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PA M O « A M A
Periode 1 oktober 197% - 1 april 1979

>ta««h Btaatasearetaria
Op 23 oktober 197% bracht da Staatssecretaris vaa Biaaaalaadaa
Zaken* da haar V. Polak, aaa kanniaaakiagabeaoek aan da Dianat.
Daarbij werd e.a* van gedachten gewisseld over da poaitie vaa da
BVD taa aanaiea van da aanwijsingen iaaaka da beacheraing van da
pereoonlijke latraaaafaar ia verband aat geautoaatiaeerde systeaea
bij da rijksoverheid,waarin peraoonagegevena sijn opganoaan.
Staten—Qonoraal aa Kaaeroaaaiaaie
Tijdaas da behandeliag van da begroting van Binnaalaadaa Sakaa
door da Tweede Kaaar ap 29 aa 30 oktober 197% werden door bat
lid van da Tweede Kaaar, dr. P. vaa Qorkua, vragen geateld over
het aantal vartrouwensfunotiea aa da veiligheidaonderaoeken.
Da Miaiatar antwoordde dat hij over deae aangelegenheid eerat ia
de Vaata Ooaaiaaia voor de Inlichtingen- en Yoiligheidadienaten
wilde aprekea. Bij «ija brief vaa Ik februari 1979 aaa de Voor«itt«r
van de Kaaar veraehafta da Hiniatar enige nadere gegevens betreffende de vertroawenafunotiea aa het veiligheidsonderaoek
(atttk 13100, hoofdstuk VII, ar. 22).
Op 27 februari 1973 besloot de Tweede Kaaar dese brief op een aag
nader te bepalen datua te bahaadelea teaaaan aet het laatste aa
het binnenkort te verwachten nieuwe verslag vaa de Vaste Coaaiaaie.
Da Vaste Coaaiaaie voor de Inlichtingen- en Veiligheidadiensten
vergaderde twaeaaal aet de Miniater vaa Binnenlaadae Zaken,
Mr. W.F. da Qaaj 'ortaan, al. op 3 daeeaber 197% aa op
5 aaart 1973. Aan beide bijeenkoasten werd ook deelgeuoaea door d*
aeoretaria-generaal, Mr. P. van Dijka, het Hoofd van de Dienst en
het Hoofd van het Kabinet*
Tijdens de bijeenkoast vaa 3 deeeaber 197% verd aaadaeht besteed
aaa activiteiten van da Dianat taa aansien van de journaliat
Rudie van Meura, redaoteur van het weekblad "Vrij Nederland".
Voorts werd naar aanleiding van ia de Tweede Kaaar geatelde vragen
gesproken over de veiligheidaonderaoeken, die door de Dieast naar
kandidaten voor vertrouwensfuncties worden ingesteld. In de bijeenkoast van 3 aaart 1973 warden de relatie BVD - Politie en de activiteiten van de Dienst jegens studentea ia Aaaterdaa aan de orde
gesteld. In deae verslagperiode werden vier vanwege de Vaste Coaaiaaie ter behandeliag ontvangen veraoekaohriften afgedaan.
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Vaa adtrioa word godioad TOor do beantwoording TUI aan do Bogoring
goatoldo Tragoa Taa d* fwoodo Kaaorlodoat
Van Oorkaa,
iamako d» aodoworking van aabtonaron aan
••n aaar hoa iagoatold Toilighoidaoadormook|
fiogol, Do Koitor w
hot al of aiot tijdig ialiehtoa Taa d*
doartaoa,
Modorlaadao Bogoriag door do Fraaao autoritoitoa oatront do Tri j la t ing Taa ooa lid
Taa hot Japaaao Rodo Logort dio ia Parij*
Boothof oa rraaoooa,
Kolthoff oa loothof,
Boothof oa fraaaaoa,
Vaa dor Lok,

iasako hot Torotrokkoa Taa ialiehtiagoa
oTor poraoaoa door goaooatobooturoa t*h.T»
do BVDf
iamako do aotiTitoitoa Taa do BVD t. a. T.
bopaaldo atudoatoa of at«doatonaotioa|
iaiako do inforaatioplioht Taa aio t tot do
politio bohoroado aabtoaaroa aaa do BVO|
iaaako hot Torriohtoa Taa «orluaatfiodoa

door do politio t. b. T. do BVD{
Valtaaaa,

iaiako do ooataotoa Taa iia dor Tordaohtoa
Taa do aaaalaf op ooa aotroatatioa ia
Aaatordaji aot do ialiohtiagoadioaot Taa ooa
Oootouropooa laad.
Aaa drlo Tvoodo Kaaorlodoa word op hua Torsook oaigo (opoa) infor•atio botroffoado do taak oa do *ork*ij«o Taa do Dioaat Toratrokt.
Hot botrof hior do Kaaorlodoai
Vaa Qorkua,
ia Torbaad aot hot - naar «ija aoaiag to groto aantal Tortrouvoaafttaotioa bij
do BijkaoTorhoidi
Boothof,
iamako hot Torotrokkoa Taa ialiohtingoa
door aabtoaaroa aaa do BVD «a
flehakol,
ia Torbaad aot mijn doolaoaiag aaa ooa
toloTioiodiaottoaio OTor do aaaoavorklag
tuaooa do politio oa do BVD.

in proT^fl[*Jln%? o, atatoa oa a*oKooatoradoa
Do groto aaadaoht dio ia domo Toralagporiodo door diTorao aiouwa•odia word boatood aan do aaaoaworkiag Taa do politio aot do BVD
loiddo or too, dat oTor dit ondorworp Tragoa wordaa goatold ia do
proTiaeialo atatoa Taa Qoldorlaad on in do goaooatoradon Taa
Vtrooht, 'o-araToahago. Bottordaa, Haarloa, Hoorn, Buaoua,
Spijkoaiaao, Bbrat (L. J, Loouwardoa, Alaolo on Mijaogon.
Voor do boantwoordiag Taa domo Tragoa word Taa adTioo godioad,
waarbij ooa aantal aiaTorataadoa uit do wog koa wordon goruiad.
Praoaronra-^oaoraal
Hot Hoofd Tan do Dionat gaf op do twoo door hoa bijgowooado, oador
Toormittoraohap Taa do 3eorotarie-a«noraal Tan hot Hiniatorio Tan
Juatitio gohoudoa bijooakoaotoa Taa do Proouroara*^Ioaoraal( hot
gobrulkolijko OTormieht Taa do laatato oatwikkoliagon biaaoa oaigo
oztroaiatiaoho orgaaiaatioa*

- 5Oadorvorp vaa bosproking va* voorts do saaoavorkiag van politio
oa jitotitio aot do BVD bij do bootrijdiag van do oriainolo actiritoit «ot oott politioko achtergrond oador do h.t.l. vorblijvoad*
Molakkors.
Aaa publioitoitsaodia dio hloroa vormoohtoa, word aohtorgroadinformatlo vorstrokt ovor torroristiseho aetivitoitoa ia Nodorland
oa ia hot buitoaland.
Voorts is daar, vaar do gologonhoid «loh voordoodv do aaadaoht
gOTOstigd op do roods jaroalaag bostaaado foraolo rogoliagoa
botroffoado do saaoavorkiag taasoa do BVD oa do politio, sulks
ais roaotio op divorso onjuisto (oa vaak toadontiouso) porspublioatios OTor dit ondorworp*
Na ooa introduotio van prof. ar.
van do BijksimiTor»
sitoit to Oroniagoa word ooa oriomtoroad gosprok goToord «ot do
hoor
f rodaotour ran hot juridisch studoatoablad "Ars Aoqui"
ia Torband «ot ooa door doso to sohrijvoa artikol oror do BVD,
volk artikol iaaiddols ia «aart jl. In oon sga* thoaa-aiuwor vaa
goaooad blad govijd aan do nprivaey", is Torsohoaon*
Op 19 «aart 1975 vorlooado hot Hoofd Tan do Dioast ooa iatorriow
aaa ooa rodaetovr vaa hot dagblad "Hot Vrijo Volk".
Aaadaoht word gosohoakoa aaa do Juridisoho aopootoa van do
volgoado oadorvorpoai
- Oatworp-«ot Coatralo Porsoaoaadaiaistratio on voorstal tot
wijsigiag van oakolo artikoloai
- Bohaadoliag mg. asiolaanvragoat
- Wotgoviag oa praktijk ia Nodorland op hot gobiod vaa uitiottiag
van vrooadoliagoa dio govaar oplovoron voor do opoabaro rust,
do opoabaro ordo of do aatioaalo voilighoidf
- Niouvo groadwotsartikoloa iasako «itsoadoriagstoostaadoa a.a. v.
dosbotroffoad oatvorp van Rijkawoti
- Oatvorp-bosohikkiag voor ooa aiouv Rogloaoat oploidiag oa
oxasona BVD|
- Bosohoraiag vaa gohoiaoai
- Do Zvoodso Wotgoviag a.b.t. afluiotoroa oa optisoh waaraoMoa
•ot toohaisoho halpaiddoloni
- Do Kuroposo Oommissio oa do ooaomaistisoho vakbovogiag.
Do Bijcondoro Coaaissio voor hot Porooaoavorkoor kwaa twooaaal,
do flubeowaissio ad hoo vionuial bijooa*
Vaa do bohaadoldo oadorworpoa kannon sordon gonooadt
- Wodoriastolliag vaa do viaiutplioht voor oadordaaoa van Pakistaat
- Oroaseoatroloboloidf
- VisuMboloidi
- Probloo» dor aga. joiat-vonturos|

- k- Yraagatttkkoa l.T.a. Xaraol oa do Arablaoho laadoai
- Rot recht «p torugkoor Taa arbèidora toToaa Tlaohtollagoat
- Probloaoa dor lllogalo Toatlglagoat
- Aololrooht.
Toorts vont door do jurldlaoh adriaoar doolgonoaon MUI twoo Torgadorlngoa Tan do Coaaioolo voor hot Vrij o Vorkoor on do Yootigiag
van Porooaoa*
Boaprokoa word do aogolljkhoid tot inTooring Taa ooa BonoXtuc*
idoatitoitabovija. Kon nota hiorovor word opgoatold voor hot
Ooait* Taa Mialatora.
Bijgowooad wordoa oaigo Torgadoriacoa raa hot HCoalté vaa
doakoadigoa op hot gobiod vaa groaaforaal! tol ton".
Do Tolgoado oadorworpoa vordoa boaprokoai
- Yorolato porooaoai
- Prollalaairo atadlo OTor do Xuropoao idoatitoitakaarti
- Toopaooiag vaa do eoaputor op hot gobiod Taa paspoortoa,
idoatitoitakaartott oa bovolkingarogiotora.
Do aajaaravorgadoriag Taa do hoofdoa Taa Woatoaropoao Tolllghoidadioaotoa had plaato la Loadoa la doooabor 197^*
Hot ouoooa Taa do oorato goaooaoehappolijko ouraua Toor h«t
•iddoakador Taa do doolaonoado dioaatoa, la aoptoabor 197^ la
Don Haag gohoudoat lolddo tot hot boalult ook la 1973 ooaaolfdo
ouraaa to houdoa.
Xtallo aal ala gaatlaad optrodoa oa do orgaalaatio Tan doao
oaroua aot hulp Tan Hodorlaadao cljdo op »loh aoaoa.
Do hoofdon Taa do Tolligholdadlcaatoa Tan do Boaolux Torgadordoa
la do Toralagporlodo twooaaal.
Hot Hoofd Taa do Dlonot oa twoo Hoofdaabtonaroa naaoa dool aaa
do half jaarlijkao Torgadorlng Taa hot NATO Spoelal Coaaltto» la
Braaool.
Op 27 fobraari 1975 oatTlag hot Hoofd Taa do Dionot la Parlja
uit handoa Taa hot Hoofd Tan do Jorrloo do Doouaoatatloa
JjctCrlouro o t do £oatro-Japionnago (do Praaao buitoalaadao
Inllohtlagoadloaat)* do oadoroeholdlag Orand Offlolor do l'Ordro
Natioaalo du Mirlto, hom Torlooad door do Proaldoat Tan do
Fraaoo Ropubllok.
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De Communistische Partij vaa Nederland
De samenstelling on het functioneren van het bestuurlijk apparaat
van de CPN is al een aantal jaren voorwerp van zorg voor do partijleiding. Ia Januari werd door partijvoorzitter Hoekstra ia het
partijbestuur vastgesteld, dat de organisatorische maatregelen,
die ia oktober '74 ia verband daarmee zijn genomen, tot een begin
van verbetering geleid hebben* Die maatregelen kwamen er op neer,
dat een aantal loden van het Dagelijks Bestuur ingezet werd als
instructeur ia de distrietea oa dat eea nieuwe medewerker aaa
partijvoorsitter Hoekstra word toegevoegde Beoogd word ooa directere greep vaa de partijleiding op de hele partijorgaaiaatie,
zodat een Juiate uitvoering van directieven van de top word gegarandeerd. Als gevolg hiervan ia in het afgelopen halfjaar een
grotere CPN-activiteit merkbaar geweest. Zo worden er comité's
opgericht, dio zich bezighielden mot do werkloosheid, het racisme,
de "militarisering" vaa Liaburg, Vietnam, gezondheidszorg en welBijnswerk. Bij do door de comité*s of anderasina ontplooide activiteiten werd ia eoa aantal gevallen steun verkregen vaa andere
"progressieve" partijen. Het is do opvattiag van de CPN-leidiag,
dat machtsvorming aaa do basis de groadslag moot vormen voor een
werkelijk progressieve regering.
Ia de discussie, die ia dag- ea weekbladen is ontstaan na publicatie van een artikel vaa oud-PvdA-voorzitter Van dor Louw in
De Nieuwe Linie (18-12-1971*) over de vorming van eea progressief
blok inclusief de CPN, heeft de CPN-loidiug zich gereserveerd opgestold. Zij heeft zich tot een debat met de PvdA bereid verklaard
op voorwaarde dat de PvdA-leiding erkent haar politiek siads de
oorlog op eoa oajuist, namelijk anti-eommunistisoh, uitgangspant
te hebben gebaseerd.
Met de rode vaa oud-CPN-voor*itter P. de flroot, medio
Januari 197? uitgesproken voor het partijbestuur, heeft do CPNleiding een proces ia gaag gezet dat moet loidea tot eoa doorbreking van het isolement vaa de partij binnen de internationale
communistische beweging. De reaotie op de rode in de Oosteuropeso
pers was zo positie'f, dat de CPN-leidiag het Centraal Comité van
de CPSU verzocht heeft om een bespreking over verbetering ia de
betrekkingen. Ten opsiohte van de eigea achterban houdt do CPNleidiag - ondanks de opmerkelijke standpuntverandering in de rede
van De Groot - staande dat er in de autonomie-politiok vaa de CPN
geea wijzigiag Is gekomea.
Mea beweert dat er eea meer normale relatie met de internationale
communistische beweging mogelijk is, omdat do standpunten van
andere oommuaistlsohe partijen die van de CPN zouden zijn genaderd.
Echter uit de deelname van vertegenwoordigers van het wetenschappelijk bureau vaa de CPN aaa eea ia maart ia Belgrado gehoudea
colloquium als oaderdeel vaa de voorbereiding vaa de voor dit Jaar
geplaade paaeuropese communistische conferentie, blijkt dat een
Bekere veraaderiag ia de internationale koers van de CPN is opgetreden. Ia eea verklaring vaa het CPN-partijbestuur van .
6 oktober 1974 werd hot houden van een dergelijke conferentie nog
ia folio bewoordingen veroordeeld.
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O* groep pro-Buaaieehe eoaauniaten ia de PSP hooft tijdene het la
noveaber 197* gehouden PSP-oongrea voor het lidaaataohap bedankt
oadat het gea telde dool, al» eoa aauwe aaaenwerkiag act andere
progreaaieve groeperingen aiet realiaeerbaar bleek. D* aeeaten
ran hen hebben nog ai* t eldera ««a politiek onderdak gevonden*
Twee nieuwe orgaaiaatiea kunnen tot de pro-Ruaaiaoh eoauuuiatiaohe
groeperingen worden gerekend.
In oktober 197^ vond de officiële opriohting plaats vaa de
vereniging Nederland - DDR. De»c Triendaohap«Tereaiging die «p
inatigatie van de DDH tot ataad ia gekoaea oarat aaaat proRuaaiaohe diaaideatea ook een aantal vooraana taande peraoaea raa
aiet-ooaauaiatiaohe huis*.
Medio «aart 1975 »«rd opgericht het Nederlanda Portugal Coaiti,
dat de aolidariteit »et de anti-faaoiatiaohe kraohten ea aet naae
•et de ooaauaiatea ia Portugal «il bevorderen. Soa belangrijke
rol ia het eoaite wordt geapeeld door het rui» 80 ledea tellende
Jongeren Koatakt voor Zatematioaale Solidariteit ea Qitviaaeling
(JKÜ), dat aieh aterk op Noakou oriënteert. Het JKïï, dat eiad 1973
werd opgericht, vil sieh aa eea opbouwperiode, bedoeld OH door
aoholing eea harde kern van betrouwbaar kader te aeheppen, thaaa
kennelijk aet aotiea naar buiten toe aanifeaterea.
Do vereaiging Noderlaad - US3H en de Vereaiging voor Culturele
Uitwiaaeling (VOO) ontplooiden do gebruikelijke oultarelo aotiviteitea. Soa groep vaa sevoa boatuuraledea ea aedewerkera van do
vereniging* Nederland - USSR heeft ia deeeaber 197t geprobeerd
• tegoa do «in vaa 3o»jetfuaotionariea*n oa vaa de verenigingaleiding - ia het beleid van de vereniging, dat vooral cultureel
gericht ia, aeer politieke eleaentea te brengen. Do vorgeefao
poging reaulteerde ia hot ontalag vaa enkele aedewerkera oa het
reyeaeat vaa eaige beatuuraleden.
Hot Noderlaada Coaitê voor Saropeae Veiligheid ea Samenwerking
(HCSVS) ontving ia noveaber eea delegatie vaa het Sowjet-auatereoaitf , die beaprekingen voerde aet politici ea vakboadavortegeawoordigera. Afgevaardigden wordoa geatuurd aaar iateraatioaale
bijoeakoaatoa in Londen ea Bruaael.
Ia aaar t 1979 beaocht eea door hot NCETS aaaengea telde delegatie,
beataande uit twee MCXVS-beatuuraleden ea drie Tweede Kaaerleden,
do Sowjet*Uaie voor beaprekiagen ia het kader vaa de voorbereiding
van de tweede vergadering van vortegeawoordigera vaa de publieke
opinie, die eind april ia Bruaael ea Luik wordt gehouden.
Do pro^flKj-aoao groeperiaaea
Bij de Sooialiatieao Partij (SP) ia de nadruk blijven liggen op do
aotiea ia buurten ea tegen de •ilieubelaating. Door deae activiteit oa door de iateaaiove colportage aet het blad "Do Tribune",
dat thaaa iedere twee weken verachijnt ia eea oplage vaa oastreeka
2? .000, ia het lodental van de SP geataag gegroeid ea thaaa opgelopen tot ongeveer 600. Rot aantal afdelingen ia geategea tot
oa. 60, verdeeld over eea veertigtal plaataea.
Het aaatal partijdiatrictoa ia uitgebreid van vier tot vijf.
Zeer recent heeft de SP de Stichting Ona Mcdiach Centrua opgeaet.
De atichting exciteert een huiaartaeapraktijk ia Oaa ea aal bij
eea auoeeavol reaultaat ook veatigiagoa krijgen ia andere plaateen.
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- 7O* SP BOU thans een tiental (bijna) afgestudeerde artsen onder
haar leden hebbon.
Na h«t succes bij de ondernemingsraadverkieBingen bij Philips-Oss
ia d* SP-laiding ««n landelijk* campagne begonnen o» ook bij
andere Philips-vestigingen Arbeideremaoht-comlté'e te vormen.
Geruchten willen dat dame «et naa« in Kindhoven niet sonder resultaat ia gebleven.
Da Ko'iBtMiiistisohe Sen^eidabeitegin^ Nadorl^nd — M***xitstisoh~leninis—
tisoh (KSN/ml) ia vooral doende geweest «et het op orde brengen
van de eigen organisatie* Niettemin werd ook aandacht besteed aan
externe activiteiten* Zo was de K£f/ml betrokken bij eq. initiatie faeaer van een aotie tegen NAVO-secretaris-generaal Luns in
oktober 197*t te Rotterdam, van de vieringen van het 25-jarige
bestaan van de Chinese Volksrepubliek («aardoor veel invloed werd
verkregen in de Stichting Nederland - China) au van de landelijke
Cambodja-week eind maart 197?*
Belangrijk voor de interne organisatie van de KBN/ml waren de
oprichting van enkele nieuwe •antelorganieaties (voor vrouwen,
jongeren en welzijnswerkers), de vorming van nieuwe afdelingen,
het opheffen van de KSB (Kommuniatiaohe Studenten Bond) als selfstandige kaderorganisatie (de toekomst van het studentenwerk is
nog enigssins duister) on het opzetten van de Stichting Internationale Solidariteit als basis voor een "alsijdige anti-imperialiatisohe liga",
SP en KBN/ml discussieerden op landelijk niveau met elkaar over do
onderlinge politieke geschillen en gaven daarover een brochure uit*
Ook andere pro-Chinese groeperingen zochten met dese groepen en
met elkaar naar wegen, die souden kunnen leiden naar een aamengaan
van de maoïstisoha krachten in Nederland* Resultaten heeft dat
eehter nog niet opgeleverd.
De pro-Chinese groeperingen waren daarnaast betrokken bij de
organisatie en de uitvoering van activiteiten met "brede" aanhang
soala in de Nieuwmarktaaak, in de anti-raeisme-comite*8 en de
oomita'a tegen de aanschaf van nieuwe straaljagers*
Studenten
Het aantal studenten dat thans lid is van de CPN bedraagt + 550j
350 daarvan wonen in Amsterdam. Heer dan uit dese aantallen blijkt
de invloed van de CPN in het studentenmilieu uit de posities die
CPN-leden in de onderscheiden studentenorganisaties innemen. Aan
de Universiteit van Amsterdam bijv* bestaat het 9 loden tellende
bestuur van de Algemene Studentenvereniging Amsterdam (ASVA) voor
2/3 uit leden van de CPN.
Op 7 on 8 decembor 197*» vond de fusie plaats tussen de Kommunistenbond Proletariea Links (KBPL) en de Revolutionair Communistische
Bond (RGB), tot dan de Nederlandse Sectie van de Vierde Internationale* Besloten werd de nieuw ontstane nationale soetie de naam
Internationale {Communisten Bond (IKB) te geven.
Door de vorming van commissies tracht men op een aantal terreinen
effectief te "interveniëren"} extra aandacht wordt besteed aan het
studenten- en arbeidersmilieu. Binnen de "witte" BVD heeft de IKB
sloh eveneens gemanifesteerdt ongeveer 7 "witte" BVD*era hebben
onlangs blijk gegeven van sympathie voor de ideeën en politieke
stellingname van de trotskisten.

tot het huishoudelijk congres op 5 en 6 oktober 197* werd, aldus
h*t orgaan van d* federatie van Vrij* Socialisten, "een fas* van
experiaeatele opbouw (afff*slot*n) s*t als duidelijke doelstellingen
h*t creëren van een intern*, organisatorische deaoeratio *n **a op
d* werkelijkheid gebaseerde wiss*lw*rking tuss*n theorie *a
praktijk ....*.".
C*n doorslaggevende rol bij d* voorbereiding van hot congres heeft
h*t sgn. redactie-collectief gespeeld. Dankzij d* atellingnaae
van dit eollootiof hooft do FV8 ooa "verjongingskuur" ondorgaan«
dio ortoo hooft goloid dat do federatie voel seor dan voorheen aan
do weg tissert. Verbreding van het actieterrein hooft geleid tot
oen toename van activiteiten.
Kon voorbeeld daarvan is do oprichting van het "Bevrijding*front
Leeuwarden" dat begin 1979 startte aet oen serie lesingen over hot
aaarohisae. Oeneend kan in dit verband ook worden het theaa-weekead
dat do Aaatordaase afdeling van de FYS op 19 on 20 april in
Driebergen organiseerde over anarchistische theorievorming*
Bon ander aspect van do oriëntatie op andere organisaties is dat
do recente scheuring in "Rode Hulp1* ook in do YY8 tweedracht heeft
gesaaid. De Aasterdaase on Mogelijk ook do Leeuwardense afdeling
van de 7YS hebben blijkbaar de si J de gekoion Van do "harde1* Bode
iulp in Aasterdaa*
•md vaar DienatallahtlMa

Bot internationaal soldaten congres, dat do nwitten BVB in
nevesber 197* in Aasterdaa on Utrecht organiseerde onder de naaa
"Anti Mato '7*", heeft ortoo bijgedragen dat de Bond - on net haar
de YVDK - aan bekendheid in het buitenland hoeft gewonnen. Het
congres heeft bovendien do bond solf weer oen iapula gegeven on
•issohion selfs tot resultaat gehad dat sij ook nationaal inderdaad
tot do "Linkse Beweging1* behoort.
Aan dose "Linkse Beweging" is voor ooa groot deel het sevonde
congres van de Bond eind nei 1979 gewijd. Door een aantal leden
van de Bond wordt aangedrongen op een duidelijke politieke stellingnaae, d.w*s. een duidelijk uitspreken voor een bestaande politieke
organisatie. Het sterkst wordt hierop aangedrongen door een groep
rond
, die ruia een half jaar geleden bekend aaakte lid
te sija geworden van de toea neg bestaande Koaaunistenbend Proletarios Links, uiteraard is voor
. en do sijnen de huidige
Internationale Xoaannistenbond de aangewesen organisatie oa aee
saaen te werken»
Dese trotskistische "tendens" ondervindt in de bond enige tegenwerking van een groep die aeer verwacht van de CPN en het AHJV
en een groep die een te sterke oriëntatie op welke organisatie dan
ook gevaarlijk en daaroa ongewenst vindt.
Bod* Hulp
Do sedert doceabor 197* boataande onenigheid tussen de Bode Hulp*
afdelingen Eindhoven en Aasterdaa/Broda is uitgelopen op de eapi*
tulatie van de geaatigde stroaing, al. Uadhovea.
Onder invloed van do vooraaligo Rode Jougd-activistoa wordt Bode
Hulp oageverad tot wat hot vaa de aanvang af had aoetoa sija, nl.
de "legale" tak van de illegale, in cellen georganiseerde. Rode
Jeugd.

Al* gevolg Taa doso oatwikkoliag ia d» iahoud Taa hot blad
Rodo Hulp aoor radioaal gowordoa. DiToroo l«doa Taa do Kodo Hulp
hobboa or ia woord oa goaohrift blijk Taa gogoToa do OTortaigiag
to aija toogodaaa dat "progroaaiof gowold" aoodaakolijk ia Toor
do door aoa booogdo oarorwarpiag Taa do huidig* Maataoaappij.
Op do oalaaga goaoudoa jaarlijkao lodoaTorgadoriag Taa do roohtaoxtr»ao orgaaiaatio Nodorlaadao Yolkaaaio, word do hoor
«T.O. (UiJuorTooa opaiouw tot Tooraittor gokoaoa. Voort» kwaa op do
rwrgadoriag do opriehtiag aaa do ordo Taa ooa aoort ordodioaat,
wolko or aorg Toor aou «ooton dragon dat bijooakoaatea Taa do
Volkauaio oagoatoord plaata kvaaoa Tiadoa.

AFfiftUVa O
SoTiot-Baio
Ooooaatatoord word dat aaa BoTjot*aijdo do pogiagoa wordoa Toortgoaot oa> iaforamtio (aowol gorubriooord ala oagorubriooord) to
Toraaaoloa op Tolorloi gobiod, aoala op dat Taa do dofoaaio (uitruatiag oa plannon), do aodorlaadao politioko oatwikkoliagoa
(iael. dio ia oToraooao rijkadoloa) oa op wotoaoohappolijk oa
tooaaologiaoh torroia.
Kot atroToa Taa do Baaaoa ia or aog atooda op gorioat tooatoaaiag
tot aitbroidiag Taa haa Tortogoawoordigiag (aabaaaado, haadolOTor*
togoawoordigiag oa ooaaulaat) oa Taa hot 8oTjot*poraoao«l Torboadoa
aaa do aga» joiat-Toataroa to Torkrijgoa.
Bij Toortduriag oofoaoa aij daartoo aowol Tia do aoraalo diploaatioko kaaaloa ala door aiddol Taa do aakoaworold druk uit op do
Itotroffoado Hodorlaadao autoritoitoa.
Do«o aotiTitoit roaultoordo ia do toootoaaiag Taa hot Miaiatorio
Taa Buitoalaadao Zakoa tot uitbroidiag Taa hot SoTJot-ooaavlaat
ia Doa Haag aot ooa <riordo) aodoworkor* Bot - bij horhaliag oa
Tia Toraohillvado kaaaloa * godaao Toraook oa tooatoaaiag tot
Tootigiag Taa ooa consulaat ia Rotterdam word wodoroa afgowaaoa.
Aaa do aioawo aodoworkor Taa do SoTjotraaaiaoha Militair attaohé
Toor wio * oToaala dootijdo Toor aija Toorgaagor * driagoad OH
tookoaaiag Taa do diploawtioko atatuo word Toraoohtt word doao
- rooda bij aija aaakoaat - i titro poraoaaol toogokoad.
Aaagoaoaoa aoot wordon, dat do SoTjota ook Toor aadoro aodoworkora
Taa do ailitairo «iaaio aulloa traohtoa do diploaatioko otatuo to
Torkrijgoa.
Voorta proboroa do Xuoaoa do ait drio aodoworkora boataaado AoroflotTortogoawoordigiag to AaatordaM uit to broidoa tot Tior aaa.
Do op baaia Taa roeiprooitoit ia Mookou toogoataao KLH*Tortogoawoordigiag boataat oohtor aloohta uit twoo poraoaoa.
Do SoTjotruaaiaeho dirootouroa Taa do ia fiottordaa oa Aaatordaa
goTootigdo filialoa Taa do Bolgiaoh-luaaiooh» joiat-Tontur*
Tranaworld Kariao Agoaoy Coopaay aija offieiool ia Bolgio
(Aatworpoa) wooaaohtig,aaagoaioa do Nodorlaadao autoritoitoa hun
goon ToatigiagaTorguaaiag hobboa Torlooad.
- 10 -
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Vanuit Antverpea verblijven mij gemiddeld J dagen per veek ia
Rotterdam/Amsterdam. Het overleg «et de Belgieehe autoriteiten
OTer eea elauaulerea daa vel intrekken van hun verblij fsverguaning
heeft aog niet tot reeultaat geleid»
De Nederlands-Russische joiat-veature last Weet Agenoieaf handel*
in fotografische en optische instrumenten, breidt «loh, oadaaka
de aleohte financiële resultaten Taa het bedrijf, aog eteeda uit.
Behalve in Den Haag, vaar men een aieuv gebouwd kapitaal paad
betrok, Bijn er vestigingen ia flroningen, Arnhem en Kindhoven.
Het oprichten vaa filialen ia andere grote steden is ia voorbereiding. Ook bij dit bedrijf traeht mea het aantal daarbij te verk
gestelde Bussen uit te breidea»
Do Nederlaada-Russlsehe joiat-veature op computergebied XLOKO te
Hilversum investeert eveaeeas vele Biljoenen ia eea grootscheepse
uitbreiding, te installeerde BOB onlangs soa grote nieuwe RTAD-»
ooaputer, tervijl er ia feite oavoldoeade verk is voor do aanwesige
kleinere HINSK-apparatuur. Ook van dit bedrijf latoa de financiële
resultaten te voasoa over.
Hot dool van BLOSO i» eerste iaetantie is duidelijk aiot het
•akoa vaa vinst. Hot is oerder eea proefbedrijf vaar «en traeht
Boveel Hogelijk kaov hov omtrent de hardvare en seftvare vaa de
vestelijko eleotroniaohe .industrie te vergaren.
Als "Nederlands" bedrijf kan «en apparatuur en componenten ver*
krijgen, die op grond vaa eabargobepalingen aan de landea vaa het
communistisch blok aiet geleverd vordea. De
ftevjetrus
,
die als directeur van bovengenoemde fir«a XLORO optreedt, «oet als
een ialiohtiageaoffioier, vaarsehijalijk behorende tot het KQB,
vordea aangemerkt.
Dit kvam aaar vorea bij het door heaself verkrijgen vaa informaties
omtreat oea vilitaire databank vaa fla vaa de boadgeaotea. Hij trad
toea op als eo«puterexpert sa«en «et sija «edeverker
Ook gaf hij opdrachten ter verkrijging vaa iaforvatie. Dece haddea
betrekkiag op haadboekea ea aadere gegevens omtrent IBM-eonputere.
Voorts trachtte
technische inforaatie te verv«rven ontrent een ruimtevaart laboratorium*
Oalaags verd de vertegeavoordiger vaa het Sovjet-Russisohe reis*
bureau IMÏOURX8T geXdeatifioeerd als eeu aRU-ialiohtiageaeffieior.
Tijdens eea filmavond, gegevea ia het gebouw van Sovexportfilm
in Amsterdam ten behoeve van studenten in de Slaviatiek, soeht hij
contact met een marine-officier, die in de gelegenheid is gesteld
sijn studie aan de Universiteit vaa Amsterdam te voltooien*
Dit contact is ia een clandestiene richting gedirigeerd* Do vertegenwoordiger vaa Sovfilmexport, die op andere gronden ervan
verdacht wordt eea QRU*ialiehtingenoffioier te sija, verleeat in
dit soort Baken assistentie*
Do ehof vaa het Aeroflotkantoor ia Amsterdam
blijkt
bijsoadere interesse te hebben voor allerlei soorten identiteitspapieren, paspoorten, rijbevijsea e.d., uitgegevea door sowel
Nederlaadso als buitenlandse instanties. Ook kocht hij eaigo
rollea liaaoapapior van de kleur en het soort waarop o.a* Neder*
laadse rijbevijsea gedrukt vordea*
Tenslotte probeerde hij via eea sakearelatie gegevens over eleotrenisohe apparatuur die bij do luchtvaart ia gebruik is, te verkrijgen.
- 11 -

- 11 D* Sovinfl*tvertegenwoordiger, dit» ia Nederland d» Sovjetaoheepvaartbelangen waarneemt, ia een officier van d* Sovjetruaaiaehe inlichtingendienst (het Kdfl). Behalve dat hij aioh
interesseert voor de aetiviteiten van politie, douane en BVD in
het havengebied ran Rotterdam heeft hij ook belangstelling voor
de scheepvaart, in het bijzonder voor de goederen, die vervoerd
worden door Chinese» Israëlische en andere rederijen.
Ook stelt hij personen die met hen in relatie ataan speciale
apparatuur ter beschikking waarmede «stingen kunnen worden verricht
ooi de eventuele aanwezigheid van kernsplijtnateriaal op bepaalde
plaatsen vast te stellen»
Verschillende aovjet-inliehtingenoffieieren tonen grote belangstelling voor de interne gang van «aken in de Nederlandse politiek*
partijen.
De Sovjets besteden grote aandacht aan hun eigen beveiliging*
Onder verantwoordelijkheid van consul
, werden er bij de
gebouwen van verschillende Sevjet-vertegenwoordigingen in ons
land aanzienlijke beveiligingsmaatregelen getroffen. Men plaatste
er kogelvrij plexiglas, nieuwe afrasteringen, terreinverliehting,
eleetronische bewaking van toegangshekken alsmede een gesloten
T.V.-circuit.
In het verleden heeft men van «ovjet-mijde herhaaldelijk aan het
Ministerie van Buitenlandse Zaken verseoht de staf van de vertegenwoordigingen te mogen uitbreiden met een vijftal voillgheidafunetionariaaea. tot op heden werd dit ateeda afgewesen.
De Sovjets sijn ook bij«onder aetief met operaties, die ten doel
hebben tegen hen gerichte activiteiten van de BVD, de IDB en de
nilit&ire inlichtingendiensten te onderkennen*
Duitse Democratische Republiek
De bezetting van de sedert 1973 te Den Haag gevestigd* ambassade
bestaat thans uit 17 personen, onder wie 11 diplomaten.
De tweede ambassade-secretaris, tevens consul,
, die
belast is met het contact met de politieke partijen in Nederland,
onderhoudt ook het contact met de Nederlandse vakverenigingen.
Medio november 197*» ving de Oostduitser
sijn werksaamheden op de ambassade aan als "Raad voor Verkeersvraagstukken"•
Hij blijkt op te treden als hoofd van de "Verkehrs Politische
Abteilung". Onder hem ressorteren ook de niet tot de officiële
vertegenwoordiging behorende Oostduitse vertegenwoordigers van
de luchtvaartmaatschappij "Interflug" te Amsterdam van de Deutsche
Reiehsbahn" (bij het Office de Recherches et d'Bssais van de
Union Internationale de Chemins de Fer te Utrecht) en van de
Nederlands-Oostduitae joint-venture IMOQ te Rotterdam.
Bind 197** verkreeg de Stichting "Nederland-DDB Instituut" van de
Oostduitse autoriteiten toestemming om - voorlopig voor de duur
van een jaar - een kantoor in Oost-Berlijn te vestigen. De bezetting van dit kantoor mag uit maximaal drie personen bestaan.
2nige Nederlanders werden tijdens een booek aan de DDR benaderd
met het verzoek inlichtingen te verzamelen ten behoeve van de
Ooatduitae inlichtingendiensten*

• 12 De in het vorig• oversiekt genoemde - in Nederland wonende *
Westduitser heeft sijn pogingen voortgeset om aieh geheime
informatie t* verschaffen a*t betrekking tot het NAVO-hoofdkwartier
AFCENT ia Bruassua.
Ia opdracht van de verantwoordelijke officier van Justitie is do
Rijksrecherche inmiddels tot zijn aanhouding overgegaan. Bij het
onderzoek wordt door de Dienst medewerking verleend.
De hoofdredacteur Yaa De Vrije Pers, M. Lewin, die er van verdacht
wordt de auctor intellectualis te zijn Yaa de - tijdig
- verijdelde - bomaanslag op eea metroetation ia de Bljlmeraeer,
heeft bekend, d«t hij jarenlang ia coataet heeft gestaan met eea
inlichtingendienst ia de DDR.
De bewijzen hiervoor werden bij huiszoeking gevonden. Daarbij koa
o.m. de hand worden gelegd op oode-aateriaal voor het vereijferen
ea ontcijferen van berichten* Hiermee koa een aog aa sija arrestatie een" aan hem - via de aeader van de Ooatduitse militaire inlichtingendienst * gericht berieht oatoijferd worden. Bet bleek de
bevestiging Van een afspraak voor lijn eerstvolgende ontmoeting
ia Leipsig te aija.
Al jaren had Lewia de aandacht van de Dienst i.v.a* »ijn abnormale
belangstelling voor o.a* militaire gegevens en zijn frequente
• niet te verklaren * reixea naar de DDR,
Het door de Bljksreoherohe ingestelde onder*oek ten doel hebbend
na te gaaa of Lewia «ieh schuldig heeft gemaakt aan eea overtreding van de artikelen 96 e.v. ff.v.S. ia aog niet afgesloten.
Bet tiet er niet naar uit, dat kan worden aangetoond, dat Lewia
geheime gegevens aan «iJn opdrachtgevers in de DDR heeft ter hand
gesteld of dat hij »ulk soort gegevens onder zich heeft gehad of
getracht heeft te verkrijgen.
De overige ftiropese «ommanistisahe laadea
Uit benaderingen door inliohtingenoffioieren van enige Kederlanders
blijkt de grote en gerichte belangstelling van de Tsjechoalowaakae
inlichtingendiensten voor reeds in gebruik - of nog in aanmaak aijnde nieuwe wapens (o.a» antl-tankgeachut) en de uitrusting van
de Nederlandse strijdkrachten en de NAVO.
Sedert de inval van de Warschau Pact landen in de CSSR ia 1968,
was een inlichtingenactiviteit van deze aard van Tsjeohoalowaakse
aijde niet waargenomen*
De activiteit van de Poolse inlichtingendiensten bleef gericht «p
wetenschappelijk-technische apparatuur, bestemd voor militaire
toepassing.
De Tsjeohoslowa&kse regering oef«at druk uit op h.t.l* woonachtige
emigranten uit de CSSH* Dit bleek toen fta van dese emigranten
een in de CSSR wonend familielid uitnodigde voor eea besoek aaa
Nederland. Dit familielid kon slechte toestemming voor uitreis
uit de CS3S verkrijgen op voorwaarde, dat de emigrant in kwestie
een door de Tsjechoslowaakse ambassade alhier gewaarmerkte verklaring van loyaliteit tegenover het regime in de CSSR BOU overleggen.
Pogingen tot oprichting van een TsJechoslowaaks^Nederlandse Joint-»
venture op chemisoh gebied strandden, daar de Tsjeehoslowaakse

- 13 partaar aieh aiat vilde neerleggen bij hat daar da Hadarlaadaa
autoriteiten gevoerde raatriatiara visuabeleid t. a.T. uit eoaaraaiatiaoha laadan afkoastige directieleden en -aedewerkera in jaiatventures.
Inaiddela «iJa ia d» Poola-Noderlaadae jaiat*ventnre CALANDA B.V.
(70JÉ Poola aa 30# Nederlands kapitaal) dria belangrijk» Nederlandse
Medewerkers ontslagen. Hun verkaaaaheden vijn door Polaa evergeaoaan.
:, dia ap 17-10-197^ Nederland Tarliat, ia ala
aabaasadeur van da Volkarapubliak China op 20 januari 1975 opgavolgd door
• Evenals aijn voorgaagar is
aan
ervaren politiaua. Eerder waa hij o*a. aabaasadeur in Finland.
Da Ohineae vertegenwoordiging onderhoudt nauwe betrekkingen aet
de Stiohting "Nederland-China". Baatuuraledaa van de Stiohting
worden regelmatig ter aaaaaaada ontboden door de tweede aabaaaadeaeorotaria Cwaaraohijnlijk aan inliahtingenoffieier), die •peeiaal la
belaat aet hat onderhouden van ooataot net de Stiohting. De«e
aaorataria aalaoteerde uit de lijat van aanvrager*, de deelneaara
van do groaparaia naar China, die onder auapiaiaa van de Stiohting,
ia aai van dit jaar aal plaatavindaa.
Oeoanatateerd ia dat *et «adawataa aa aat hulp van da Ohineae
aabaaaade Oaineaen illagaal Nederland aijn binnengekoaen.
Voor da eerate aaal ia haar gaaahiodoaia heeft do VBO Nederlandse
atudaatan toeateaaing verleend in China ta atudaraa. Twee atudaaton
van het Sinologiaoh Inatituut ta Leiden aijn aedert het najaar 197^
op da anivaraitait ta Paking ingaaahraven. Op baaia van reciproaitait aallan twee Chinaaa atudenton in Nederland kunnen atuderea.
Aanvragen voor een atudiebeura sija voor hen reeda ingediend.
Da aatwikkelingen ia da Nolukae geaeenaohap warden gedurende da
afgalapan periode hoofdaakalijk bepaald doori
• do boriohtea over arreatatie en •iahaadoling van BMS'era op
da Melukkeni
• de voorbereiding van da aanifeatatiea ter gelegenheid van da
25-ate "verjaardag1* van da BMS-proola«*tie ap 25-J»-1975|
• da opraap garioht tot da HHS'era door Dr. Vondeling, ia aijn
hoedanigheid van vooraitter van een parleaentmire delegatie
naar Indoneaie, aa terugkeer ia Nederland ia aepteabor 197^.
Do oproep, dio Br. Vondeling tot da IMS'era riohtte aal hun
aetivitaitan voor do tototandkoaing van een onafhankelijke republiek ta atakon, varooraaakta apanaingen ia Zuidaolukaa kringen.
Vaar radicale eleaenten waa deao aanleiding tot het beraaen van
aotiaa (aanslagen, gijaeling o.d.) togen diens peraooa en tegen
andere palitioi. Voorta warden plannen opgelet tot acties gericht
op het ontwrichten van da Nederlandse oaonoaie. Men wilde daardoor
de Nedorlaadae Begering dwingen tat eea voor de RMS-beweging
gunstige politieke atellingnaae.

Do goaaakto plaanen kwaaea alet tot ooa atadiua vaa uitvooriag.
Dit kan aodo toogoaehrovoa wordoa ««B boriohtoa, dio ia
aovoabor 197* la do Molttkao goaooaaehap bogonnon te oireuloron.
Volgoaa doao boriohton waroa op do Molukkon volo aaahaagora vaa
d* HMS goarrootoord oa aiahandold.
Maar aanleiding hiervaa versooht ir* Manuaaaa d* Miaiater-Preaideat
oa ««a oaderhoud. Nadat dit was toegeaegd, riep ir. Maaaaaaa cijn
aaahaagora aat klea op cioh op en road 27 deoeaber 197^ (do
"verjaardag" van do ovordraoat raa do aouroroiaitoit oTor Itodorlaado-Iadio) to oathoudoa raa olko aotivitoit, dio do Zuidaolukao
«aak koa aehadoa.
Naauaaaa's vorsook ia oohtor goaogoord door radioaio oloaoatoa
uit »ija joagoroaorgaaioatio Poauda Maajarakat* Ia kloiao kring
boraavdoa «ij hot plaa OM tijdona do doaonatrioro optooht op
27 doooabor 197^ ooa korto» ayaboliaoho bosottiag raa hot Vrodoapaloia uit to vooroa» Door doso aotio wild* aon do aaadaoht
Toatigoa op boriohtoa ovor arroatatioa, aiahaadoliagoa o.d. op do
Kolokkoa* Door doao aotio to riohtoa op hot Vrodoopaloia vorwaohtto
••n ook ia do iatoraatioaalo pora pnblioitoit to krijgoa.
Hoolopora* dio raa dit plaa aiot op do hoogt* waron, droagoa
oohtor hot Vrodoapaloia bianoa on riohtton ornatigo Toraioliagoa
aaa. Vaa do plannon tot bocottiag van hot paloio vord daarna afgeaioa.
Ia do kriag ran do Saidaolttkkora wordt hot aio ooa toloorotolliag
orraroa, dat do Kiaiator-Prooidoat ia sija goaprok aot
ir. Hanuaaaa op 18 fobruari Jl. gowoigord hooft koaaia to aoaon
van do dootuftoatoa, dio Nanuaaaa aaabood aio bovoatigiag van do
boriohtoa ovor arroatatioa o.d. op do Kolukkoa.
Do boataaado apaaaiagoa wordoa aog vorhoogd door do uitapraak dio
do Miaiator vaa Coltuur, Rooroatio oa Maataohappolijk fforkt
Mr. H.ff. vaa Doorn aa ooa roia aaar Indonoaio dood ovor hot Zuld•olukao oaafhaakolijkhoidaatrovoa*
Do radioaio oloaoatoa oador do Zuidaolokkora voadoa daarin aaaloidiag tot hot boraaoa vaa gowolddadigo aetioa togoa do hoor
Vaa Doorn*
Do apaaniagoa liopon aog vordor op door do woigoriag vaa do
Burgoaooator van Doa Haag tooatoaaiag to vorloaoa voor ooa doaonatratiovo mara op 25 april 1975* do hordonkingadag vanwogo hot
25-jarigo boataaa vaa do HMS*
Toraohilloado poraoaoa* a.a. radioaio oloaoatoa uit Poauda
Maajarakat, hobbon orop aaagodrongon do woigoriag to aogoroa oa
do doaoaatratie tooh to latoa doorgaan. Aadoroa hobbon cioh uitgoaprokon voor hot uitvooroa vaa aetioa, aoala gijaoliagoa oto*.
Togon do ooraproakolijko vorwaohtiag ia ia do vioriag van do
25o vorjaardag vaa do BUS over hot goholo laad condor inoidoatoa
vorlopoa. Dit ia aodo ooa govolg van do aandrang door oudoro Zuid•olttkkora op do joagoroa ttitgooofond* Do otidoroa voadoa dat door
do gowolddadighodon on vornioliagoa wolko op 27 doooabor 197^ ia
hot Vrodoapaloio waroa aaagorioht» do Zuidaolukao aaak al goaoog
aohado waa toogobraoht.
Bogia amart 1975 word bokond, dat ooa RMfl-apliatorgrooporiag
plannon boraaado oa H.M. do Koningin of ooa lid van hot Koninklijk
Huia to gijcoloa. Hot aoroadool van do lodon van doao grooporiag
bohoort aooh tot do organiaatio van Taaaola, aooh tot dio vaa
Manuaaaa. Ia kriagoa van doso orgaaiaatioa ia aot ontatoaaiag
konnio gonoaon van doao gijaoliagaplannon. Hot oadoraook in doao
•aak, dat ia haadon ia van oon landolijko roehorehogroop, ia nog
aiot afgoalotoa.
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Vaa belaag ia verband aet Mogelijk te vervaohtea terreuracties is
d* verscherping TUI de tegenstelling tussen de geaatigde vleugel
vaa d* PLO, d» Palestiae Liberation Orgaaisatioa (bestaande uit
de organisaties SI Fatah, PDFLP {Popular Dcaoeratio Front for tb»
Liberation of Paleatine) on Al-Sa'Iqa (oon door Syrië gesponsorde
oa oador Sjriseh bevel otaaado Palestijnse Voraotaorgaaiaatio) oa
hot PFLP, Popular froat for tb* Liboration of Paloatiao van
George Habbash*
Kabbaah hooft iaaiddels ook hot PFLP-OC (Popalar front for tho
Liboratioa of Palestiae - doaoral Coaaaad) vaa
, hot
ALP (Arab Liboratioa froat - ooa door Irak goaponaordo Palestijnse
Voraotaorgaaiaatio) van
oa hot PSF (Popular
Steuggl* Front) oa »ich hoon wotoa t« voronigoa. Dit aaaoagaan
wordt aangeduid als hot "Sojeotioa Froat"t dat ooa oploaaing van
hot Paloatijnao problooa door onderhandelingen aet Israël ten oaoa
aale afwijst.
Het Hejection Froat heeft inaiddels de volgende pogingen ondernoaen
oa de PLO ia diaorediet te brengent
- Op 23-1-1975 word een Britse VC-10 te Oubai gekaapt en naar Tunis
gedirigeerd. Dese - aogelijk vanuit Irak georgaaioeordo - kaping
vond plaats ten tijde van het debat in de Algeaeae Vergadering
van de Verenigde Naties over toelating van do PLO aio waarneaer.
Xln van de eisen van do kapers was de vrijlating vaa do ia
Nederland gevangen gehouden twee kapers van de Britse VC-10 op
3-3-19?*** Deae eis is door do Nederlandse Regering op versook
vaa do Tuaesisehe Begering ingewilligd.
- Op 13 oa 19-1-1975 werden op de vlieghaven Orly bij Parijs twee
pogingen gedaan oa een S1-A1 toestel aet anti-taak rakettea te
boaohiotoa. Do groep, die do eerste aanslag pleegde * waarbij
eea Joegoslavisoh toestel word geraakt » bestond vermoedelijk
uit deselfde persoaea als do tweede groep. Dese groep trok sieh,
toon de beschieting door de politie verijdeld word, net aedeneaing van een aantal gijselaars schietend terug in len van do
toiletten.
Uiteindelijk word hun ia ruil voor de invrljheidastelling vaa do
gijselaars eea vrije aftooht toegestaan aet een toestel vaa
Air franse. Zij werden tenslotte in Bagdad aan de Iraakso regerinj
overgedragen*
Za doeeabor 197^ sija ia eoa negental plaatsen in Nederlaad afdelingen vaa de t>Aaioale dos ïravailleurs et Coaaeroants Narooaina'*
opgericht oader leiding van vertegenwoordigers van het Marokkaanse
Ministerie vaa Arbeid en Sociale Zaken en van de Marokkaanse
Consulaten-Qeneraal hier te lande. Op 15 februari 1975 werd ia aanwezigheid vaa de Secretaris-Generaal van voornoead Ministerie,
de heer
- een landelijke Federatie van "AMieales"
geforaeord, waarvoor eea hoofdbestuur werd gekosea.
Na de oprichting vaa do "AaioaleH-afdeliagon verschenen ia do pera
berichten, dat de "Aaicale" door de Marokkaanse regering wordt
gebruikt oa de hier verblijvende Marokkaanse gastarbeiders onder
controle te houden.
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- 16 Yele Marokkanen «IJn daardoor voor de "Anioalea" huiverig geworden.

Bekend ia voorta, dat iaNederland leden van d« "Union National*
dos Foreea Populair**" (ONFP) - «on grot* Marokkaan** oppoaitiepartij - aoti*f »ijn| l*d*n van d* BHPP b*vind*n «ich vooral in
Rottere** on Llnbnrg.
Vaatgeateld i*, dat d* BotterdaMo UNTP*eel via d* UNTP-Bruaael
geleid wordt door d* OHTP-Parija *n dat vandaar d* lijn loopt
naar d* aan d* link*rvl*ag*l van d* UNFP l*idingg*v*nd* "Conaeil
d* la Btvolution" in Xripoli/Ubi*.
H*t ia tti*t uitgealoten dat h*t veraehijnen van enersljda d*
"Avioal*" *n and*rsijd* d* ONPP aal l*id*n tot spanningon *n
•*g*lijk tot g*w*lddadigh*d*n ond*r d* h.t.l* v*rblijv*nd* Marokkanen.
ATOILZm O
Ov*rh*id
Do v*rkgro*p *l*otroni>oh-a*«haai*oh* bowaking van rijkag*bouw*n
(BinnonlandM Zakon, Bijlugobouw*ndi*n»t. Binaonlandao Voiligh*idadi*nat) h**ft tbana d* plaataing van **n tijdolijk* alamo*ntral*
in atudi*.
<io*dk*uring word v*rkr*g*n tot hot b**t*d*n van fondcon voor *on
door TNO to vorriohton ond*rso*k naar d*t*oti*-apparatuor.
M*d*v*rking word vorloond bij hot uitworkon van b*v*iligingsplann*n
t.b.v. h*t Rijk**oBput*ro*ntrua to Apeldoorn, hot Coaputoreontriui
Liaburgt h*t a«to«ati**ring*proj*et Schiphol van Or*n*v*iligh*idadionst d*r Koninklijk* Maroohauanoo alaaod* t.b.v* h*t projoot
Contralo P*r*on*n Adainictrati* van d* Dir*oti* Ov*rh*id*organisatl* *n Autottatia*ring van hot Miniatori* van Binnenlands* Zak*n.
B*dri1v*a
Kon aodoworkor van do Dionvt naa dool aan hot ovorlog in d* int*rd*part*a*ntal* werkgroep Ixterne Beveiliging Kerninatallatio*.
In dit kader werd een atudiebesoek g*braeht aan d* V.S. waar d*
in Nederland getroffen Maatregelen n.b.t. de externe beveiliging
van kerninetallaties werden getoetet aan d* ervaringen, die aldaar
op dit terrein *ijn opgedaan*
Zn de veralagperiode ia een aanvang genaakt n*t h*t tr*ffen van
beveiligingaaaatregelen bij oonpttterfima'a die, ten behoeve van
overheidainotantiee, ingeaehakeld lijn bij d* l*v*ring van apparatuur waaraee o.a. gombrieeerd* g*g*v*na worden v*rw*rkt.
Velliaheiaao&daraaeken

Beawaaraehriften ingevolge de Beoohikking Anteeedentenonderxoeken
kwan*n in de «eotor van de burgerlijke overheid in de afgelopen
periode niet voor*
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D* eigen epleidiag vaa aedewerkera van de vertaaleeaheid voor
Ooat-Kuropeae talen verloopt aaar ««na. Ia da Poolaa aaetor bewij«•n ««B dri»tal aedewerkera, dia deie oplaiding volgden, reeda hun
bruikbaarheid, (laaien da tat na toa baraikta reaultatea - hat
bahalaa binnen tvaa jaar van hat diploaa apreekvaardigheid an da
aog ateeda aaawesige frota atudiaaia - ia aan atudiaaoheaa opgeatald vaa 2 a 3 Jaar «at ala doal hat bahalaa vaa hat diplc
tolk/vertaler Poola.
Haast hat gawoaa euraua-prograaa* voartvloaiaada uit hat Régleaeat
Oplaiding aa Exaaeaa BVD aeeat een extra ouraua Inforaatia/Obaarvatia wordaa ingalaat om hat aanbad vaa kaadidataa soval vaa aigaa
Diaaat ala vaa da varbiadiagaa ta kunnaa varwarkaa*
Ia dacaabar 197^ vard hat Vailighaidadiaaatdiploma uitgaraikt aan
1^ ouraiatan. Daamada ia hat aantal paraoaaa, dat dit diploma
baalt, gaatagan tat 1169.
Toor aiauv ia diaaat gatradan pareoaaal, baataad voor adainiatratiava funotiaa, wardan viar bavailigingainatruotiaourauaaan gahoudaa. Voor oud-ouraiatan vaa daca eatagoria wardan dria haroriaatatiabijaaakoaataa gaorgaaiaaard.
Tan bahoava vaa aaa aantal hagara aabtanaraa balaat «at bavaili»
giagatakaa, ward aaa driadaagaa bijaaakoaat balagd.
Hat hpofd vaa da aaotia aa aaiga dooaataa habbaa, soala gabrulkalijk, door hat varvtaiaa vaa apraakbaortan aadavarkiag varlaaad
aaa ourauaaaa vaa divaraa oplaidiagaiaatitataa vaa da politia aa
da atrijdkraehtaa*
Ia da varalagparioda ward gaaa aoaaanawaardiga vtrand«riag gaooa*
atataard ia da houding van hat publiak t.o*v. varsoakaa OH aadawarkiag ten bahoava vaa da Dianat. Dit ondanka da aoaa nogal naga*
tiava publioatiaa ovar da Diaaat.
Obaarvatia
Baa groot gadaalta vaa hat potentiaal van da obaarvatiagroap vard
ingevet bij hat ooatrolaraa vaa da activiteiten vaa da Boda Jeugd.
Mat da politia ward aauw aaaengewerkt, aiat alleen bij hat ia hat
oog houden vaa vardaohta 3uidmolukkerat aaar ook bij da aatia dia
laidda tot hat verijdelen vaa aaa baaaaaalag op da aatro ia
Aaaterdaa.
Bat orgaaiaatia-oadaraaak bij da aaotia ia voltooid.
Biaaaakort aal aaa begia gaaaakt kunnen wordaa aat da verwecenlijkiog
vaa da gedaaa aaabaveliagea.
Viar aieuwe •adewarkara wardaa raada aaagatrokkaa.
Verwaoht aag wordaa dat aij, aa da gebruikelijke opleidiag, ia
auguatua 1979 affaotiaf iagaaat kunnen worden.
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Aan h»t eind van d* verslagperiode waren de gegevens alt apeoiale
systemen van de centrale kartotheek, waarin o.m. d* Slavische
namen «ijn ondergebracht, vrijwel geheel op magneetband vaatgelegd.
Inmiddels ia *«n bagin gemaakt «at da conversie van hat omvangrijke
algemene systeem.
Hoewel mat da conversie van september 197^ A' goade voortgang ward
ga»aaktt ia ha t toeh nog niat Kogalijk gablakan da aahtaratand
dia in da baginparioda ala gavolg van ondarbasatting van da oonvarsiakaaar in hat tijdaohana ia ontataan, wag ta warkan. Sr wordt
naar gaatraafd da praatatiaa van da datatjpiataa op aan aanvaardbara wij«a omhoog ta brangan» Hat ia ovarigans nog ataada niat
galukt alla toataanbordan volladig basat ta krijgan.
Hat blijkt mogelijk ta eijn in alka afsondarlijka b.eldbuiat.rminal
van hat nog af ta leveren grote oomputararateem teohniaehe voorsianingan aan ta brangan tagan aleotromagnetiaohe atraling. Hoewel
in da praktijk nog aal moeten blijken of dasa vorm van afaoherming
hat inderdaad onmogelijk maakt da verwerkte informatie buiten het
gebouw te traoeren ia besloten tot aanaohaf van afgaaohermde
tarminala. Ean andere mogelijkheid, te weten hat onderbrengen van
groepen niet afgeaohermde tarminala in afgaaohermde ruimtaa, bleek
uit een oogpunt van adminiatratieve organisatie te weinig flexibel
te «ijn.
Door de interne Stuurgroep Automatisering is besloten de ontwikkeling van het automatiseringsproces aodaaig te faseren dat na de
installatie van de eomputer het eerst voor de afdeling C naslag
via het computersysteem mogelijk wordt gemaakt*
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Orerledea

op £Jfr Baart 1973 de heer
boveiligingsbeaabte (57 jaar),

8 vrouwaa

maarn»
vaarraa
f.l.e.
op verioek
afloop eoatraat
everledea
iavaUditoitap*a>io*a

waarraa

, ACJ,

7 (1 hog«r«, 4 «idd*lbar«,
2 lag«r« ambt«aar«a)
5 (2 aidd«lbar«,
1 lag«r« aabttaaar)

3 (1 aidd»lbar«,
2 lag«r« aabt«aar*a)
3 (> lag*r« aabtMtaraa)
1 (1 lager* avbtaaaar)

aabt*aaar)
2 (1 bog«r«,
1 aidd«lbar« aabtaaaar)
10
1
1
1
3

hoofdartt«Baar ia etage
teehalaeh aaaiateat
naalagkraoht
adaiaiatratioY*
•odowerkera
1 rolger/obeerraat

1 (1 lager* aabteaaar)

%
1
6
6
1

TTouwea
uitverkater
data-tjpiatoa
typiatoa
adaiaietratief
•odoverkator

2 •tagiaires

1 raaiotelegrafiat

Hlerraa aangetrokkea 5 persoaeeleledtn door tueaeakoaet raa reede ia dieaat
aijade pereoaea «.q. dienstrelatiee, 13 door advertentiea en 6 door oreraaao
vaa aitieadbnreau JEVBO.
QodeeltoliJka dagtaak 1 aan

W Trouwea.

