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Ia de Atatea-Qeaeraal werden ia doae periode geen voor d* Dieaat van
direot belang aijade onderwerpen behandeld.
De Vaat* Coaaiaaie voor de inlichtingen- au veilighoidadienatea
rergaderde tweeaaal aet da Miaiater vaa Binnealaadae 2akea,
Mr. W.V. de Gaay Fortaan, al. op 29 april aa op 2* eepteaber 197**
Aaa baida bijeenkoaetea werd ook deelgenomen door do aeoretarlagoaoraal. Mr. P. van Dijke, hot Hoofd vaa de Oieaat on hot Hoofd
vaa hot Kabinet.
Tijdena do bijeeakoaat vaa 29 april 197* werd aaadaoht boataod aaa
do beweerde aotivitoitoa vaa Oriekao aijde ton aanaioa vaa do ia
Hederland verblijvende Grieken. De voor dese bijeenkoaat tevena
uitgenodigde Minister van Vorkoor oa fatorataat» Dra. ffeaterterp,
gaf oea uitooaaottiag over do gang van aakoa bij oaa afwijsingageval vaa oen aollioitaat naar aan vertrouwenafunctie bij da PTT.
Do bijeenkoaat vaa 2* aepteaber 197* **• g«haal gewijd aan do kort
daarvoor plaatagavoadaa aotia vaa hot Japanao Rode Leger tegen da
Praaao Aabaaaade in Dan Haag. Hot Hoofd van do Dieaat gaf een over*
aioht vaa do activiteiten vaa geaoeade Japaaao groepering en do
relatie, die dese onderhoudt aet Palaatijaao torroriatenorgaaiaatiea.
Ia deae veralagperiode wordea vanwege de Vaate Coaaiaaie geen ver•oekaehrifton ter behandeling ontvangen.
Van adviea word gediend voor de beantwoording van aan de Begering
goatolde vragen vaa de Tweede Kaaerledent
Vaa dor Spek betreffende de veiligheid van de h.t.l. verblijvende
Qriekae onderdanen aa
Vaa dorkua betreffende het veiligheidaoaderaoek ea de vertrouwenafuaotioa bij de Bijkaoverheid.
Proaureura-Qoaoraal
Hot Hoofd vaa do Dienat woonde i(a onder vooraitteraohap van de
Eeoretaria-aeneraal van het Mialaterie vaa Juatitie gehouden bijeenkoaat van de Procureura-fleaeraal bij. Oaderworp van beapreking waa
o.a. do aaaenwerking vaa politie en juatitio aet do BVD bij de
boatrijdiag vaa de eriaiaele activiteit aet een politieke achtergrond oader de h.t.l. verblijvende Zuidaolukkera.
Public relatiana
Aaa publiciteitaaedia dia hieroa veraoohtea, werd enkele aalea
achtergrondiaforaatio verstrekt over terroriatiaeho activiteiten
ia Nederland ea in het buitenland.
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Aaadaoht word goaehoakoa aan d* juridisch* aapootoa Taa d* Tolgoado
oadorworpoai
- d* aiouvo groadwotoartikoloa iaaako d* boaehorBiag Taa d* poraooalljko loroaaafoort
- d* ttodorlaadao wotgoTiag tot bestrijding trui aubToraioTo aotiTitoitoa Taa porsoaon of groopoa TUI poraoaoat
- d* haadolaoTorooakoastoa Taa do 1.0. Bét d* Sowjot-Ünioj
- do iaTooriag Taa uaiforao idoatitoitakaartoa ia do Boaoloxi
- hot oatvorp TOJH wot tot iaotolliag van hot «abt vaa Ooaaiooario
vaa Oadoraook*
Do Bijsoadoro Coaaisoio Toor hot Poraoaoavorkoor kwaa twooaaaX oa do
ottbooaaisaio ad hoo rijfaaal bijooa.
Vaa do bohaadoldo oadorvorpoa kaaaoa wordoa goaooadi
- hot rooht op torugkoor TUI arboidora toroao Tluohtoliagoat
- hot riouaboloid t.a.tr. oadordaaoa Y*a Arabiaoho laadoai
- problooa dor illogalo Toatigiag van Oaiaoaoat
- goaooaaohappolijk boloid dor Boaoluxlaadoa iamako Torblijf TOJ»
laagoro duur of Toatigiag Taa Trooadoliagoaf aadoro daa buitoalaad*
ao workaoaoro)
- uitbroidiag oa Toraohorpiag dor groaaooatroloi
- Ohilooaao Tlttohtoliagoai
- hot problooa dor ag. joint Toatarooi
- hot wogtraaaport tuaaoa Boaolux oa Oootouropooo laadoai
- Traagatukkoa a»b,t. aaiolaaaTragoa.
Bolatlo aot bui toni fiada» difajitfa
Do Torgadoriag Taa do Koofdoa Taa do ffoatouropooo V*ilighoidodioaotoa,
«olko toooaaal por jaar wordt gohoudoa, Toad ia jaai 197*» ia
Doa Haag plaato. Hot Hoofd oa plaatOTorraagoad Hoofd alaaodo tvoo
hoofdaabtoaaroB aaaoa or aan dool. Tijdoaa do Torgadoriag word o.a.
boalotoa bij wijao Taa proof ooa goaooaaohappolijko ouraua Toor hot
Biddoakador Taa do doolaoaoado dioaatoa to orgaaiaoroa. Ooao Toortiondaagao eurano hooft in ooptoBbor jl. ia Ooa Haag plaatagoTondon*
Do Hoofdon TBU do Voilighoidadioaatoa Taa do Boaolux Torgadordon ia
do Toralagporiodo twooaaal.
Hot Hoofd Taa do Dioaat oa twoo Hoofdaabtoaaron aaaoa dool aaa do
halfjaarlijks* Torgadoriag Taa hot NA90 flpooial Ooaaitto*.
?jUtiok_torrorioao
Hot gijsolingodraaa ia do Frans* Aabassad* ia Don Haag dat Taa
TrijdagaToad 13 aoptoabor tot diaadagaToad 17 ooptoabor 1971» duurdo
hooft ook do Dioaat otork b*aiggohoudoa.
Qoduroado doao goholo poriodo was do Dioaat op 2k uurs-baais aktiof.
Hiorbij waroa ia totaal oagoT*or 60 aodoworkora uit Toroohillondo
afdoliagoa botrokkoa.

Vanaf do totatandkoaiag Taa hot oporatloeontrua ia d* Aabaaaado Taa
d* Yoroaigdo Statoa waa aldaar ooa aodoworkor raa d* Dioaat als
lialaoa aaawoaig*
Hat Hoofd raa do Dioaat waa botrokkoa bij hot oTorlog ia hot crialaooatnui ia hot Miaiatorio Taa Juatitio.
Do workaaaahodon Taa do Dioaat waroa alloroorot gorioht op hot tor
boaehikkiag atolloa raa gogoToaa dio voor hot bopaloa Taa hot boloid
tor oplosoiag Taa hot gijaaliagadraaa Taa bolaag koadon wordoa
goaoht*

Voorta wordoa pogiagoa aaagowoad oa do drio Japaaao torroriatoa to
idoatifieoroat word aagogaaa «f dosoa oTor lokalo atouapuatoa
boaohUctoa oa word toohaiaoho bijataad Torloond.
Doorlopoad wordoa koataktoa oadorhoadoa aot do daarroor ia aaaaorkiag
koatoado boitoalaadao dioaatoa*
Do Dioaat hooft thaaa dool aaa hot oadorsook Taa do politio oa do
Juatitio botroffoado hot gijaoliagadraaa.
Do drio Japaaao torroriatoa aiJa iaalddola goZdoatifiooord ala
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Xoa broor Taa
ia oogokoaoa bij do torrooraktio op hot
Tliogrold LOD op 30 »oi 1972.
ia oToaalo
botrokkoa gowooat bij do aaaalag op
21 jaauari 197% «P ooa SHILL-raffiaadóri'j ia ftiagaporot wolko word
goTolgd door do kapiag Taa ooa Toorboot» waarraa do boaottoro wordoa
boTrijd door ooa aktio Taa hot Japaaao Rodo Logor togoa do Japaaao
Aabaaaado ia Koowoit»
Do gijaoliag Taa hot poraoaool Taa do*o Aabaaaado aoodsaakto da
Japaaao Bogoriag or too ooa JAL-tooatol aaar Siagaporo to aoadoa oa
do torroriatoa aaa boord to aoaoa. Hot tooatol sotto Torrolgoaa
koora aaar Koowoit alwaar do boaottora Taa do Japaaaa Aabaaaado aaa
boord kwaaoa, waarna hot holo gocoloohap torroriaton ia Adoa word
afgoaot.
Taa bolaag ia Torbaad aot aogolijko Tordoro torrouraktioa ia dat do
•aoXatiaoh gotiato Paloatijaao Toraotabowogiag do PFLP, dio oador
loidiag ataat Taa Qoorgo HABBASH, uit hot oxooutiof ooaiti Taa do
PLO (Baloatiao Liboratioa Orgaaicatioa) ia gotrodoaé
Do PFLP (Pooplo'a Front for tho Idboratioa of Paloatiao) liot daarbij
wotoa do torrouroporatiaa to sulloa horTattaa waaaoor do PLO volhardt
la haar - wat do PFLP aooat - Torradorarol door dool to noaoa aaa do
Ooaoofao Vrodoaooaforontio.
Hot door LttOioa Taa HOIftSL, lid Taa do Bodo Jougd, iagootoldo boroop
ia oaaaatio togoa hot arroat Taa hot Qoroohtahof to 'a-Hortogoaboooh,
waarbij hij * ia hogor boroop - Toroordoold word tot twoo jaar
goTaagoaiaatraf, word door do Hogo Baad bij arroat Taa 1% aai 197%
Torworpoa*
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- kO» Hoge Baad deed daarbij geea ultitpraak oatrent d* bealisaing van
het Qereehtehof, die het beroep van het Hoofd van de Dienat op het
veraohoaingareeht gegroad had verklaard.
O* Hoge Raad atelde, dat,«aar geaoeMde bealiaaiag gaan einduitspraak
ia .daartegen ingatrolga artikel tó8 vaa bat Wetboek Taa Strafvordering alleen beroep ia eaaaatie Mogelijk ia gelijktijdig Met dat
tegaa de eiaduitapraak.
Baar sulka niet waa geaehied aehtte de loge Raad het alet Mogelijk
eea uitapraak over de eaaaatieaiddelea Met betrekking tot de
kweatie van het veraohoaiagareaht te doen.
De Rode Jeugd ia er aa de foraele opheffing Taa de groep toe over
gegaaa enige wijzigingen aaa te brengen ia het aktlriteiteapatroon
ia die sin« dat dexe sioa thaaa geheel afapelea ia de "oellea vaa
de organisatie". De klaadeatiaiteit Taa het werk ia daardoor nog
groter geworden* Ben gaat voort «et het verkrijgen Taa vuurvapena
en het treffen Taa voorbereidingen voor gewelddadige aktiea.
De Rode Hulp, de Mantelorgaaiaatie, via welke de Rode Jeugd Bieh
naar buiten maaifeateert apaat aieh ia de politie» de juatitie ea
de BVD bet leven *o Moeilijk Mogelijk te Maken.
Onder de aollieitaaten aaar eea funetia bij de Dieaat werd eea
figuur opgeaerkt, die ia relatie ataat Met de Rode Jeugd.
Bekening wordt gehouden Met aadere pogingen tot infiltratie bij de
Dieaat.

De poaitie Taa de CPU ia de iatemationale ooaauniatiaohe beweging
wordt aog ateeda bepaald door de vreea eneraijda daarin al te seer
geXaoleerd te raken ea aadersijda door bepaalde internationale
eontaeten betrokken te worden bij plannen, waarachter Men de CPSü
verMoedt. Ha eea waarnemer geaonden te hebben aaar de januariooafareatie Taa de CP'en uit de BBO-landen ia Bruaael* heeft de
partij Teratek laten gaan op de internationale bijeenkomsten die ia
het verlengde daarvan lagen* tel heeft «ij Met twee Tertegeawoordigera deelgeaoaen aaa de Kuropeae Conferentie van Solidariteit Met
het Ohileeaae volk «p 6 ea ? juli ia Parija» die evenwel geen
ezoluaief oonuraniatiaehe aangelegenheid ia geweeat.
Tijdena dese ooafereatie werd TerMoedelijk de afapraak geMaakt Toor
beaprekingen van de CPU Met eea vrij «ware delegatie vaa de Fraaae
eoaaraniatiaehe partij, de PCT, eind auguatua ia Aaaterdaa» Hierover
werd ia de CPH-pera overigens aog Met geea woord gerapt. Bij dit
overleg Moet ein vaa de voornaaaate onderwerpen Tan geaprek de voorberjldiag Taa eea paneuropeae ooafereatie Taa OP'en aija geweeat*
waarvoor ook de GPK naaena de Poolae ea Italiaanse OP ia uitgenodigd.
Medewerking Taa de CPU aaa so'n Kuropeae conferentie ia onder de
huidige oaatandigheden hoogat oawaaraohijnlijk, evenals deelnaMo
aan een eventueel daarop volgende eooauniatiaohe wereldoonferentle,
oMdat de partij daarin een CPSU-aanlpulatie «let, die «ioh Met naae
rioht tegea de CP*China»
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Do binnenlandse politiek r*n d» CPU
Ma hot teleuratelleade resultaat Tan do Terkleaingen TOOT do ProTiaoialo States ia «aart Taa dit jaar, kroog do CPR bij do ia ••!
gohoudoa geaeeateraadsTerkleaingen opaiouw ooa goTOoligo togoaalag
to TorworkoBt «ij *ag tooa rond Toortig Taa haar oagoToor honderdaoToatig geaeenteraadssetels Torloroa gaaa»
Do oorvaak Taa doao terugslag was Tolgoaa do partij Toornaaelijk
gologoa in haar aanvankelijk al to "eoaatruotioTO oppoaitie"houdiag togoaoTor doao regering, waardoor aij haar oigoa idoatitoit
to aoor >ou hobboa varlooehend. Ia ooa Torklariag Taa k juli
diataaoioordo hot partijbestuur aieh daa ook wat Tordor Taa hot
"toTeel op West-Duitslaad goorioatoordo kabiaotaboloid1*, aaakoadigoad aeor aadruk to aulloa gaan loggoa op buitenparlementaire aotiTitoit oa samenwerking tuaaoa communisten oa aoeialiatoa "aaa do
basis".
Sedertdien hobboa do CPI oa haar jeugdorgaaisatie, hot AlfJV, Inderdaad ooa groter» bolangatolliag getoond Toor dergelijke, Toolal
plaataolijko saaenwerklngsTormen, bijT. ia Torbaad aot demonstraties
tegenf*Kalkarn, rond kwoatioa ala Cyprus oa Chili oa ia hot kader
Taa do boereaproteataotiea.
Ook ia hot bodrijfawork ia do partijleiding Beer aoooat gaaa loggoa
op eigen aetioa bnitea do erkende Takboadoa oa. Tijdens do atakiag
bij VUT Broaawerk/ïïtreeht ia hot Toorjaar, die aiot door do Takboadea werd geotound, la ia hot aotioooaiti bijToorboeld een belangrijke rol goopoeld door eea CPlf-dlatrlotebeotnurder.
Sinds do «oaer «ija op aandringen Tan de partijleiding ia een aantal
otodoa aotieooaltï'a togoa do worklooahoid Tan do grond gekoaen.
Allo oxtra-parleaeatalro aotlTitoit ten apijt probeert de CPU aieh
OBTeraiaderd te doen geldea ia do Tortogoawoordigoado liehaaoa oa
heeft ao Ba de jongste Torkioaiagoa eea so aterk mogelijke poaitio
traohtea te TeroToroa ia de regionale oa lokale beatuuraorgaaea»
ook ala die do Tora «anaejaea Tan do Toordion door haar Terfoeide
prograjioollogoa. Zelfo gaat de CPN altting neaen in hot Koropeea
parleaeat ia de peraoon Tan Kerate Kejaerlid HABTOQ, die aangekondigd
heeft foraeel wol doel te gaan nitaakon Taa do oonauniatiaohe
fraotie daarin, mmmr praktiaoh to aulloa uitgaan Tan do autonoaie
Taa do CPR.
Do Terkieaiaganederlagen hobboa hot partijboatuur eind Juni doea
boaluitoB tot ooa ondersoek ia een groot aantal afdoliagoa, teneinde
eoa beter iaxloht to Torkrijgon ia de feitelijke toestand ia de
partij. Het ondersoek wordt uitgeToerd door een aaatal kaderleden,
die aan de hand Tan eea gedetailleerde Tragenlijst een beeld aoetea
Toraen Taa de partijaotlTiteitoa oa taakTerTUlliag door do leden*
op grond waarraa passende Maatregelen en autaties tot in do dagelijkse leiding toe kunnen worden Toorbereid, die op hot eerstTOlgende eoagrea hun beslag aoeten krijgen. Orerigena is roeda besloten
de controle op de diatriotsleldlagen te Toraoherpon. Ook heeft «en
aieh beraden oTor een Torbotoriag Taa de partijsoholiag.
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De vriendsehapsvereaiging "Nederland - U&3R" set haar pogingen
voort t» koaoa tot oprichting vaa ««n jeugd(Trieadsehapa)organisatie la plaat* Tan het sinds een jaar bestaande Joageren Koatakt
Toor International* Uitwisaeliag (JTCÏÏ), dat «ioh «««r ontwikkelt
tot een politiek* jeugdorgaaiaatio. "Nederland * U&38" heeft een
orgaaiaati* op het oog die sal kunnen fungeren als tegenhanger van
de onlangs in Noakou opgerichte "Jeugdooamiaaie raa d* Vereniging
VS&t - Nederland".
Dit najaar sal waaraehijalijk - «a reel strubbelingen - een rrieadaohapsTereaigiag "Nederlaad - DDR" wordea opgericht aaar het voorbeeld Tan de Vereniging "Nederlaad - U&SB". D* onderneaing ia tot
aa toe Tan DDR-sijde gefiaaaoierd.
Eet Nederlands Coaiti Toor luropeae Veiligheid ea Saaeawerking
(NCBVS) heeft eind aei eea beaoek aan de Sowjet-öaie geregeld Taa
eea Medorlandse delegatie, beataaad* uit twee NCSVO-beatuursledea
ea Tier Tertegeavoordigers Taa PrdA, D'b*6, PPR ea PSP. Do Sowjetambassadeurs ia Den Haag ea Brussel hebbea sleh Teel aoeite
getroost om d* reis «o soopel mogelijk te doen Terlopea* Bianen hot
NOSVS-bestuur heoht aen aiader waard* aan oTeatuele direote resultaten T*A d* besprekiagea ia Moskou daa w*l aan d* totstandkoaiag
Tan inforaele oontaoten tuaaoa Sowjetautoriteitoa en Nederlandse
politioi, dl* ia d* toekoast een belangrijke rol kuan*n gaan
apelen. Bij dexe gelegenheid is Toor aoTeaber toT*ns eea tegenbeaoek Taa eea Sowjetdelegatie aan Nederland gearrangeerd, waarToor
het NCXVS-bestuur besloten heeft een CRH*subaidi* aan t* Tragen*
D* pro—Chinese groep*rijgen
Als eerste pro-0hin**e organisatie ia Nederland heeft de Sooialiatiaehe Partij (SP) «ioh op het Terkiesingapad g*waagd door bij d*
g*aeenteraadsTerkieslngen ia aei ia een twaalftal plaatsen kandidaten t* «tellen*
Do BP verwierf in totaal ongoTeer 15.000 stouea (deels t*a kost*
Taa d* CPN), l*gde ia Nija*g*n b*slag op twee en ia Oss op drie
geaaenteraadacetela. BoTendien wist *ij later nog beslag te leggen
op eea aetel ia de raad Taa Horst (L.). D* basis vaa d* partij en
haar aaatelorganiaatiea werd ia het Toorjaar Tersterkt door de
oprichting Tan 'de nieuwe jongerenorganisatie "De Vonk" ea door d*
inschakeling Tan acadeaiei bij de acties Toor leefbaarder buurten
ea esn gezonder Milieu. Het aantal SP-afdelingen is iaaiddela «et
oageTeer tiea tot ruia Tijftig gestegen aet in totaal road Tijfhonderd leden*
trotskisae
D* "trotskiaeriag" Taa de Koaaunietenbond Proletarisch Links is
nagenoeg Toltooid* Nog Toor het einde Tan 197^ aal de fusie tussen
de officiële Nederlandse sectie Tan de IV* Internationale (de
"Revolutionair Communistische Bond") en de Koaauaistenboad P.L. tot
stand koaen.
Als aaaa voor de nieuw* organisati* is "Koaaunistonbond" gesuggereerd. Hieraede aijn pogingen, de Koaouaisteabond Proletarisch
Links ia "aaoïstiaoh* vaarwater t* krijgen, definitief verijdeld.
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- 7Bond TQor Dienstplichtigen
De "witte" MV0 ±m doend* haar nationale «a internationale kontakten
uit t» breiden* In dese nieuwe opatelling past het door de BVD in
november 197** te organiseren Internationaal Soldatencongres "anti*
NATO '7 V'. Uieraan heeft een groot aantal buitenlandse organisatiea
reeds Medewerking toegesegd. Doel van het congres is het ontwerpen
van een gemeenschappelijke strategie in de strijd tegen de NATO en
daarmee tegen het kapitalisme.

« . - - -
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De wegens belediging van Surinaamse en Antilliaanse rijksgenoten
veroordeeld* J. G. Gtlimmerveen, die tevergeefs getracht heeft een
Ketel in de Haagse gemeenteraad te verwerven, is gekosen tot voor*
zitter van de NYQ,
Blimnervean is inmiddels ontslagen uit ai Ja functie bij SHAP5 in
Den Haag»
Studenten
Het aantal studenten (en jonge academici), dat sioh aanmeldt voor
het lidmaatschap van de CPN neemt * vooral ia Amsterdam * nog
steeds toe. Sinds 1970Jiebben + 350 studenten «ich bij de CPN aangesloten, + 120 alleenin de eerste helft van 197^* Onder dese
CPK-leden bevinden zich relatief veel bestuurders van * met name
Amsterdamse - studentenorganisaties*
Set voor april Jl. door de Amsterdamso studentenorganisaties ASVA
en SRVÜ aangekondigde antl-HAVO-oongree is niet van de grond gekomen,
o. n. door meningsverschillen in het Landelijk Overleg van Qrondraads*
besturen LOOt. Mogelijk aal dit congres echter toch nog in dit najaar
worden gehouden*

De totale sterkte van d* flowjetrussisohe vertegenwoordiging
bedraagt thans 70, w.o. 21 diplomaten.
Russische verdoeken tot uitbreiding van de vertegenwoordiging sija
door het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgewesen o.m. op grond
van de numerus fixus. Derhalve streven de Sussen er thans naar, om
binnen het huidige bestand het aantal medewerkers met diplomatieke
status uit te breiden* Zo hebben «ij vergeefs getracht de opvolger
var. de voormalige medewerker van de Sovjet-Handelsmissie,
Dr*
- ia feite een vertegenwoordiger van het Staatacomltf
voor letensehap en Techniek en tevens medewerker van het KGB - in
Nederland als "Raad voor Wetenschap en Techniek" te doen aanvaarden*
Voor een nieuw* medewerker van de Sowjetrussische militaire* attaché*
werd om toekenning van de rang van adjunct militair attaché met
diplomatieke status veraocht* fierder is deae rang - na lang aandringen van Sowjet.ijde - toegekend aan een reeds een aantal jaren
in Nederland verblijvende en binnenkort vertrekkende medewerker van
de Ruasisohe militaire missie* Dit geschiedde a titre personnel.
Qesien de ervaringen in het verleden met de Sowjetrussisohe militair*
missie opgedaan is geadviseerd dit versoek af te wijaen*
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.8 D* Sovjet-direeteurea vaa de filialen te Rotterdaa ea Aaaterdaa van
d* Bowjet-Belgische joint venture traasworld Maria* Agenoy hebben
aioh, daar d* Nederlandse autoriteiten non geen verblijfsvergunning
verstrekken, foraeel in België* gevestigd.
Zij verblijven echter gedurende tenainste drie dagen per week in
reap. Rotterdaa en Aaaterdaa. Overleg vindt plaats oa aan dit oneigenlijk gebruik Tan het door de Belgen verleende visua een einde te
•aken*
Bet bureau van de ÏASS-eorreapoadent te Oea Haag ia aedert auguatua
geveatigd aan de J. van Oldeabaraeveltlaaa 96 alhier.

Ha het geaeentebestunr van Aasterdaa heeft thana ook dat van Ketterda» poaitlef gereageerd op het adviea van het Miniaterie van Buitenlaadae Zaken oa geen Medewerking te verlenen aan door de "Vereniging
Nederland - USSR" georganiseerde culturele aanifestatioa.
Zoals in het vorige verslag vermeld, bevorderen de Bussen de culturele uitwisseling bij voorkeur via geaoeade vereniging en dan buiten
de Ministeries oa, die bij de Culturele Overeenkoast tussen Nederland
en de USSR betrokken zijn.
Do activiteiten van de Sewjet-inliehtingendieasten viadea plaats
overeenkomstig het gebruikelijke patroon.
Bowjetrussisohe eleotronloa-deskundigen, werkcaaa bij de Russisch*
•ederlandae joint venture op het gebied vaa eoaputers, £lorg BV*,
wareti nauw betrokken bij pogingen van een geïdentificeerde KGBofficier, werkaaaa in de Sovjetrussisehe Handelsvertegenwoordiging
te Aasterdaa, oa op clandestiene wijse gegevens te verkrijgen van
een deskundige op het gebied vaa eleotroaioa.

Oe Aeroflot-vertegeawoordiger traohtte via een Nederlander tegen
betaling ia het boait te koaen vaa Nederlandse en aadere paspoorten,
rijbewijzen en soortgelijke doouaenten. Ook probeerde hij bij een
Nederlands bedrijf linnenpapier te kopen, dat gebruikt wordt voor d*
vervaardiging van Nederlandse rijbewijzen en andere legitiaatiebewijzea.
Ken ter cake ingesteld onderaoek heeft uitgeweaen, dat de Russen er
reeds «erder langs eea andere weg in geslaagd sijn enige rollen van
dit papier te beaaohtigen*
Ongetwijfeld is hier sprake vaa eea poging van de Russische - in dit
geval - Militaire inlichtingendienst (GRü) oa aateriaal en docuaenten
«e verkrijgen voor het uitaeaden - onder een valse identiteit - vaa
agenten naar het lestea.
Ia de Sowjet-ïïnie is een in Nederland woonachtige Russische eaigraate
tijdens een familiebezoek door het KGB gedwongen opdrachten tot het
inwinnen van bepaalde inlichtingen te aanvaarden, die «ij na terugkeer ia Nederland Boet uitvoeren*
Deze opdrachten betreffen een aati-oonauaistisehe Russische eaigraat,
actief ia de eaigranton-organisatie N.T.S., en een Nederlandse
boroopsailitair, ingedeeld bij eea belangrijk krijgaaaehtonderdeol.

- 9Ook l» daaa varalagparloda slja waar Buaaiaaha ialiohtiagaaaotivitaitaa gablakaa aat batrakkiag tot da Chinaaa Volkarapubliak.
Do bolangatalliag galdt o.*. hat aantal Chinaaa aohapan dat Madarlandaa havaaa aandoat («n lading «a baataaalag T«n d*** aehapaa),
da ottvaag Taa d* handal tuaaan Nadarlaad «a d* C.V.8. «a da naaan
van Madarlaadaa firaa'a dl» hiarbij batrokkaa »ijn. Kan Radarlandar,
la ooataet ataaada nat aaa ialiohtiagaaoffieiar la d* ftowj«trua>iaehf
T*rt*g«n«oordiglag, a««ft van das* da opdracht gakragaa lid t«
vordaa van da aiad 1973 opgariohta Varaaigiag ladarlaad - China*
Baada garuiM tijd tooat da AawJatJriuaiaeha Tavtagaaveordigiag
grota balaagatalliag voor da «adarlinga rarhaudiagaa tuaaan Hadarl&ad. da Mad*rlandaa Aatillaa aa Sorlnaaa.

Ban ook i» Madarlaad opararaad Xagala raiaboraau Tarsoakt ia aaa
broohura aat aaavijsingaa voor toarlataa aaar da SowJat-Unia an
aadara Ooatbloklandaat aaa diagaaaa, dia blijkana hun paapoortgagavaaa "bat baroap van politiafuaotionaria, ooaputar-oparator of
aaa baroap op hat gabiad van alaetronioa" bakladan, hat raiaburaau
aauwkaorig da aard van hun varkaaamhadaa aa da naaa van hun «ark*
gavar ta «aldan.
Kat raiaburaau >ou ia varband aat da variorgiag van da viaa daaa
inforMitia aodig habbaa.
Bij hat varsoak ward vamaldt dat da batraffaada ubaavadaa daaa
gagavaaa varlaagan*
Dttitaa Daannrati aitha Banaaliak

Da baaattiag van da aadart januari 1973 ia Dan Haag gavaatigda
aabaasada badraagt - aa aaa kortatondiga uitbraidiag tot 16 - thana
waar 14 aadawarkara, oadar wia au aohtar aagaa - ia plaata van
aardar aavaa - diplomataa.
Fraquaat ooataot ia gaoonatataard tuaaaa da Ooatduitaa aabaaaadaraad, balaat mat politiaka aaagalagaahadaa aa o*a. aaa vooraalig
baatuuralid van da Varanigiag tot Culturala üitviaaaliag, tavaaa
iaitiatiafaaaar tot da oprichting van da Taraaiglag Radarlaad - DDK»
Itaaat daaa aabaaaadaraad blijkt thana ook da twaada aabaaaadaaoorataria, tavana eonaul,
balaat ta aija «at hat ooataot «at
politiaka partijan ia Hadorlaad. ffaargoaoaaa ia dat daaa funotionaria
ia ooataot ataat aat aaa groot aantal parlaaaataladan aa «at aaiga
diaaidanta ooanuaiatan.
Koa garagald ooataot ward voorta gaooaatataard tuaaan varaalda
Ooatduitaa vartagoawoordigara aa Chilaaaaa vluehtalingan, oadar wia
da vartagaawoordigara ia Radarland van raap. da Chilaanaa Sooialiatiaeha Partij,
aa da Chilaaaaa Conraniati»
•aha Partij,
:.
Kat Saaaatlid voor da Ohilaanaa Coaauniatiaoha Partij, tavaaa aaorataria-gaaaraal van da eoauuaiatiaoha jaugdorganiaatia in Chili,
, dia na da val van ALLBNDE haar toavluoht eooht op da
Madarlandaa Aabaaaada ta Santiago da Chila, varblaaf aadio juni jl.
aaiga tijd ia ona laad. Do Ooatduitaa vartagaawoordiging ragalda
voor haar iatarviawa aat da Parljaa oorraapoadaat van "Nauaa
Dautoohlaad" aa da vartagaawoordigar la Balgia van A.D.H., hat
Ooatduitaa paraburaau.
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Voor d* la Nederland rerblijvende
f lid
raa het Centraal Coaiti van d* Chileense OP «n ex-aiaister vaa
Arb«ldv regeld* de Oostduitse ooasul diverse reisen naar Oostbloklanden*
De Ooetduitse inlichtingendiensten blijven
kennelijk opereren vaauit de DDB*
Het belangrijkste doel van dese activiteiten is AFCENT.
De landelijk O.v.J. en de betrokken P.O. werden ingelicht oatreat
de activiteiten van een ia Nederland voaende ffestduitser, die
kennelijk^topdraeht Taa een uit de DDB opererende dienat bijzondere
belaagatelling voor AFCKNÏ aan de dag legt. Xa aaaenwerking aet de
Bijksreeherehe wordt ter aake een nader ondercoek ingesteld.
Bij aanhoudingen ia de Bondarepabliek ran Ooatduitae agenten blijkt
hoe langer hoe vaker, dat dese agenten sioh na een verblijf - aet
valse Weatduitae papieren ia een (ander) ffesteuropees laad - aldaar
vestigen oa werksaaahedea te verrichten voor hun Ooetduitae
opdrachtgevers. Nederland ia seer geliefd ala tijdelijke verblijfplaats voor het NiaslttiaeaM van dece agenten in de BHD.
Voorts ia weer een aantal pogingen ter kennis van de Dienst gekoaea
oa Nederlanders per brief onder dekaantel van een of ander - al daa
niet bestaaad - instituut te werven voor medewerking aan de Oost*
duitse inlichtingendiensten*
De everlca JGaroDOse eoamaistiaehe landen
Do Poolse vertegenwoordiging ia ia het derde kwartaal van dit jaar
•et drie fuaetioaarissea uitgebreid* Dit feit ia voor het Ministerie
van Buitenlandse Zaken aanleiding geweeat oa de vertegenwoordiging
eea auaerus fixus op te leggen.
Aaa de Pools-Oostduitse grens werd onlangs eea Nederlandse beroeps•ilitair, van origine Pool* benaderd door een ailitair van de Poolse
grenstroepen, die hea inlichtingen versooht over het Nederlandse
leger*
Dit geval sou kunnea iduidea op eea nieuwe* vrij grove, benaderingataktiok van de Poolse Militaire ialiehtiagendieast.
Soa visua word geweigerd, oo.. tot intrekking van de risuaaanvraag
geadviseerd, i.T.a* eea fajeohoalowaakse en eea Bulgaarse funotionaris - beiden onderkende ialiohtiagenofficieren * die aet het oog
op tewerkstelling in de vertegenwoordigingen van reep. de CSSI en
Bulgarije oa toelating versoehtea*
Do Bulgaarse staatshandelsorganisatie Balkanair, alle aandelen
beaitteade van de vroegere Nederlands-Bulgaarse Joint venture
Raste* N.V., heeft van dit pakket 35* overgedragen aan de HéV.
Ahrendonk te Tilburg* lierdoor is eea nieuwe joint venture ontstaan,
die «al opereren onder de firaaaaaa IBBTRA en gevestigd is te
Tilburg.
Behoudens een enkele uitaoaderiag eijn de eeoaoaiaehe resultaten
van de thans bestaande joint ventures van Nederlandse en Oosteuropeso bedrijven aiet indrukwekkend.
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De ftoeaeenae ialiehtingea- ea veiligheidsdienst tooat eea opmerkelijke belangstelling voor buitenlandse beaoekers.
Andere Veateuropeaa dleaaten melden hetaelfde* Verschillend* lfeder<lande* reiaigera miJa ia Roemenie aangesproken door personen, die
te kennen gaven tot d* Roemeeaae veiligheidsdienst te behoren. Zn
eakele gevallen werden daarbij aeer geriohte vragoa gesteld*
Aandacht wordt gegeven aan huwelijken van Bo«a««n«» «a N»d«rlaod««
oad«rdan*n. Q«bl«k«a i« dat d* b«trokk«n Ro»a««n«« oad*rdan«npaa
to««t*»aiag tot do aitrois vorkrogoa a* •*d*w*rkiag aan d« Ro«a««na«
ialiohtiagondioaBt t* hobboa toogomogd*
Za Kot vorig* Torslag ia r*ra*ld( dat d* Jo*go«Iarlaeh* hoofdvordaeht* ia do •ohi*tpartij*n t* A»>t*rdaa ia d*o*»b*r 1973 had r*rklaard, dat aodoworkora van d* Jo*go»lavi*oh* ialioatiagoadioaat
BDBA h*t oorat op boa g*»ohot*a haddoa uit wraak omdat aij ooa
liquidatio-opdraoht van do UOBA ni*t bad aitgovoord* Doe* liquidatio-opdraeht - »o vorklaard* do aoofdvordaohto tooa - botrof do
Joegoslaaf
•
Opaorkolijk ia« dat do Joofoalavlaoa* rogoriag ia haar roooato
oatawlliagoa ov*r ooa oadorgroadao pro-SowJot orgaaiaatio ia
Joogoalavio» doa*
ao*at ala loidor van dio orgaaiaati*
D* Chiaoao aabaaaadoor
aal aodio oktobor naar do OTO
terugkeroa» ffio hoa aal opvolgoa ia nog aiot bokond*
Xaa aioaw goboaw, opgotrokkoa tvaaoa do tvoo rooda bij d* Ohiaoao
vortogoawoordigiag ia gobruik a^jndepaadoa oa ia Juni gorood gokoaoa,
biodt huiavoatiag aan o.Bé do ooaaulairo afdeling van do v*rt*g*nwoordigiag*
ïor gologoahoid van hot 29»Jarig boataan van do Qhiaoao Volkaropubliok vond op 30 aoptoabor tor ambaaaado o*a roooptio plaat*, waarbij
Toor do ooroto aaal oon Rodorlaadao TV-ploog tooatoaaiag kr**g tot
hot «aken vaa oaigo opaaaoa*
O* oiad 1973 opgoriohto 3tiohting Hodorlaad * CAdaa trad a*t do
hordoakiag vaa dit 25-Jarig boataaa voor hot oorat duidelijk naar
voren. T* Aaatordaa vond eoa bijooakoaat plaats, waar o»a. filas
ov*r Obiaa wordoa vortooad.
Vortogoawoordigora vaa doao Stichting naaoa doae coaer dool aaa ooa
groepsreis aaar Chiaa»
Ook do oader oontrole vaa do Chinese Vortogoawoordigiag ataaado
Toroaigiag van Overaee-Gaiaoaoa ia Nederland vierde het 25-Jarig
boataaa van de CV» «et ooa bijeeakoast. Ken opmerkelijk groot aaatal
Ovoraoe-Oaiaoaoa - aaar sohattlag tussen do drie a viorduisead woonde deao bijeeakoast ia de BAZ to Aasterdaa bij*
Sedert 1 mei Jl. aija - op laat vaa do autoritoitea te Peking - aaa
Oversee-Chiaecea geoa visa voor relaen aaar Chiaa meer verstrekt*
Deao Maatregel aou verbaad houden aet ongeregeldheden, die plaatsvonden ia do provincie Ohekiang.
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IUt bogia vaa doso voralagporiodo koaaorkto sioh door ooa aantal
iaoidoatoa voortvlooioado uit do ooatrovorao tussen pro-Indonoaiaeh
goaiado Molttkkora «a do BUS'«rs*
Oador «««r voordoa pro-Iadoaoaiaoh gosiado Holukkora in d» aaoht vaa
12 april ooa ovorval uit op ««a ia hoofdaaak door HMS'ors bowooado
wijk ia Alaolo. Hiorbij «aaktoa sij gebruik vaa divorao aoortoa
vaurwapoaa «a aolotov-oooktaila. Kr violoa oohtor g««n slaohtoffers.
Qadaak* d« door dos* goboortonia opgoroopoa •paaaiag rorliopoa do
•aaifoatatioa tor aordoakiag T«a do BMS-proolaaati* op 29 april
soador iaoidoattn.
Ia do avoad Tan 25 april vord iagobrokoa ia do woaiag Tan ooa Zado*
ao«i«oko eoacol to Aaatordaa.
Do dadora - aaaaaagora vaa Ir* MANVSAMA - Torklaardoa do bodooliag
to aobboa gohad do ooaaul to gijsoloa oa rorrolgoaa raa do ladoaoaiaeao Avbaasado to oiaoa, dat do»o do pro-Iadoaosiaoho Molukso
joagoroaorgaaiaatio API-Naluku haar aotifitoitoa «ou dooa atakoa.
Do opaot «ialttkto oadat do ooaaul oa aija gosia afwo*ig varoa.
Ia do aaeht vaa 2J op 26 april word, oroaooaa to Aaatordaji, braad
gootieht ia hot kaatoorgobouw vaa do QtARBDA Zadoaoaiaa Airwaya.
Do dadora vaa vio tot au too olk apoor oatbrookt bohoroa, aaar «ag
wordoa aaagoaoaoa, tot ooa BMS-grooporiag.
Op 30 april ataloa Joago KNS'ora afkoMtig uit Kriapoa a/d IJaaol
wapoaa oa awaitio uit ooa kaaorao to Broda* 2ij vorklaardoa «ioh
•ot do goatoloa vuarwapoaa to willoa boaenornoa togoa ovoatuolo
aaavalloa vaa hua pro-tadoaoaiaoho laadgoaotoa.
Twoo vaa do dadora bohoroa tot do ordodioaat vaa do grooporiag
vaa Ir. MARTOAMA.
Ia togoaatolliag tot voorgaaado jaroa vorliop do 1?o auguatua, do
Zadoaoaiaeho aatioaalo fooatdag, aoador iaoidoatoa*
Afdoliag
«•••••^••••«»O
~
Ovorkoid
Ho vorkgroop oloetroaiaoh-aoohaaiaeho bovakiag vaa rijkagobouvoa,
boataaado uit Kodovorkora vaa hot Oopartoaoat vaa Biaaoalaadao Zakoa*
do Kijkagobouvoadioaat oa do BVD, hooft ia »«i 1971» aaa d* DirootourQoaoraal vaa do Sijkagobouwoadionat ooa tuaaoatijda rapport uitgo»
braeht.
Daaria wordt aaabovoloa ovor to gaaa tot do opriohtiag vaa ooa
tijdolijko rijkaalanraoatralo oa tot hot iaetolloa vaa ooa oadoraook
botroffoado do kwalitoit vaa alarnayatoaoa. Ra dit oadoraook kaa
daa wordoa boalist oatroat do voatigiag vaa ooa poraaaoato alaraeoatralo.
Xa oatworp ia ooa aiouwo broohuro tor voorliohtiag vaa aabtoaaroa,
dio voomumona aija ooa laad aot ooa ooaauaiatiaoho rogoriagavor*
to boaookoa.
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Bedrijen
M*t d* *l*otrioit*itsb*drijT*a wordt aavw ooataot oad*rhoud*a t*r
•ak* Tan d* beTeiligiag tegen sabotage*
Kr word oad*r auspioiia yaa d* V*r*aigiag Taa Ixploltantra Taa
BuL*ktrieit*itsb*driJT*a la R*d*rlaad **a oT*rl*gorgaaa g*rorsd dat
•ioh *p*oiaal s* t dit probl*** besighoudt.
£*n s*d*w*rk*r Taa d* Di*ast aaakt d**l uit Taa d* lat«rd«part*a*a
tal* w«rkgro«p Bewaking «a B«v«iligiag, dl* dés* probl*Bati*k
b*«tud««rt ia v*rbaad aet d* aktirit«it«a Taa na«htv«iligh»id«- «a
b*drljfab*wakiag*di«a«t«a.
B«B*aaraehrift«a iagvvolg* d* B^sehikkiag Aateoed«nt«aoad«rBO«k«a
k*a*«n ia d» a«otor Taa d« burgerlijk* oT*rh«id ia d* afg*lop*a
P«riod« ai* t Toor*

^iptaal" *a uitw*rk*ai>aoit*it*a
Yoortg*gaaa wordt »*t d* opleiding Taa *ig*a p*r««a**l t*r T*r•tcrkiag Taa d* T*rtaalgro»p roor Ooat*orop*a« tal*a. ?i*r a*d*w*rk*r« Tolg*a thans **a euraua Pools voor g*Tord*rd*a» Aaa **a
b*giaenraas fsjeohisoh wordt d**lg*aoa*a door tw*« *a aaa **a d*rg*lijk* ouraua Hoagaar* door dri* l*erliag*a»
H*t io*k*a aaar uit T*illgh*idsoogpuat aoo*ptab*l* T*rtal*ra Toor
Ro*a*«aa( Bulgaars, Chia**a *a Arabisch wordt Toortg*«*t*

tf *a
Maast h*t g*woa* «urauaprograBaa Toor d* opl*idiag*a als b*do*ld ia
h*t B*gl*a*at Opl*idiag*a Bxamas B. V. D. aooat w*d*roa **a *xtra
Baaisouraua word*a iagclast os d* aog at**ds dia aaatal to*a*a*ad*
oaadidataa Toor **a BVD-opl*idiag t* kuaa*a opTaag*a«
Voor *ig*a p*rsoa**l w*rd o*a l*ciag*aoyolua g«noud*a( waaria ruis*
aaadaeht b*st**d w*rd aaa b*t oad*rw*rp politiok t*rrorias*«
Ia s»vt*sb*r 197^ Toad ia a*t opl*idiagag*bouw **a iat*raatioaal*
kad*rbij**akoast plaats, waaraaa T*rt*g*awoordig*ra Taa b*Tri*ad*
di*ast*a uit T*rsohill*ad* W*at-Xarop*s* laad*a d**laas*nè Hi*r
w*rd*a *aig* oad*rw*rp*a Taa g*s**a*obapp*lijk b*laag aaa d* ord*
g*st*ld. B*t hoofd Taa d* a*oti* *a *aig* doe*at*a h*bb*a soala
g*bruik*lijk door h* t T*rrull*a Taa spr**kb*urt*a s*d*w*rkiag T*rl**ad aan eursuss*n Taa diT*rs* opleidingsinstituten ran d* politi*
•a d* stri jdkraobtaa*

Oi<i*r»o*kgro*p
O* aoht Taoaturaa di* bij d* gro*p b*stoad*a koad*a coals T*rwa«bt
worden aaag*Tuld. Daarsede kwas d» groep weer op Toll* st*rkt*« al
is d* opleiding der ai*uw aangetrokken sedewerkers aog niet geheel
voltooid*

Afdeling^AOD
De geleidelijke groei van het aantal datatvpistcs dat voor de conversie van cartotheekgegevens kon wordon ingeschakeld had tot
resultaat dat in de maand aeptember het ideaal van een volledige
besettiag van de converaieapparatuur vrij dicht werd benaderd*
De conversie vindt dan ook goede voortgang, ondanks storingen in de
apparatuur die toch nog vaker optreden dan werd verwacht*
De programmatuur die sal worden gebruikt na de installatie van de
IBM-eomputor sal niet het IBM-pakket STAIRS omvatten, scala aanvankelijk in de bedoeling lag.
Ma sorgvuldige bestudering van de voor- en nadelen ia de definitieve
keuze gevallen op het Zwoedao programmapakket 1MDOC. Het Zweedse
softwarebureau dat dit pakket heeft ontwikkeld wordt in Nederland
vertegenwoordigd door Pandata, een software-instituut waarin door de
PTT wordt geparticipeerd*
Bij het maken van deze keus werd weer nauw samengewerkt met de
Directie Overheidsorganisatie en -automatisering van Binnenlandae
Zaken* Boa medewerkater van dese Directie heeft sitting in de
Stuurgroep Automatisering van de Dienst*
Ken werkgroep houdt sich besig met de moeilijke vraag waar de beeldbuis terminals voor ia- en uitvoer van gegevens ia het gebouw
behoren te worden geplaatst.
Dit probleem dient te worden besien niet alleen als een vraagstuk
van administratieve organisatie, maar ook als een aangelegenheid
van beveiliging. De electromagnetiaeha atraling nl. die van dese
in- en uitvoerstatloaa uitgaat sal - sonder afscherming - buiten
hot gebouw traceerbaar sija* De voorsieningea die getroffen moeten
worden om de straling te onderdrukken sijn kostbaar»

Do beaprekingen aet do Rijkagebouwendienat gevoerd na do brief van
hot Niniatorio d.d. 28 mi 197t over hot tor boaehikking atellen
aan de Dienat van hot pand Preaidoat Kennedylaan 15 hebben een
sodanig verloop gehad, dat vorwaoht mag worden dat dit gebouw ajodio
197? voor do Dienat rrijkoat. Ra de nodige verbouwingen aal hot dan
rond 1 januari 1976 feitelijk ia gebruik kunnen wordon gommen*
Daaratede cal dan een oplossing sijn gevonden voor hot grote ruimtegebrek in het hoofdgebouw van do Dienat, waardoor eon aituatie waa
ontstaan die als nijpend kan worden gekenmerkt.
Do voorbereidingen voor het opatellen van oen indelingaplau voor hot
nieuwe gebouw wordon reeds tor hand genomen. Bot ligt in hot voornemen in het gebouw President Kennedylaan 15 onige dienstonderdelen
uit het hoofdgebouw (de afdelingen D, £, PZ on FID) onder to brongen,
alamade de sectie Opleiding en Vorming behorende tot do afdaling K,
die thans ia 2 panden aan de Groot Hertoginnelaaa Is gehuisvest.
Voorts aal ia hot nieuwe gebouw de computer wordon ondergebracht*
Deskundigen van de Rijksgebouwendienst hebben geadviseerd domo niet
in het \aoutorrain van het hoofdgebouw te plaatsen, aaagemien het
probleem van de klimaatregeling ia die ruimte welhaast onoplosbaar is
Door de Algemene Rekenkamer word decharge tot en met het dienstjaar
1972 verleend*

Paraaaaal

•/.

O* raada laaf * op aaa totaal baataad vaa 2% aadavarkara - baataaada
3 vaaatoraa ia 4» paraoaaalaafdaliag koadaa aog aiat worden vervuld*
Er ontstond due aog «••« verliohtiag vaa da druk waaronder d* PZaedeverkera raada faimiaa tijd gebukt «aaa«
U«t v«rriaca»ttrMM alaaf faXakkic op pall.
Oprallaad bij da paraoaaalawarviag ia hat atark toaaaaaad aaatal
aalliaiUataa, dat «at aavaal voordaa blijk ff»»ft aiat ta villaa
toatradaa tat aaa ia hat varbargaaa «arkaada diaaat «ia da BVD,
Vaa da ia 197* vaar aaa aelliaitatiafaaprak aatvaagaa kaadidataa
voor da ag. atagiair»fuaatiaa gaf aiat aiadar daa 1M vaa daaa
apvattiag alijk. Toorhaaa kwa» dit alaohta iaaidaataal voor»
0a amakaaaaaaid vaa da «arvingafunotioaariaaaa aard varhoogd taaa
bakaad vard dat rakaaianr aoaat wordan g«houd<m aat iafiltratiapoglngan rla aolltolta*i»o bij da Diaaat door Xadaa vaa aaa
axtraaiatiaoha jaugdorgaaiaatia.
Da Coaalaaia vaa Ovarlag «aaft blijk vaa aaa toaaaaaada baaoafta
aaa inforaatia avar hat bij da Diaaat op paraoaaala-aa argaaiaa*
toriaoh gabiad gavoarda balaid. Ia da varalagparioda vard aoht kaar
vargadard aat hat dagalljka baatour vaa da Coaalaaia*
ïr voad op 15 jaai aaa vargadariag vaa da Coaaiaaia vaa Qvarlag,
oadar vooral ttaraahap vaa hat Koofd vaa da Diaaat,plaata.
Eakala gagavaaa oatlaaad aaa da paraoaaalaadaiaiatratia aija ia
da bijlaga varaald»

bijl. van bijl. KAX 12038^6, 25.11.7^

W»

i Op 6-9-197*
Hoofdaabtonaar

tut dioaat

- 1 oktober 197».

klaaao (52

i 11
aabtoaaroa)

aaawaa f.l*o. * % (2 aiddolbaro aaatoaaroa

2 Xagoro aabtoaavoa)
99 varaook

t 9 (2 aldd*lbar*
1 lajpr*
2 op flx* «aXaria)

8

afloop «oaitraot t

mtylooatypiatoa

i 1
F*a«lo«a

aabtmuuroa)

aabtoaaar

i 1 alddolbaro aabtoaaar
22

i 20 aaaaoa
t

k adaiaiatratiov*
•odovorkora
3 a«a«ialra
B oadoraookiagaaaibkoaaroa
2 tooaalaoh ••dovorkora

3 typiatoa
13 oatatypiatoa
2 aaalagkraohtoa

•odoworkatora
1 v*rt*l«r

S. B. P.
Hictnraa aaag»trokk*a 12 p«rw»a««lal«d«n door tttaaankoMt van rooda
ia dioaat aijado poraoaoa oq. di*aatr*l«ti«a «n 30 door advortoatioa*
OodooltoUJk» da«taaki

1
%2 woavoa*

