaaol politiok goaokooldo» pro* Ckiaoao Sariaaaaao
aoadoaioao ~
~
*
Do vooratolloa a.b.t. do A-UJ«t 1970/1971 wordoa bogia
oktobor 197O aaa do Miaiotor voorgologd»

Mot do ailitairo ialioktiagoadioaatoa wordoa rogoliagoa
gotroffoa iasako do vorworviag oa vorworkiag vaa gogovoao botrof*
foado do Bond vaa Dioaatplioktigoa(MwittoNBVD)»
Modo t*b,v* do ailitairo ialioktiagoadioaat word ooa aaatal ovor«aiektoa aaaoagootold botroffoado do orgaaiaatio oa do aotivitoi*
toa vaa oxtroaiatiaoko grooporiagoa*

Ia d* vorolagporiodo word do afdoliag gotroffo» door hot
plotooliag overlijd*» va» ••» Ta» kaar •odovorkoro.
Vior aiddolbaro fiwotioaarioao» Bij» door slokt* voor
laBforo tijd «itgoaohakold. (Ion va» &oa i* ijuiiddol* op 10 april
plotoolinf ovorlodoa»)
Boaïa roodc oordor troraold word oo» ooataetaabtoaaar va» do
oootio BOA voor oakolo jaro» bij do VHA «odotaoaoord.
•o» «iddoloaar aabtoaaar aaa oatolag wogoao hot aaMvaardo»
va» ooa andoro botrokkiagi oo» twoodo gi*f *•* f«»otio»ool loof*
tijdooatolagt ooa dorde word por 1 april ovorgoplaatot aaar do
afdoli»! PZ.
Aio ffovolf van hot bovo»otaa»do o» va» do roodo bootaando
vaoatvroo ei j» oakolo aootioo tha»o (onwtig) o»dorbosot*
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PANORAMA - Afdeling C.

l oktober 1970 - l april

1971.

U.S.S.B.
Vertegenwoordiging.

~
|

In de sterkte van de Sowjetrussische vertegenwoordiging kwam
geen wijziging. Wel vond een vrij groot aantal mutaties plaats
in de categorie waarin zich steeds de inlichtingenofficieren
bevinden. Veel aandacht vereiste dan ook het gedragspatroon van
deze nieuw aangekomenen. Zij behoren doorgaans tot een jongere
generatie; zij werden nog niet eerder in een Westelijk land
waargenomen en derhalve ook nog niet eerder geobserveerd.
De plaats van de in mei 1970 uitgewezen 1ste secretaris-persattaché
werd pas in december 1970 door een nieuwe
functionaris ingenomen.
Ook arriveerde een nieuwe TASS-correspondent.
Hij blijkt over
een grotere talenkennis - o.m. van de Nederlandse taal - te
beschikken dan zijn voorganger.

De jaarlijkse herdenking van de oktober-revolutie in november
1970, georganiseerd door de Vereniging Nederland-U.S.S.R.,
l
_,_
•
werd door een delegatie uit de Sow j et-Unie bijgewoond. Kiervan
;] '~ """
maakte onder meer deel uit
, die van 19ol tot 1565
'\s 2de secretaris verbonden was aan de Sowjet Ambassade te
:]
Den Haag en toentertijd betrokken was bij agenten-operaties.
'
Ter gelegenheid van de ondertekening van de culturele overeenJ
komst tussen de Vereniging Nederland-U.S.S.R. en de Nederlandse
1
afdeling van het Sowjet Verbond van Vriendschapsverenigingen
en Culturele Betrekkingen met het Buitenland arriveerde eveneens een Sowjet-delegatie in Nederland. Eén van de leden van
deze delegatie, de schrijver, tevens secretaris van de Schrijversbond van de U.S.S.R.,
t sprak o.a. met Minister KLOMPE,
de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam en met leden van de
PEN-club. Hij had duidelijk tot taak de Nederlandse kritiek op
de behandeling in de U.S.S.R. van de zogenaamde "dissidente"
schrijvers te ontzenuwen.
Als tolk van beide delegaties trad op A.D. POPOV, die in 1961
in Nederland tot persona non grata werd verklaard wagens zijn
aandeel in de verwikkelingen met het Russische echtpaar GOLUB.
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Een delegatie van het Staatscoraité voor Wetenschap en Techniek
- een voorpost van de Sowjetrussische inlichtingendiensten met
een staf waarin inlichtingenofficieren - sloot in januari 1971
in Den Haag een overeenkomst met het Ministerie van Economische
Zaken inzake technische en economische samenwerking. Hiermee
ging een lang gekoesterde Sowjetwens in vervulling.
De delegatie maakte van haar verblijf in Nederland gebruik om
met een aantal belangrijke Nederlandse industrieën in contact
te treden en een basis te leggen voor de beoogde uitwisseling
van technische en wetenschappelijke gegevens.
«
*
"~

De Russische scheepvaart op Nederland neemt nog steeds toe.
Dagelijks bevinden zich in Nederlandse havens 10 tot 15
Russische schepen met een bemanning van 20 tot JO Russen.
Het onder controle houden van deze groep van gemiddeld 300
Russen is vrijwel onmogelijk. Het is evenwel bekend, dat vanaf deze schepen inlichtingenactiviteiten worden bedreven in
nauwe samenwerking met h.t.l. geaccrediteerde inlichtingen,
officieren.
Het in Antwerpen gevestigde Russische scheepvaartbedrijf
"Transworld Marine Agency" stelt pogingen in het werk in
Rotterdam een filiaal te vestigen.

Inlichtingenactiviteit er..
In de verslagperiode bleek, dat de te Amsterdam gevestigde
Sowjetrussische vertegenwoordiger van het reisbureau "Inturlst"
zich bezig houdt met het versanelen van inlichtingen op nilit.-3.ir
gebied.
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De aan de Handelsvertegenwoordiging te Amsterdam verbonden
vertegenwoordiger van de Russische koopvaardij probeerde
contacten te cultiveren met medewerkers van de Rivierpolitie
te Rotterdam.
De eveneens aan de Handelsmissie te Amsterdam verbonden vertegenwoordiger van het Staatscomité voor Wetenschap en Techniek,
die in vorige verslagen reeds werd genoemd, richtte in de afgelopen maanden zijn belangstelling in de eerste plaats op de
research, welke ten behoeve van Overheid en bedrijfsleven wordt
verricht aan de Nederlandse Universiteiten.

D.D.R.
De Oostduitse HandelsverteflenwoordiginR*

l
•*
1
|
i
•:
.(
*

In de verslagperiode werd aandacht besteed aan de Oostduitse
pogingen om tot uitbreiding te komen van het aantal jointventures in Nederland. Terzake vond overleg plaats met de
Ministeries van Buitenlandse Zaken en van Justitie,
De Oostduitse procuratiehouder van een van deze joint-ventures,
die sich met een Jn België uitgegeven Benelux-verblijf Bvergur.ning in Nederland vestigde, werd aangezegd het land te verlaten.

\p 9 oktober 1970 reikte het hoofd van de Oostduitae vertegen*j
woordiging,
, onderscheidingen uit aan 3> Nederlandse
i
oud-Spanje strijders.
ü'
s
|
j -—

In januari 1971 werd - op uitnodiging van de Oostduitse CDU een onofficieel oriëntatie bezoek aan de D»D.R. gebracht door
vertegenwoordigers van KVPt AR en CKU.

Inlichtingenactiviteiten*
Na selectie van door de dienst ontvangen gegevens omtrent
Nederlandse reizigers naar Oost-Berlijn en de D.D.R», werden,
gesprekken gevoerd met die Nederlanders, die mogelijk de belangstelling van de Oostduitse inlichtingendiensten zouden
hebben genoten. Een aantal van hen bleek tijdens het verblijf
in de D.D.R. inderdaad door de Oostduitse inlichtingendiensten
benaderd te zijn.
De belangstelling van deze diensten ging uit naar het ultracentrifugeproject en de aardgaswinning en -exploitatie in Nederland. Ook werd weer een poging ondernomen om te penetreren in
de NAVO-vestiging AFCENÏ te Brunssum.

|

De overige communistische landen.
Bij de aanvang van de verslagperiode waren de werkzaamheden
toegespitst op de beveiliging van de Joegoslavische President
TITO tijdens diens staatsbezoek aan de Beneluxlanden in oktober
1970.
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Aan zijn komst was een grondige studie van de anti-TITOgroeperingen voorafgegaan. De informatiepositie in de JoegoSlavische sector werd uitgebreid. Aanwijzingen, die op een
mogelijke bedreiging van het Joegoslavische staatshoofd en
diens gevolg duidden, werden gerapporteerd aan de instanties,
waarmee in verband met het bezoek nauw werd samengewerkt, t.w*
de Directie Openbare Orde en Veiligheid van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken van het
Ministerie van Justitie, een aantal Gemeente politiekorpsen,
de Koninklijke Marechaussee en de zusterdiensten in de Bondsrepubliek, in België, Luxemburg en Frankrijk.
Daar de Joegoslavische Staatsveiligheidsdienst, in verband siet
de beveiliging van President TITO, verbinding verzocht met
competente Nederlandse instanties, werd - onder de vlag Vfui
Openbare Orde en Veiligheid - telefonisch contact onderhouden
met h.t.l. aanwezige Joegoslavische veiligheidsofficieren.

Vertegenwoordigingen.

LJ
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Met een vierde bezoek aan Nederland in oktober 1970 rondde een
functionaris van het Centraal Comité van de C.P,-C.S.S.R. de
zuivering in de Tsjechoslowaakse vertegenwoordiging alhier af.
Door de zuivering verloor de vertegenwoordiging acht medewerkers.
Zes van hen keerden terug naar hun vaderland; twee verzochten
asyl in het Westen.
Aanvulling van het geslonken aantal medewerkers vond inmiddels
plaats door de komst naar Nederland van een nieuwe handeleattaché en een attaché voor culturele aangelegenheden. Van
beiden is inmiddels bekend geworden, dat zij behoren tot de
Tsjechoslowaakse militaire inlichtingendienst.

:j
j •-" "~

Enige Tsjechoslowaakse vluchtelingen in ons land ontvingen uit
Praag opdracht om een bedrag van f. 500,— naar TsjechoRlov/akije
te zenden. Het bedrag heette benodigd te zijn voor de verdediging in een proces - hen door de Tsjechoslowaakse staat aangedaan - wegens strafbare verlating van hun vaderland. De naam
van de door Praag genoemde "verdediger" is gelijk aan die v&n
een advocaat, die in de vijftiger jaren in de beruchte
processen als verdediger optrad.

t

De nieuwe Hongaarse Ambassadeur
1970; de nieuwe Poolse Ambassadeur
1970.

J

arriveerde op 28 oktober
op 30 november

De vestiging van een Poolse scheepvaartvertegenwoordiging
"Polish Ocean Lines" te Rotterdam - waarvan iri vorig verslag
sprake was - heeft inmiddels plaats gevonden.
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Aan Poolse zijde bestaan thans plannen tot vestiging te Amsterdam van een gezanelijke vertegenwoordiging voor de Poolse luchtvaartmaatschappij LOT, het Poolse reisbureau OBBIS en de Poolse
firma in kunstartikelen CEFELIA. De twee laatstgenoemde staatsbedrijven waren tot dusverre niet vertegenwoordigd in Nederland.
Nadere inlichtingen werden ingewonnen over de in ons land bestaande joint-ventures van Nederlandse ondernemingen met staatsfirma's uit Polen, Tsjecho-Slotrakije, Roemenie en Bulgarije.
Gebleken is, dat sommige bij de joint-ventures werkzame Oostblok onderdanen tijdens het weekend worden ingeschakeld bij werkzaamheden op de diplomatieke vertegenwoordiging van hun land.
In feite betekent dit een verkapte uitbreiding van deze missies,
Terzake vond overleg plaats net het Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Getracht wordt door middel van een stringent visunbcleid
de komst naar Nederland van tot deze categorie behorende Oostblokonderdanen zoveel mogelijk te beperken.
Inlichtingenactiviteiten *
De h.t.l. aanwezige Tsjechoslowaakse inlichtingenofficieren
schenken bijzonder veel aandacht aan de publieke opinie in
Nederland inzake de erkenning van de D. D. R. en aan, wat door
hen genoemd worit, "anti-communistische propaganda en Zionisme
in Nederland".
In de verslagperiode toonden zij voorts zeer veel belangstelling
voor organisatie en werkwijze van de Nederlandse douane. Ook
waren zij druk doende gegevens te verzamelen over de Tsjechoslowaakse vluchtelingen in Nederland en vooral over die vluchtelingen, die werkzaam zijn aan universiteiten h.t.l..
Opmerkelijk veel vertegenwoordigers van communistische landen
- met onder wie enige inlichtingenofficieren - hadden belangstelling voor in de verslagperiode in Nederland gehouden Congressen, met name voor het 58ste Congres van de Interparlementaire Unie te Den Haag; het Congres van de P. v. d. A. te Amsterdam en voor de Noord Atlantische Assemblee te Den Haag.
Ook bij Internationale Congressen op gebied van reizen, en luchtvaart waren Oosteuropese inlichtingenofficieren aanwezig.

Chinese Volksrepubliek.
In de verslagperiode bleek, dat de Chineee Vertegenwoordiging
voortgaat met uit het isolement te treden. In diplomatieke
kringen onderhoudt de Vertegenwoordiging thans v/eer op vrijwel
normale wijze contact.
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In de afgelopen maanden werd een viertal medewerkers van de
Chinese Vertegenwoordiging door nieuwe functionarissen vervangen. Een var. hen beheerst het Chinese dialect, dat door
een 'groep Overzee-Chinezen in ons land wordt gesproken.
De taai-barrière, v/elke tot dusverre tussen de Vertegenwoordiging en deze groep bestond, is hierdoor opgeheven.
Met de overige Overzee-Chinezen wist de Vertegenwoordiging de
banden eveneens verder te verstevigen.
Verzoeken van Nederlandse studenten en scholieren om films
en ander propaganda-materiaal worden steeds terstond ingewilligd.
Aan de Y/estduitse Televisie, welke nauw contact onderhoudt met
de Vertegenwoordiging, werden - op verzoek - films ter beschikking gesteld over de Chinese Volksrepubliek, die vervolgens op
de beeldbuis in de Bondsrepubliek verschenen. Ook de contacten
met de V.P.R.O. o.a. betreffende het ter beschikking stellen
van Chinese films voor T.V.-uitzendingen, werden voortgezet.
De Vriendschapeverenigingen "Association Belgique-Chine" en
''Association Luxembourg-Chine", die gedurende de laatste jaren
onder supervisie stonden van de Ambassade van de Chinese Volksrepubliek te Parijs, onderhouden thans weer rechtstreeks contact
- evenals in de jaren vóór de Culturele Revolutie - met de
Vertegenwoordiging alhier. Deze wijziging is door de Vriendschapsverenigingen met vreugde begroet, daar de Vertegen7;oordiging te Den Haag een soepeler gedragslijn volgt, dan die te
Parijs, ten aanzien van de financiering van activiteiten van
deze verenigingen.
Het voorgenomen bezoek van een Nederlandse Handelsmissie aan
de Chinese Volksrepubliek zal niet plaatsvinden. Te elfder
ure liet Peking weten, dat deae missie niet welkom ie, omdat
de Nederlandse regering de zogenaamde "2-China's politiek"
voert.
Deze politiek, die inhoudt dat naast de Volksrepubliek China
het bestaan van de Republiek Taiwan wordt erkend, is voor de
Volksrepubliek onaanvaardbaar.
Het aantal ouder Chinese vlag varende schepen, dat Rotterdam
aandoet, neemt steeds toe. Enkele van deze schepen worden
thans op werven in Rotterdam en omgeving gerepareerd.
Handelsfunctionarissen van de Chinese Vertegenwoordiging onderhouden nauw contact met de zich aan boord bevindende politieke
commissarissen. Laatstgenoemden staan net hun functie op de
monsterrol vermeld.
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Midden-^Oosten.
De in voorgaande verslagen reeds genoemde honorair-consul van
Koeweit in Nederland,
zet de propaganda ten behoeve van de Palestijnse verzetsbeweging voort. Kij onderhoudt
daartoe nauw contact met zich progressief noemende Nederlandse
studentenkringen. Eveneens staat hij in verbinding met
Al-Fatah-vertegemvoordigers in de ons omringende landen.
Voorts stelt hij thans pogingen in het werk om steunpunten te
verwerven in kringen van Marokkaanse en Jordaanse gastarbeiders
in Nederland.
In de maanden februari en maart van dit jaar werd de aandacht
vele malen opgeëist door meldingen betreffende bezoeken van
Arabische terroristen-groepen aan West-Europa. Betreffende
deze meldingen vond veelvuldig overleg plaats met de buitenlandse zusterdiensten en met de Nederlandse grensbewaking.
Zuid-Molukkers .
Gerapporteerd werd reeds over de aandacht die de nieuwe beweging, het "Bevrijdingsfront R. M. S.", thans opeist.
Dit "Bevrijdingsfront", waarin veel - en vooral jongere aanhangers van TAMAELA een actieve rol spelen, ie een zich links
noemende, op ideeën van MAO en GASTRO georiënteerde, beweging.
De militante instelling van het front richt zich in eerste aanleg tegen de Republiek Indonesia, maar met ontladingen tegen de
Nederlandse samenleving dient rekening te worden gehouden.
Het verwerven van informaties onder de Zuid-Molukkers wordt
bemoeilijkt doordat diegenen, die bereid zijn deze te verstrekken ernstig beducht zijn als "verraders" te norden ontmaskerd en vergeldingsmaatregelen te zullen ondervinden.
Deae beduchtheid wordt niet zonder reden gekoesterjk _
Ook maakt het bestaan - naast en in de bekende officiële
organisaties van de Zuid-Molukkers - van een veelheid van in
elkaar overlopende en elkaar bestrijdende actiegroepen, het
uiterst moeilijk om tot een helder inzicht in (ie situatie te
geraken.

Personeel.
De onderbezetting op vrijwel alle secties van de afdeling
bracht de noodzaak met zich het werkpakket van de afdeling
in nadere beschouwing te nemen. Op grond hiervan werd tot inkrimping van het werkterrein van sommige secties besloten.
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Zo zullen bijvoorbeeld de werkzaamheden van de secties, die
zich bezighouden net de activiteiten van de Sowjetrussische
inlichtingendiensten, sich geheel concentreren op de Hussische
inlichtingenofficieren. Andere werkzaamheden van deze secties
werden beperkt of stopgezet.
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MNOBAMA afdeliag Beveiliging
1 oktober 1970 * 1 april 1971.

1. Nadat d* afdeling la 4» aoa*r vaa 1970 waa gereorganleeerd,
vaarbij drie aeetiea (overheid, indaatrie «B veiligheidaoaderaoekea) aija oatataaa, werd da nieuwe organiaatie ia da veralagparioda op haar doelmatigheid b*pro*fd. Oeae proaf ia
alleaaina guaatig uitgevallen* Hu da veiligheideoadersoeken
door aéa aeetie worden behandeld, konden da aaetiaa overheida*
aa induatriebeveiliging hun Tolla aaadaeht geven aan da OTariga
beveiligingawerkaaaMhedea* Hiardoer ia hat aogalijk gavordaa
aan vaar evenwichtig baTailigingabalaid te voeren, aij het dat
hat araatiga paraoaaalagabrak bij da laatatgaaoaada aaetiaa
• hetwelk aoaenteel yy£ vaa de toegeataae peraoaeelaaterkte
bedraagt - de uitYoeriag vaa da werkaaaahedea aancienlijk be*
leaisert» W.t kleat daa te aeer BB door de toegeaoaea geweldplegiag «eer aaadaeht aaa de beveiliging vaa bepaalde objeetea
aoet wordea beate*d*
2* De aaetie OPOV waar da veiligheidaomderaoekaa aaar peraoaea
worden behaadeldi kaapte aet een aear hoog aiektererauia.
Soaaiga aedewerkera* waareader de aeetieehef, warea langere
tijd wegeaa aiekte afweaig. Hoewel da onder•oakea, aij het
door een extra inapanniag vaa aadere peraoaeelaleden en teveaa
•et aanaiealijke Tertragiag, nog wel kondea worden uitgevoerd,
koa geen enkele aandacht worden beateed aaa de aoodaakelijke
verbetering en aanpaaaing vaa de bij de Teiligheidaoaderaoekea
te gebruikoB aethodiekea en proeedurea. Deae aituatie baart de
afdalingeleiding grote aorg, aet naae vanwege de eoaaequentiea
die aaa de inwerkingtreding van de Beaohlkking Aatecedenteaoaderaoekea aijn verboadea*
3. Mat de al11talr* ialiehtingendieaateB werdea de gebruikelijke,
nauwe eontaetea onderhoudea. Xn da veralagperiode werd een
peraanent* werkgroep ZaduatriebeveiligiBg ia het leven geroepen,
waarin vertegeawoordigera vaa da Militaire inliehtingendieneten
en van de afdeling aittiag hebben. Het doel van daae werkgroep
ia het uitwieaelea vaa ervaringen, het fomulerea van atandpunten en het vaatatelleB vaa gedragalijnen «et betrekking tot de
induatriele beveiliging in het algeaeea.
k. Ken hoofdaabteB&ar vaa de afdeling aawj aittiag ia .dé Veiligheidaeoaaisaie Burgerluehtvaart iageateld door da Minieter vaa
Verkeer en Waterataat, welke eoaaiaaie tot deel heeft de aaaalagea op ea de kaping vaa burgerluchtvaartuigea aoveel Boge11jk tegen te gaan»
5. De afdeling bleef aauw betrokken bij de beveillglBg «aa da
Noordatlantisehe Verdrafaorgaaiaatie. Eet afdelingahoofd wooade
de halfjaarlijks* vergaderiag van het Rata Seearlty Conittee
bij} het plaatavervangend afdelingahoofd ea 4»^aeetieehef aaaea
deel aaa de beaprekiagaa van enkele geapeoialiaaerde NAVO»
werkgroepen te Bmaael.
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6. 9» «h» f van d* sectie Zadustriebevelligiag aaa deel aaa
enkele internationale bijeenkomsten vaa de bij d* beveiliging
van het tripartite ultraoentrifuge verdrag betrokkea iaataatiea.

7* Vit het aaderaoek bij d* departeaeaten van algeaeea beataar
aaar d* insot van üitaeadkraehten bleek dit aaatal aedert
te ai Ja verdrievoudigd. Bij een aaatal aiaiateriea aija uitaeadkraehtea aoodgedwoagen ingeaehakeld bij vertrouwelijke
verkaaaahedea. Hoewel dit uit beveiligiagaoogpuat aeer ongewenst
ia i dient aet deae realiteit rekening worden gehouden*
In voorkokende gevallen wordt in overleg «et de betrokken
departeaoatale beveiliglngaaabteaaftr aaar deae krachten een
veiligheidaonderaoek ingeateld. Deae oaderaoeken vallen ui teraard niet onder de bepallagen vaa de Beschikking Antecedentenonder soeken»
8. Gedurende do veralagperiode werd «et eea aaatal beveiligde bedrijven overleg gepleegd o» tot eea veraatwoorde beperkiag vaa
het aantal voor eea veiligheidaonderaoek ia aanaerking koaeade
peraoaea te koaen. Dit overleg had eea verheugend resultaat en
aal worden voortgeaet»
9* Zn verbaad «et do bouw van nieuwe proviaeiehuiaen ia Aaaea on
Zwolle werden beveiligiagaadvieaea uitgebracht* Dit waa even»
eena het geval aet de toekoaatige veatigiag van het Hiniaterie
van Algeaene Sakea aaa het Binnenhof no. 20. De huidige aetel
vaa het Kabinet vaa do Miaiater-Preaideat aan het Pleia 1813
werd - voor cover dit ia een dergelijk pand Mogelijk ia •et hulp van de afdeling Technische Dieaat ondoraooht op de
aaaweaigheid van afluisterapparatuur. Hoewel aan een ao/n onder*
aoek wel enige preventieve waarde ia verbonden, mag het reaultaat daarvan niet worden overschat.
10. Mot de beveiligingaaabtenaren vaa de departeaentea word gesprokea
over de aoodaaak net ambtenaren, die aet een dienatopdraeht of
oa privt-redeaea eoaauniatiaehe landen beaoeken een beveiliginga*
geaprek te voeren» Met het oog hierop ia voor de beveiligingaaabt «naren ia do veralagperiode een tweedaagse cursus georgaai*
aeerd, waarbij uitvoerig op de achtergrond en methoden vaa de
cea*uniatieehe inlichtingenactiviteiten ia iagegaan*
11* Zn de verslagperiode ia een begin geaaakt aot de bestudering
vaa het iagewikkelde probleea vaa de beveiliging vaa aet behulp
vaa coaputersysteaea verwerkte gerubriceerd* gegeTena. Hierbij
wordt saaeagewerkt «et de Militaire inlichtingendiensten en
aet het bureau van de raadadviseur voor de autoaatiseriag, de
heer
i, aet wie reeds een inleidende bespreking is
gevoerd* Op Nederlands iaitiatief ia dit probleen eveneeaa in
studie geaoaea door het RATO Seeurity Coawittee*
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PANORAMA vaa 1 oktobor 1970 t/» 31 «aart 1971

Bootio M

gooa bijaoadoraodoa
Sootio BO
D* Sootio voraorgdo d* gobruikolijko oploidiagoa, t «v* do aga*
baaiaoaraua «n do iaforaatio- «a obaorvatioouraiuu
D* bohoofto bij do Politio o» poraoaool dat mot ««a ialiehtiagoa»
taak wordt bolaat bij do BVD t* latoa oploidoa ia toogoaoaoa. Dit
houdt vorbaad aot hot rolatiof groot aaatal afTlooiiagoa vaa por*
ooaool bij do iBlieatiagoadioaotoa vaa do Politio.
Do ia jaaaari 1971 maagoTangoa baoiaeuroaa oa do daarop aaaalaitoado
iaforaetie- obaorvatiocaroua, wordoa daaroa «itsluitoad voor Politio*
oiibtoaaroa boot «ad.
Dit braoht aot aicb. dat ia april 1971 *oa oxtra baaiaoaraaa voor
hot BVD-poraoaool dioado to wordoa iafolaat.
Do grotoro toeloop vao hot aaatal ouroiatoa •«afct hot noodaakolijk
grotoro loalokaXoa tor boaohikkiac to krijgoa. Biorvoor wordoa door
do aorg vaa do Afdoliag FXD do aodigo atappoa oadoraoaoa*
Voor oigoa poraoaool oa ooa aaatal bovoiligiagaaabtoaaron vaa vor*
aehilloado aiaiatorioo wordoa orioatatio-oaraueaoa voraorgd.
Aaavttlloado vomiag door aiddol vaa loaiagoa oa filavortoaiagoa
voad plaata voor oigoa poraenool oa dat vaa do dioaotvorbiadiagoa*
Soa aaatal atagiairoa word bogoloid bij do uitvooriag vaa otudio*
opdraohtoa*
Do Sootio atoldo volo aaloa haar aodoworkora ala gaotdoooat tor
boaohikkiag aaa divoroo oploidiagaiaatitatoa vaa do politio oa
do atrijdkraehtoa.
Do Sootio had ooa aaadool ia do orgaaiaatio vaa eoaforoatioa voor
do Dioaat oa voor faaotioaariaaoa vaa Bijka- oa Ooaooatopolitio
dio ia oktobor 1970 oa ia Mart 1971 wordoa goaoudoa»
Ook ia doao voralagporiodo nam : ooa aaatal lodoa vaa hot poraoaool
dool aaa do ourouaaoa vaa hot bij do Sootio oadorgobraehto taloapraetietM.
Sootio E IX
Do Soetio oadorviadt bij haar taak *ot botrokkiag tot hot iaatolloa
vaa oadoraookoa ia ruiao aato aodoworkiag vaa partioalioroa.
Do boroidwillighoid vaa offieiolo iaataatioa do aodigo gogovoaa to
voraehaffoa ia aoador aoor good to aooaoa»
Bijsoadoro rogoliagoa wordoa gotroffoa aot oaigo goaooatoa« dio
door poraoaoolagobrok aiot laagor koadoa voldooa aaa do voraookoa
oa inlichtiagoa uit do bovolkiagarogiatoro*
Sootio S XIII
gooa bijaoadorhodoa*

1 april 1971
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Ba baataamda ralatia aat da ZBb% voortgakoaaa alt bat gabraik Tam
ooaraBtioaala poBakaartapparatuar Taa dit aoaaara, «ard barnat voor
aat orgaaiaaraa Taa aaa oritatatiadag ia Aaatardaaw liaraaa «ard
daalgaaoMB door aat hoofi Tam da Diaaat, da afdaliagaboofaam» aaa
aaatal laidiaggavamda foaatioaariaaaa ait da doo«aa*tatiaaaotor aa
aakala amlara •adawarkarc* Door da HU «ard oadar Maar da «arkimg
gatooad Taa «aa ooapatarayataaB Tam d* darda gaaaratia, uitgaruat
•at aabijfaambadaa aa a««Ua«i>tanaaala»
Ba oplaidiaf vaa aaa aadavarluNr dia gaaaal i> Trijgaaaafct Toor
hat aatoaatiaariafaoadarBOak voad gaatadif Toortfaaf• Pogiagaa
garieat op aat aaatrakkaa vaa aaa aatomatiaariagadaalcvadiga Taa
auitaa da Diaaat aaddaa tot daaror gaaa •«•«••• Kat aaa aadavarkar
Taa hat Buraaa Taa da laadadTiaaar TOOT da Atttoaatiaariag «ard Taa
fadaahtaa gaviaaald or«r aatoaatiaariBffavagalijkbadaa*
Bat hoofd van da afdoliag vaoado op aitaadigiag Taa da Diraotia
Orarbaidaorgaaiaatia an -atttoaatiaariag aan XBaVaavlaar Toor da
lijk«or«rliaid bij.
Ba arartoigiag «iat T«UL dat da «oapatartaabaiak «o T«r ia
Toortgaaabradaa aa da prijs par gahaagaapoaitia ia «aa ooapatarayotaaa ao atark ia gadaaU dat bat Tcraatvoord aaat «ordaa gaaabt
orar ta gaaa tot da iaaabakaliag Taa «aa eoapatar taa baboara Taa
da iaforaatiararvarkiBg Taa da Biaaat. Ii«rbij «ordt ia da «arata
plaats gadaobt aaa da ovarbroagiag Tma bot oavaagrijka aartotbaalcbastaad aaar aaa M«illakaarig toaga&kalijk" oo»patargab«agaa.
Ba IBM i« iaaüdala aitgaaodigd OOB voorlopig* koataaraalag ia
t* diaaaa op groad Taa «aa baporkt aaatal globala gagar*
9«a baboara Taa «aa Taraaalliag Taa da r«giatratia TBB da biaaaakoaaada po«t, dia bij da Biaaat tat aog toa «^baaaard i» op bat 0
Post- «a Arabiafsakaa. (K 425)» var* bat pMkot/P* gataapaotaard
Taa ««a apparaat Taa B«darlaada fabrikaat» gaaoaatraaard oa bat s«g*
fotografisab paatboakaa ta T«r««aroudigaa. Boa« aiatma aatbodayaa
Taatlaggiag «ordt ia ladarlaad bij «akala iaataatiaa ra«da toagapaat,
oobtar aat gabraikaakiBg Taa fotooopiaarapparataar di« ai«t voor dit
doal ia oatvorpaa. D» ••rat* iadrak Taa d* «arkiag Taa bat aiaowa
apparaat ia goaatig gawaaat*
Ia •aaadaaariaal Tarbaad «ard da aogalijkbaid baaiaa Taa OT*Tbroagiag Taa bat oaraagri jka arabiaf ia bat boofttgaboa» aaar bat
•oatorraia, «aardoor kaatoorroiarka baaabikbaar soit koaaa op «aa dar
•tagaa. Ba fraquaatia Taa raadplagiag Taa aam aamaarkalijk daal Tam
da doaaiara ia aahtar «odaaig dat daaa oploaaiag Tam bat raiat*problaa» amdara bocvaraa >oa oproapam* Baa baaliaaiag ia aog niat
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la da Taralagpariada ia «p «2-Jajrlga laaftijd «varlada»
da kaar
. Tailigkaidaaabtaaaar A.
Xa kat afgaltpaa tl JdTak kabba» 1* paraa»aal*ladaa da
Diaaat Tarlataa* 7 wagaaa; kat baraika» Ta» da mitkariagagaraaktigda laaftijd (5 aiddalbara aa 2 lagara aabtaaaraa)
aa 7 «p aigaa Taraaak (1 kagara, 1 aiddalbara aa 5
aabtaaaraa, vaarraa 3 Traawa», w.a* 1 tjrpiata).
Cla aiddalbaa- awttaaaar ia la da Taralagpariod*
da duur Ta» dria jaraa aat ~.b*b* «itgasaadaa aaar da Badar*
laadaa AatUlta.
Xa diaaat aija gatradaa 2% paraa»aalaladaa a.w.
k trpiataa* Biarra» «lJa ar 11 aaagatrakka» daar baaiddallag
Ta» raada ia diaaat aijada paraoaaa, 9 daar ia dlTaraa dag*
bladaa gaplaatata adrartaatiaa aa % aa aaa apaataaa aaa*
aaldiag.
Daar kat Tartrak Ta» da «kaf Ta» da aaatia Paraaaaal**
baaaar aa kat siaktaTarmia blaaaa da afdaliag ward da af*
wikkaliag Ta» Taraekaidaaa raehtapaaitiaaala aadarwarpaa
Tartraagd. Ook da aaraala warkaaaakadaa kaadaa ar aiadar Tlat
daar wardaa afgawikkald*
Aa» lla kagara, II» aiddalbaar aa Wa lagara aabtaaaar
ward a*g.T* da 94*ragallag aaa tagaaaatfceaiag ia alaktakeata»
Tarlaaad*
Oak la daaa Taralagpariada Toad kat ara-lag gadaaltalijk
ia da iafemala «faar plaata. Baaprakaa wardaa daarla o»a* da
a«Mwaqttaatiaa taa aaaaiaa Ta» aakala bijsaadara Targaadiaga*
ragallagaa Ta» kat par 1 jaauari 1971 ia warkiag gatradaa
aiauwa raiabaalalt.
Op 27 Jaaaarl 1971 kwa» da Goawdaaia Ta» Orarlag bijaaa.
Afgadaaavrd aa» aaatal tararaa raada iafaraaal gaadgakavrda
oadarwarpaa*
Daaraaaat ward araraaaataaaiag baralkt arar da aaa*
paaaiag Ta» kat BaaatapMitiabaalait Biaaaalaadaa ?«iligh«ldadiaaat aaa kat aiauw garadlgaarda koofda»«k XX Ta» kat ARA».
Bat Taoratal kiartaa ward Targaaald Ta» da aadiga aatwarpaa
ap 26 jaauari 1971 aaa kat Dapartaaaat gaaaadaa.
Da baaprakiagaa «rar kat baTardari»gabal«id t«a»T. da
aadarsoakiagaaabtaaaraa alja kalaaa ia aa» iapaaaa garaakt.
Dear da aabtaaaraadalagatla ward aaag*draagaa ap barlekt
t*a*T. kat aa» da Miaiatar gadaaa Taoratal d«d. 10 aaptaabar
1970 tat karalaalag Ta» da Tamaldiag Ta» raagaa aa aakaal*
aaaaara ia kat s*g* Baagaabaalalt, ia kat bijioadar t.a.T.
kat gadaalta batrakkiag kabbaada ap baTaillgiagabaa»btaat
kaarlara aa kaaoktaa* Vaarta ward garraagd aa apaadiga
iaforaatla t*a.T* da plaaaaa tat aaa straatarala wijaigiag
Ta» dit Baalalt.
Da paraaaaalawarriag aaa tat da aaaraag Taa 1971 ••»
ralatiaf graat aaadaal Ta» da baaaklkbara warktijd ia baalag.
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- fIa Jaaaari trad aiovla goloi4oli jk ««m voraa4oriag %oa
guaato «p ala govolg raa k«t boaokiKbaar koaoa TUI ««B
w«rviagafaaotioaari*«
Aaagoaiaa la 4* algoaoao sakoa-aootor vaa 4« Diaaat «a
daar «««r 4« faaotioaol* rolatio aat 4o politio groot !•
atoo4a a»or twijfol wor4t fwit *v*r 4* vraag of 4*
aalari»poat%l« va» v«l**r *••«*. 4« politi* «B 4» Hijk»a, aMBtra «akel*
v»r4*a
P* y*ciac«a t»t k»t aaatr«kkaa vaa
•tAfa«d«w»rk*r «a *«a kakvaaa jmg Jarict k«kkfa Mk ia
p*ri«4* c*«a r««ultaat
Ook 4« wttrviag vaa aiddalkaar •fc«I*i4« «tagiairaa
t«r T«riralliac «aa b«ataaa4« «a ia 4« kMM«4« jaraa *•
«•rvaektMi Taeatmraa ia l«14iact«T«ad« «a toyai44«).k«**
a ««a oaopf •!•«%
avb«iiat««aaiaak «a4*rm««k UJ •« Md«rd*«l vaa
af4«lia* fD mr4 volto»i4.
••t •a4*ra««k ir«Bal%*ar4a ia a«% iar««r«a vaa *«
Wt«r4« w*rka««kod*f vaar4*«r 4« ka«a%ita%i«v« «a ala
4aaz>raa k*aU,tati«v« •v*r»«la»tiaf vaa «aa aaatal
koa w*r4*a gaSliaiaavM»
D« ia aaaalvitiag «p d« Mtk«4*atmdi« vtrrickt» UJ4- aa
fr*4»*n«i**t*di*« kAdd*a t*t ««Tolg dat kat huidig» «a YM» 4«
aa»ij« taataMt T*rvaekt« w«rkaaab«4 g*toraati£t««*r4 koa wor4ai
•a ia worklijaoa sioktbaar goaaakt vor4*
Mot 4»B* wMrklijaoa ala aitgaagapvat !• taaaa »oa
bator4a rooatoropaot aogolijk*
vordoa aitgotoaekt a*»«t* 4o
•traotavoriag Taa kot kabiaotaaoorotariaat.
Xa g«sprokkoa or«r 4o orgaaiaatioatruttmar Taa do af 4**
Uag O aot 4o af4oliagalol4iag oa Fl.BfD vor4oa i4*ooa oror
•oa aogolijko aadoro opaat
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PERXODB

1*10*70 * 51-3-71.

lot dioBotjaar 1«6w word «Itiao 1970 afgoalotoB Bot OOB
ororoohot op kot PoraoBOolaartikol * afgoaioa Taa do gorolgoa
vaB looaroadoa • TOB road / 578»000f— OB «ot OOB ororoohot
op hot artikol Matoriolo «itgaToa TOB road / €6.000,*-.
Op hot Parooaoolaartikol voor 1OTQ wordt * afgoaioB Taa
do goTolgoa TOB looaroadoa ~ vodoroB OOB aaaaioBli jk ororoohot
Torwaokt.
Doso OToroohottoB op do poraoaoolaartikoloa BootoB wordoa
toogooehroToa aaa hot Biot kaaaoa vorrallOB TOB raoaturoa.
Op hot artikol. MatoriSlo «itgatroB voor 197O droigt OOB
kloiB tokort (roBd / 9000,—).fltoxfceprijo.tïjfiag.a si ja
aiorraa do oorsaak*
Oolot op doso OBtwikkoliBf fodBroBdo 1970 oootaat do
TTOOO dat kot artikol Hat*riSlo «itfavoB TOOT 1^71 oatoor.ikoBd aal «ijB«
foor 1971 wordt OOB «ithroidiaf TOB do toofootaao bo•OttiBg BOt 1e BBB boploit OB «Ol Op ffTOBd TOA tOOBOBOBdO

workaaaBkodoB*
AaBfoaioa hot wol Biot sal golukkoB allo raoatmroo «oor
boaot to krljfOB io op kot borokoado bodraff voor do mit»
ffobroido boaottiBf OOB aftrok toogopaot tor grootto TOB do
oalariBkootoa TaB 10
BogiB 1971 word aaa opaaroaldi, proBioa OB cokwookto
roBto OOB bodrag Taa road ƒ 7^*000,** aaa do doolaoaoro
«itbotaald.
Do roBtororgoodiBf wolko door do Booroalooabaak oror
kot totaio opaartogood wordt Torgoad io B.i.T. 1 januari 1971
Torkoogd TaB «i tot

Do uitTOoriag TBB dit Biovwo Roioboolait por 1 jaamari
1971 Torliop bopaald Biot soBdor aooUijkhodoB. Do tijd oio
beschikbaar wao OB oakolo bijxoBdoro rogoliBgoa tot Torgoo*
diag Taa TorblijfkoatOB la dit aiouwo Koiobooloit ia to
paoaoB wao ia foito to kort.
IOB bijkoBOBd boawaar waa a*g dit dat dit aioawo TOOTooarift oorat oiad ««art 1971 TOB do porooa kwoii OB aaa do
roioigoro koa wordoB «itgoroikt. Do ooroto aaaBdoB TOB 1971
kobboB do Tolo roiaigoro aiok BootoB bokolpoB waarbij aitor*
aard do Traag rijot of alloo wol ia goodo ordo ia gooeaiod.
-2 -
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•iM 1970 i» aa* «raat aaatal Ufeaaptoaakikkiafaa
vaortvloaiaada uit tot B.gé OwMraal Pardaa daar kat A.B.P*
gapradttaaard* D* ragaliag vaa tot varkaal «p paaaiaa»»
garaohtigdaa Ai* vaalal da Di*a*t raada kadd«i varlataa gaf
vaal vark*
«p 1O •• 11 «k%«tor 1970
••a towMk «MI A» f «tcfclMi %• Kmd.«i«
O» r«Mwr«k v*lto i» d*s* «««ti» v«rdt
r««mlt«t«ft U.«rvui tr^tk*» 4* Mndjudit VMI
Ramt* Mig» ••!•• »»rd do«r d» «h*f VMI d* «*«ti«
vu»

to« bij*Md*r to^M* Mj
X» vvrlMiad daanMd* v*rd tot
«• •*d«v«i4ciac WNMMfet* O» MMÜI i« iMdddvl» dMr d*
(*bou*«Bdi<MMt i» totoadoliag §•««••»• B«Bi«m ««rdt *f tot
••(•lijk i* «i MtA*t tot c«to«* ««aria d» •••ti» Oplttidiag ia

tar
Bat
iakaav dat
Iht da aadlga alaapvarkaaaafcadaa ai ja varriakt klijkt
tot aiat aagalijk «at da aUuvtawr aa» t« vaaga»* Dit aardt
vwraaraaakt daar fiaaaaiSla «aailijkkada» Mij da Kijkagabaw
diaaat*
Taarta tod kat g«a»a»t*li jto Bav»> aa iMtiagtaaaickt
aatola toavaraa tagaa da vaargaatalda vartoaviag*
Xa tot kaaMgatow aal alamaakaft «p da partarra aa tot
aaatarraia aaa parapa»»toglaaiag vardaa aaagakraakt» lat raad*
gaplaatsta praafraa» valdaat tat ap kadaa aaa da

AURORA dd.;
K.BVD maakt een aantal opnerkinnen over de consept-bi ic'.r-g«n VF.I.
de afdelinssn voor het Panorama. Hij. ie var.rceA:Lr*£jdat Sn d=£t.
bijdrage te vrfti^i.--; is rekening Behouden met hetgeen de J-'..i nis t o r
en de Sec.retaris-üeneraal dient te worden rried^gödtfelfi.
Het s&at erorr. OM de hocfdnowenten vau ons;.- sctivitaitcn vï\.'?t te
less-11H.BVD geeft vervolgens aar.' op welke puateri h?'.j de bij-ir&^&fi »;cnst
te sien gewijzigd.
U.BVD vraagt ssich af of ev b i j het volgen-de Pasiürama ai st -toe: d i r ü
te- worden o vergeef van de aicielin^sbi jdrafien n l j bijLi^e t.-? vot>s,-ïi
b:?.j een overwicht c.s.t onder hoede van do Di ifus'.loirling v/c-r-lb
opgooi;r.3.3 «r: dat een «staenvattin^T go«?.f-!, van ?.:it doo/* do Dienst
in do afgelopen periode io v e r r i c h t >

