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P A H O B A M A
parioda 1 april 1978 « 1 oktobar 1978

Statan-Qanaraal an Kajaarcoaaiaaia

In da Stataa-Oanaraal kwajian in da Tarslagparioda gaan raehtatraake
roor da Dianat Tan balang sijnda ondarwarpan aan da orda.
Da Tasta Coniaaia Toor da inlichtingen- an Tailighaidadianatan,
kvaJi aanaaal - op 13 april 1978 - «*t da Miniatar Tan Binnanlandaa
Zakan in Targadaring bijaen. Oaaprokaa ward oTar da uitvijcing
Tan dria SoTJatrasaan vagena inliohtinganaetiTitaitan, da actiTitaitan Tan da Dianat «at hat oog op vogalijka Znidaolukaa aotiea
alavada da briaf Tan MaTrouv
ta Aaatardaji.
Tan da YaJita Coniaaia vardan ankala klacht- c.q. Tarzoakachriftan
tar babandaling ontrangan.
Wattalijka ragaling Tan da inlioh't'^'»«gan"' an Tailighaidadianatan
Da door da Miniatar-Praaidant ingaatalda intardapartaaantala
eomiaaia tar Toorbaraiding Tan aan wataontvarp hoadanda regaling
Tan da taak, organiaatia, warkvijza an aaaanatelling Tan da inlichtingan- an Tailighaidadianatan, vaarin da Dianat door hat hoofd
Tan hat Kabinat wordt Tartaganvoordigd, ia in da Taralagparioda
ankala karan bijaan gavaaat. Da aarata ronda Tan haar varknaaaheder
ia thana so goad ala baaindigd. Mada mat hat oog op da ta Tarwaehtan vattalijka ragaling insaka da paraoonaragiatratia haaft aar
intarna varkgroap - beataanda uit Tartaganvoordigara Tan ankala
bij dasa aataria nauw batrokkan dianatoadardalan - aan eoneapt
"Baglaaant Regiatratia Binnanlandaa Tailighaidadianat" opgaatald.
Hat ligt in da badoaling dit eonoapt tar baapraking in da conaiaaie
ta brangaa.
Proouraura-Qanaraal
Hat Hoofd Tan da Dianat gaf tijdana aan door haa coala gabruikalijk
bijgavoonda bijaankoaat Tan da Proouraura-Qanaraal aan nitaansatting OTar da jongata ontvikkalingan mat batrakking tot da in
nationaal an intarnationaal Tarband optradanda tarroriatiaeha
groaparingan.
Contaetan »at publicitaitaaadia
In da gaTallan dat daaroa ward Tarcoeht Taratrakta hat Kabinet Tan
da Dianat aohtargrondainfornatia entrant aangalagenhadan waarbij de
Dianat ia batrokkan, Bat naJte inzaka tarroria«a an apionaga.
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Benelux
De Bijcondere Comniaaie roor het PeraonenTerkeer kvam Sin keer
bijeen: de Subcommissie ad hoe ereneena 6&n keer.
Beaproken verden onder »eer de Tolgende onderverpen:
- de aitbrelding ran de verkingaafeer Tan de OTereenkomat ran
11 april 196O tot het rerblijf Tan langere duur en de Teatiging
Tan Treemdelingen;
- de publieatie Tan de beachikklngen Tan de Miniateriele Verkgroep
Toor het PeraonenTerkeer in het Benelvx-Publikatieblad;
- de peraonenoontrole aan de buitengrenzen Tan het Beneluxgebied;
- Tiaumproblemen;
- aignaleringaayatemen met betrekking tot peraonen rerdacht Tan
terreurdaden en de uitviaaeling Tan gegeTena inzake diefatallen
Tan paapoorten, die gebruikt vorden Toor terroriatiache doeleinden;
- bij de Baad Tan Buropa in behandeling zijnde Traagatnkken, Terbarf
houdende vet het internationaal peraonenTerkeer.
Beiabeperkingen ambtenaren
De interdeparteaentale verkgroep reiabeperkingen ambtenaren, vaarin
de Dienat door een medeverker Tan het KabdLnet vordt Tertegenvoordigd, eal naar Tervacht Toor het eind Tan dit jaar het reaultaat
Tan haar verkaaamheden in de Term Tan een rapport aan de Minister
Tan Binnenlandae Zaken aanbieden.
De relatiee «et buitenlandae dienaten
Op 18 en 19 april 1978 Tond in Bruaael de Toorjaararergadering
plaata Tan het Hato Special Coimittee. let Hoofd Tan de Dienat en
een hoofdambtenaar naa*n aan deae Tergadering deel.
Ultivo april 1978 Tond er een tweede bijeenkoaat plaata Tan de
verkgroep die een atudie aaakt Tan de Internationale aaaenhang
tuaaen groeperingen en peraonen die ateon Terlenen aan terroriaten
en terroriatiaehe organiaatiea. De eonoluaiea verden door het
Hoofd Tan de Dienat ter kennia gebraeht Tan de Hoofden Tan Veiligheidadienaten Tan 9 Veatenropeae landen, die op 9 en 10 a*i 1978
te Parija bijeenkvaaen Toor het halfjaarlijkae OTerleg.
Op 3 Juli 1978 Tond in Bonn de Tergadering plaata Tan de hauta
fonetionnairea Tan de IBBVI-groep. Het Hoofd Tan de Dienat en de
hoofdaabtenaar belaat met de zorg Toor de buitenlandae betrekkiagen naaen aan deee Tergadering deel.
Medio aepteaber 1978 Tolgde te 'a-GraTenhage het gebrvikelijke
OTerleg tuaaen de Hoofden Tan de Teiligheidadienaten nit de
Benelux.
Geaproken verd oTer de aaaenverking »et inatantiea in de Bondarepubliek die beaoeienia hebben »et de terreurbeatrijding.
In juli 1978 naa een Tijftal jonge aedeverkera Tan de Dienat deel
aan een curana in Londen, georganiaeerd door de Britae dienat.
Sen tveetal aedewerkera Tolgde in jnni 1978 de 5« Europeae evraua
in Keulen; tvee hoofdaabtenaren Tan de Dienat traden op ala inleidera.
In de Teralagperiode verden er diTerae besoekera Tan beTriende
dienaten ontTangen; aet name Tanuit Auatralie en Canada verd reel
belangatelling getoond Toor de erraringen Tan de Dienat op het
terrein Tan de antomatiaering, de personnels- en loopbaanbegeleiding en op het gebied Tan het terrorism*.

- 3-

- 3In aepteaber 1978 ward aan groap ran 5O jonge officiaran Tan da
Polica Mationala da Franca ontrangan. In saaenverking Bet
Diractia Politia Tan hat Ministerie Tan Juatitie warden inleidi-aren
gagaTan batraffenda hat terrorisae.
DIBECTIE B

CPH-intarnationaal
Slnds da CPU dit Toorjaar met haar succasrolla eaapagne tegen de
H-boa haaft blijk gagaTan weer deal uit ta villan oaken Tan de
ooBBttnistische vereldbeveging, vorden de traditionala betrekkingen
•at andere CP-en, aet nave Bat de CPSU, Terder herstaid. Voor het
eerat sedert Tele jaren heeft dese soaer een Tiertal CPH-beatuurders 8ijn Takantie vederoB aan de Zwarte Zee doorgebraeht.
Br Tiel een intenaief Terkeer te signaleran toasen de SovjetaBbassade te Den Eaag en de CPH-top, in het bijBonder hat Tveede
Kaaerlid J.F. Wolff, die - self8 in eigen kring- oTer daze contaeten een zorgruldig stilsvijgen betracht. CPH-afraardigingen
woondan in de afgelopen Baanden de congresaen bij Tan de JoegoslaTisehe en Spaanse CP-en en bexoehten da Oostdnitsa an Franae
CP-an Toor bilatarale besprekingan. Ook was de CPH present op
consultatieTe bijeenkoasten Tan CP-en nit de EBQ-landen t.v. op
30 juni in LoxeBburg en op 22 septaaber in Brnssel. Dase bijeenkoBsten verden gehoudan tar Toorbereiding Tan de a.s. Eoropese
Tarkiacingan.
OndankB de contaeten Bet Vasteuropesa CP-an blijkt da CPH afkerig
Tan de ideeen Tan het "sogenaaada Enro-eoaanniaaen. Illustratief
was in dit opeioht het CPH-eoaaentaar op de reeente dissidentenproeessen in de SoTJet-Hnie en op de herdenking Tan da Varsehav
Paet-inTal in Tsjeehoalovakije, die de partij Tier jaar geleden
nog principieel Teroordeelde. Men zegt thans »ich door dergelijke
sehoonheidsfoutan in de socialistisohe vereld niet te laten Terleiden tot "prinoipeloce beschuldigingen", aen stelt dat daaroTar
in de eoaaonistischa vereld "Terachillen Tan aeningn Boaten konnen
bastaan, die op den dnur door onderling oTerleg oplosbaar Eijn.
De CPH Tindt dat daardoor in geen geTal afbrauk aag vorden gedaan
aan de coaauniatische "Internationale solidariteit" en de "actiaaenheid1*. Want het aijn juist de "HAVO-fanaten" en de internationala "raaetia", die eulke aaken aangrijpen oa nde kouda oorlog ta
laten herleTen1* en de bevapaningavedloop op te Toeren*
Tijdens aen partijbestunrsBitting op 9 juni Terklaarde CPH-Toorcitter Hoakstra dat de partij zich Toortaan Toornaaelijk zal
riehtan op da atrijd Toor da Trade, d.v.c. op de onderstanning Tan
de SoTjatrussische nTradespolitiakn, vaarran hij alia andere
partijtaken - dus ook de nationale balangenbehartiging - "afgaleid"
Terklaarde. Daaraee subordineert de CPH na Beer dan dertien jaar
haar nationale nautonoaien-politiek opniauv aan da "Internationale
solidariteit".
Door de nieuve orientatie Tan de CPH blijft er nog nauvelijka
speelruiate orer Toor de pro-Bussischa dissidenten-organisatias in
Haderland, die dan ook eerdaaga val sullen vorden gelikvideerd of
in de eea of andere Tora door de partij sullen vorden overgenoaen.

CPH-nationaal
De CPN, die sedert het partijeongrea in januari J.I. streeft nsur
een sgn. "nieuve eoalitie", eoneentreert sieh in dit kader steeds
aeer op aotiTiteiten Toor "Trede en Teiligheid", coals die door de
CPSU venselijk vorden geaeht. Ha de geslaagde anti-N-boaaotie
tracht de partij, eTenals het door haar gedoaineerde "Stop de
N-boan-initiatiefcoaitS, - niet geheel sender succes - aovel
kerkelijke groeperingen (Tia het Interkerkelijk Vredesberaad,
IKV) als de Takbeveging Toor haar rredesaeties te interesseren.
Vanuit genoead Initiatiefeoaiti verd in het Toorjaar de aanzet
gegeTen tot de opriehting Tan een sgn. Permanent Orerlegorgaan
tegea de kernbevapening. Daarin verd naast het Coaiti en de CPN oak
deelgenoaen door P.T.d.A, PPR, D*66, PSP, CDA, Pax Christi, IKV
en FHV. De CPN vist in dit brede saaenverkingsorgaan niet de
sleutelpositie te beaaohtigen, die sij in het Initiatiefeoait*
innaa. Naar het Toorkoat oa de plaats in dit Peraanent Orerlegorgaan, dat toeh al niet goed Tan de grond kvaa, oTer te kunnen
neaen doopte het InitiatiefeoaitS sieh in September oa tot
"Saaenverkingarerband Stop de N-boa - Stop de Kernvapenvedloop"f
vaarran de Aasterdaase CPN-diatrietabeatuurder N. Sehouten als
seeretaris optreedt.
Door de grote inapanningen Toor het Tredesverk sijn andere partijtaken in de knel geraakt, vat onder andere te aerken was aan de
svakke eaapagnes Toor de ProTineiale Staten en de GeaeenteraadsTerkiesingen in aaart en aei jl.. Naast andere oorsaken droegen
dece svakke eaapagnes er toe bij, dat het eleotorale CPH-4ch.ec
bij de Tveede Kaaerrerkiesingen in 1977 beTeatigd verd door sleohte
steabusresultaten Tan dit Toorjaar.
De partij Terkreeg sleehts ea. IT# Tan de steaaen en boekte daaraede een fors Terlies aan setels in ProTineiale Staten en Geaeenteraden. Op soeiaal eeonoaiseh gebied beperkten de partijaetiTiteiten sich tot het ondersteunen Tan TNV-standpunten en -actieinitiatieTen.
In een resolutie Toor de FB-sitting Tan 19 augostus kvaa aen tot
een Toor de partij veinig beTredigende "Balans Tan de uitToering
Tan de op het oongres Toorgestelde partijpolitiek". Met uitsondering Tan de TredesaetiTiteit varen er sleehts veinig saken te
Teraelden vaaraede sucoes vaa geboekt. In dese resolutie verd roor
het eerst Teraeld hoeTeel aensen door de partij vorden geeontribueerd. Met het Teraelde aantal 27.500 vil aen kennelijk de indrnk
vekken dat de CPN bijna dubbel so groot is als in verkelijkheid
het geTal is t.v. jr 15.000 leden. Eet getal 27*500 oarat nl.
het totaal aantal personen die op enigerlei vijse de partij al of
niet geregeld finaneieel steunen dus leden en niet leden, die bijT.
De Waarheid lesen of op andere vijse de partij af en toe finaneieel helpen.
Het Pro-Chinese eoaaunisae
De organisaties die tot de pro-Chinese eoaaunistisohe groepen in
Nederland gerekend vorden, hebben het niet geaakkelijk sinds de
CP-China een pragaatiseher koers ging Tolgen. Hun eerste probleea
vas het forauleren Tan een Toor nun aanhang aanTaardbare politieke
eoneeptie die in OTereensteaaing is aet het belang dat Peking
heeht aan Vesteuropese politieke en ailitaire eenvording tegenoTer
het dreigende "SoTjet-hegeaonisae".
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Een Tolgende aoeilijkheid was de Chinese aandrang op te koaen tot
eenheid binnen het sterk Tersplinterende pro-Chinese kamp.
De SP (Socialistiaehe Partij, 80O leden) die wel een strak
gediaoiplineerde aaar nauwelijks nog pro-Chinese partij is,
Teraeed in het openbaar elke diseussie orer de politieke strategic.
Zij distanoieerde >ieh ook Tan het Chinese eenheidsstreven. De SP
vordt naar buiten toe rooral gekenaerkt door haar aotiTisae, dat
aij vi* ••»• aantal aantelorganisaties ontplooit. Dese opstelling
is niet geheel Bonder suceea, getnige de resultaten ran de SP bij
de Qeaeenteraadsrerkiesingen in mei.
Drie splintergroeperingen, die sieh aan de politieke lijn Tan
Peking hebben geeonforaeerd, hebben de Chinese aansporingen tot
organisatorisohe eenheid wel ter harte genoaen* Zij sijn eind aei
opgegaan in ein organisatie, de KAO al (Koaaunistische ArbeidersOrganisatie al) aet als eentraal orgaan "De Rode Vlag". Dese
KAO al heeft aet het oog op Terdere fusies inaiddels contact
gexoeht aet drie andere organisaties, waaronder als befcngrijkste
de KEN al (Koaaunistisohe Eenheidsbeveging Nederland, al, 200
leden)•
De KEH al, die sich ook geheel op de CP-China vil orienteren,
sal aogelijk op dit KAO al-initiatief in villen gaan. Dit aede
oadat »ij bij de laatste geaeenteraadsrerkiesingen sleehts 1100
steaaen wist te behalen. Een winstpnnt Toor de KEN al was, dat Bij
bij de saaenstelling Tan het nievwe Terenigingsbestuur, haar
leidende positie in de Tereniging Nederland-China wist te behouden.
Een ander sneoesje was de betrekkelijk brede belangstelling Toor dc
aanifestaties Tan het Tolledig door de KEN al gedoaineerde Coaiti
"Denk aan Praag *68n, dat de herdenking Tan de Warsohau Pact-inTal
in Tsjeehoalowakije aangreep oa het SoTjet-"hegeaonisaen aan de
kaak te stellen.
TBOISKISHE
Internetionaal

Terwaeht aag worden, dat in afwaohting Tan het 11e Vereld Congres
- juni 1979 - de koaende periode een zekere stabilisering te sien
sal geTen in de ontwikkeling en actiTiteiten Tan de Vierde
Internationale - Tendens Yerenigd Secretariaat>
Seeds gestarte oaapagnes en actiTiteiten sullen worden Toortgeset,
b.T. de eaapagnes rond het theaa "ainder werk aet behond Tan loon*1
(35_urige werkweek) en de deelneaing Tan de trotskisten aan de
ant i-kernenergiebeweging.
De Internationaal SeTolutionair Marxjatische Tendens, ook bekend
als de Tendens PABLO Tan de Vierde Internationale, stelt pogingen
in het werk haar aanhang, o.a. in West-Europa, te Tergroten.
Nederlandse en Franse trotskisten, die tot dese stroaing behoren,
spelen daarbij de grootste rol.
Nationaal
De Internationale Koaaonistenbond, 1KB (Tendons Verenigd Seoretariaat, 25O leden) heeft - Tooral oa propagandistisehe redenen aeegedaan aan de ProTinoiale Staten- en Geaeenteraadsrerkiesingen
dit jaar. Nergens werd de kiesdeler gehaald.
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- 6De oTergang op een oelstruotuur ia thana in een aantal plaataen
roll*dig gerealiaeerd. De aetiTiteitea en hct optreden Tan de
Hederlandae Seetie Tan de Vierde International* worden afgeatemd
op het ereeren Tan een "linka eenheidafront" in Nederland.
Mederlandae Volksuni* (HYP)
Nadat de HVU op 8 aaart j.l. door de Reehtbank te AaaterdaB tot
een Terboden organisati* w*rd T*rklaardv verd weinig Beer Tan dese
ultra-reehtae partij Ternoaen.
Van plann*n on onder andere naaa aan de Terkiezingen deel te nenen
kwaa nieta»Bede doordat TOOFsitter Qlivaerreen toen een g*Tang*niaatraf uitsat Toor het Terapreiden Tan diaeriain*rende paafletten.
Qaatarbeidera
Be Turkae U.T.I.D.
Op 15 Mi 1978 verd de "Idealiatiaehe Turkse ArbeideraTereniging11
(U.T.I.D.) opgerieht door de infiotterdajivon*nde Turk
• Volgena de atatuten vil de U.T.I.D. belangatelling
vekken Toor het Turkae nationaliaae, de Tnrkae onltnor en de lalaa.
Tot duarerre he*ft de U.T.I.D. eioh in »ijn aetiTiteiten beperkt
tot het hovden Tan bijeenkoaaten waarbij gevesen werd op bedreigde
vaarden soala Nhet Turkendom" en Hde Tnrkae ataat". Van dee*
bijeenkoasten aaakten godadienatoefeningen deel nit.
De U.T.I.D. aoet gesien worden ala een OTerkoepelende organiaatie
Toor diTerae Turkae groeperingen Tan reehtae of eonaerratieTe
aignatunr« vaaronder de ultra-rechtae "Partij Tan de Rationale
Beveging** (M.H.P.).
De genoeade
is zovel Toorzitter Tan de U.T,I.D. ala Tan de
M.H.P.. Dese laatate "partifTorat in feite de kern Tan de
U.T.I.D..
Zoala bekend betitelen politieke tegenatandera leden Tan d* eonraniatiaohe "Turkae Arbeiderarereniging in Nederland" E.T.I.B. de
M.H.P. en de jongere leden Tan deae "partij" gaarne ala HQrij«e
WolTen".

S&SS&SS
Bood Yermetafront/ActiTiatenkernen
De aanhouding in 1977 Tan de drie BAF-terroriaten Folkerta en Tan
en
die reapectieTelijk op 16 en 13 oktober
1978 aan de Bondarepubliek verden vitgeleTerd heeft er toe geleid
dat de kern Tan het Hood Versetafront (BVT) in d* afgelopen period*
Teel energie heeft ontplooid OB aan de saak Tan de Rote Ara*«
Fraktioa grot* bekendheid t* geren. In nauv oTerleg a*t
Mr.
Tan het Mediaeh Jnridiaeh Coaitfr Toor
Politiake QeTangenen (MJCPG) di* optrad ala d* Toornaaaate woordToerder Tan het adToeatenoolleetief dat de drie RAF-gedetineerden
T*rdedigde« heeft de RVF-kern in d* p*raoon Tan Bet naae
Ciaka Eekea in dit kader Teraehillend* aeti*a opgeaet.
Internationaal
Ir ia eea heehte aanenwerking tot stand gebraeht tuaaen h*t RVF
en proBinente l*den Tan het Internationaal VerdedigingaeoBitt en
het naaw daaraan gelieerde RAF-ond*rst«uningacoBit* in Brnaael.
Hoofddoel ia hi*rbij het in gang x*tt*n Tan «en international*
publieit*itaeaBpagn*.
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- 7Hationaal
Hat Hood Versetsfront vordt plaataelijk Tertegenvoordigd door zgn.
aotiTistenkernan. Dese karnan varan batrokkan bij da aeties dit
jaar in hat Ministerie Tan Algeaene Zakant in de VARA-studio's, hat
Beuragebouv in Aasterdaa an hat Congresgebouv in Dan Haag.
Staads aeer vorden dargalijka aetias nitgeToerd op aanvijsing Tan
da karnladan Tan hat RVF an hat MJCPG.
Da HVF-keraleden C. £akan an
habban tesaaen aet
aan diaonsaieatuk opgesteld, waarin aangegaTan vordt valka atratagia da Bjapathiaantenan da aetiTistenkarnan aoeten Tolgan OB tot aan totala asealatia Tan hat protaat
ta koaen. Oadat da dria RAF-geTangenen in Hedarland binnankort
aitgeleTerd sullen vordan an da publiaka opinia nauvelijks opanataat roor da "isolatiefolter" Tan dese gaTanganan aoeten aldoa
hat discusaiestuk da syapathisanten an da aetiTistankarnan alia
aetiTitaitan eonoantraran op juist dese iaolatiafoltar aet ale aie:
saaenbrenging Tan da dria gaTanganan. Dese aia vard pnbliek gaaaakt
op aan paraoonfarantia Tan adToeatan an (Tartrouvena-)ajrtsanop
6 oktobar jl. in Kraanapolaky. Door da uitlaTaring Tan da RAFgaTanganan aan da Bondarapnbliak ia da Toorvaarda Toor hat opcattaa
Tan dergalijka aetias nu vaggaTallaa. Hat diaoussiestuk is daar•ada ook enigsxins in da Inoht koaan ta hangen* D« laiding Tan hat
BVF sal sieh sakar gaan basinnan op niauva aetias, vaarbij dan naar
Tarvaeht »ag vordan da aetiTistankarnan in Ajistardaa, Dan Haag,
Rotterdam, Brada, DaTantar, Qroningan, Zaist, Utrecht, Arnha* an
Hijaagan veer sullen vordan batrokkan.
DIRECTI2 C
SoTjet-Unie
•a da auccesTolle intarnationale ll-bom caapagna aadio aaart 19?8,
eulainarand in ean grota aanifaatatia ta Aastardaa toonda da
SoTJetrvssiehe Aabassada sieh Tarheugd oTer de onTervaehte reaetiee
tegan da H-boa nit da Hadarlandsa aaaanleTing. Hiarna Toarden enige
Tooraanstaanda CPU'era op da aabassade aat tvaa funetionarissen
Tan da Internationale Afdeling Tan hat Cantraal Coaiti Tan da CPSU
geaprekken OTar da bavapaningsvadloop.
Maar aanlaiding Tan hat bacoek ia 1977 Tan een Nederlandae parleaentaira dalegatia aan Moskou - ondar laiding Tan Tvaede KaaarToorsittar Dr. A. Vondaling - Tond Tan 17-2^ april 1978 aen tagenbasoek plaats Tan aan dalegatia Tan de Opparsta SOTjet. Dese stond
ender leiding Tan
, Toorsittar Tan da SOTjet der
Xationalitaitan. Vrijvel de gehele politieke sector Tan da SoTjetaabassada vaa biJ da Toorbereiding Tan dese in SOTjet-ogen so
belangrijka gabeurtenis batrokken. Naast ontVangsten in baida
Kaaars- der Staten-Genaraal Tondan gasprekkan plaats op ainistarieel
niTean. Voorts verden becoekan gabraeht °aan da Soeiaal Eeonoaisehe
Raad, da Haderlandsa Oaroep Stiehting an Philips-EindhoTan.
Yan«it SoTJetrnasisehe optiek basian ia hat basoek op een groot
fiaseo nitgalopen. De soas seer kritiaeha opaarkingan Tan Nederlandsa parlaaentariars en persrertegenvoordigers kvaaan bij da
SOTjet-dalegatie en de Aabassada seer hard aan. Ondar da SoTJatrussan haerste een geToal Tan grota argernis, Tarslagenheid an
voede. Sen geplanda parseonferentia na hat besoak Tond geen
doorgang.
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.8 De eontaeten ran aedewerkera ran de SoTjet-Aabaaaade Bet CPNfunctionariaaen en Tertegenwoordigera ran hat Hederlandae Coaitl
roor Europeae Yailigheid an Saaenwerking (NCEYS) warden roortgezet.
Ean beaoek Tan aen dalegatia ran hat HCBVS aan Moakou in aeptember
?9?8 glng niteindelijk niet door. Ooraaak daarran vaa dat aoeilijkheden ontatonden mat da Teratrakking ran aan Tiaua aan aan Tan da
Tier Kaaerleden die mat da HCEVS Tartagenvoordigara naar Moakou
•oaden gaan.
TangaTolga daarran ward aan da nitnodiging Tan hat SoTjet Coaiti
Toor Europaae Veiligheid en Saaenwerking gaan gehoor gegeren.
Dit Tarvakta apnieuv ergarnla bij da SoTJet-Aabaasade.
Heaotlaa T^H fioTjetgijde na uitwijging fTiliohtingenoffieiaren
Da uitwijcing in april Tan dit jaar Tan Inturiat-Tertegenwoordiger
i
en de aedewerkera Tan de SoTjetruaaiaehe Handelaaiaaie
en
( alien behorend tot de
SoTjetrvaaiaehe ailitaira inlichtingendienat GEUt hebban veinig
raaetiea Tan SoTjetaijde teveeg gebraeht.
Zovel in de onderlinge eontaeten ala naar buiten bewaarde aen
in de Sorjet Aabaaaade an da Handelarerteganvoordiging een
gediaeiplinaerd atilsvijgen, dat eerat na da perapnblieatiea oTer
dese xaak Terbroken verd.
Kennelijk heeft de uitwijcing de QHU enige probleaen op peraoneelagebied besorgd* Thana, eea aaandan later ia nog geen oprolger Toor
aangekondigd•
In de Taeature ontataan door hat Tertrek Tan
ia
eTenain Toorzien. De funetie Tan Inturiat-Tertegenvoordiger (Tan
ondahar een poet Toor inliehtingenoffieieren gereaerreerd) vordt
tijdelijk Terrold door een daae, die Toor zoTer bekend geen
affiliatie heeft aet een SoTjetruaaiache inliehtingendienat*
Duitae Deacoratieeha Bepubliek
Hat aantal Ooatdnitaera verkzaaa bij da DDB-Tertegenvoordiging in
ona land en bij Teatigingen Tan Ooatdnitae ataatabedrijTen in
lederland bleef rrijwel gelijk.
De oontaeten Tan aadewerkera Tan de Ooatduitae Aabaaaade aet Hederlandae politici, Takbondafunetionariaaen en Tertegenwoordigera Tan
de publieiteitaaedia warden Toortgeset*
De frequentie Tan de oontaoten aet de CPH naa ieta af.
Oprallend waa dat tot tweeaaal toe Tertegenwoordigera Tan Afrikaanai
beTrijdingabewegingen, reapeetieTelijk de ZAPU en hat FLNC, ateun
soohten bij de Ooatduitae Diploaatieke Miaaie in Nederland.
InliohtingenaetiTiteiten Tan DDB-Tertegenwoordigera in Nederland
warden in de Teralagpariode niet Taatgeateld.
Wei werd wederoa geeonatateard, dat aoaaiga aabaaaadeleden oontaote:
eultiTeren Tolgena patronen, die doorgaana door aedewerkera Tan
inliehtingendienaten worden geTolgd*
Een Tertegenwoordiger Tan een Ooatduitae ataatafiraa, die in ona
land werkzaaa ia geweeat, bleek kort daarna ten behoeTe Tan een
Ooatduitae inliehtingendienat in een beTriend land op te treden.
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- 9Oostduitse inlichtingendiensten proberen nog altijd gebruik te
aaken Tan de diensten Tan Oostduitse Trouven die aet Nederlanders
in het huvelijk villen treden en die zioh hJr villen vestigen,
Veelal vordt ook de aedeverking geTraagd Tan nun (aanstaande)
Nederlandse echtgenoten.
De inlichtingenaetiTiteiten Tan de Oostduitse diensten tegen
Nederland vorden nog iaaer bedreTen en geleid Tanuit de DDR zelf.
Nederlanders die de DDR bezoeken en Tooral degenen die het land
aeerdere aalen binnen reizen lopen het risico aangesproken te
vorden door een Oostduitse inlichtingendienst. In Terslagperiode
kvaa veer een aantal Tan dergelijke geTallen ter kennis Tan de
Dienst.
De oudste dochter Tan een Oostdnits-Mederlands gezin, voonachtig
in de DDR kreeg het aanbod op kosten Tan een Oostduitse inlichtingendienst aan een Vest Berlijnse uniTersiteit te studeren.
Daarna zou haar een fnnctie op een DDR-Aabassade in een Vesteuropees land in het Tooruitzicht vorden gesteld.
De Dienst blijft Terder attent op de inlichtingenaetiTiteiten Tan
Oostduitsers die Toorzien Tan een Talse - Teelal Vestduitse identiteit in Nederland TertoeTen.
Orerige ooaaunistisohe landen
De Poolse inlichtingendienst is actieTer gevorden in het benaderen
Tan Nederlanders, die het Toorneaen hebben aet een Poolse TTOUV
in het hnvelijk te treden. De Poolse consul blijft actief ten
aanzien Tan de Poolse eaigratie in Nederland. Zo trachtte hij
bijToorbeeld te Toorkoaen dat een Poolse emigrant de Poolse kolonie
in Nederland sou Tertegenvoordigen op het "Vereldcongres Tan
Vrije Polen", dat in de aaand juni jl. te Toronto in Canada
gehouden verd.
De Tsjechoslovaakse Tertegenvoordiging in Nederland toonde zich
rond de herdenking Tan de tiende Terjaardag Tan de imral Tan de
Varsohaupacttroepen in Tsjechoslovakije bijzonder bezorgd ten
aanzien Tan negatieTe publiciteit. Er verden aaatregelen getroffen
oa te Toorkoaen dat ongevenst jouraalistenbezoek aan Tsjechoslovaldje zou plaatsrinden. De Tsjechoslovaakse inlichtingen- en
Teiligheidsdiensten toonden belangstelling Toor deaonstraties en
andere actiTiteiten rond de herdenking.
De in de afgelopen periode opgerichte Roeaeense eaigrantenTereniging in Nederland is, dankzij de inapanning Tan de Roeaeense
consul sterk pro het huidige coaaunistisehe regiea in Roeaenie
ingesteld.
De Cubaanse Aabassade, aet naae een aan deze Aabassade Terbonden
Cubaanse inlichtingenofficier, stond TeelTuldig in contact aet het
ToorbereidingseoaitS en een aantal leden Tan de Nederlandse delegat ie naar het XZe VereldjeugdfestiTal dat eind Juli/begin
augustus 1978 te HaTana gehouden verd.
Begin augnstua verd te Den Haag het tveede - anti-eoaaunistische "Vereldcongres Tan Vrije Hongaren11 gehonden.
Hieraan verd deelgenoaen doer ea. 200 in het Vesten TerblijTende
Hongaren. De Hongaarse inlichtingendienst bleek belangstelling
Toor dit eongres te hebben.
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Midden Ooaten
Algeaene aituatie
De belangrijkate ontvikkelingen in het Midden Ooaten - yoorzorer
Tan belang Toor de aituatie rond het Paleatijnae terroriaae in het afgelopen half jaar waren:
- de laraeliaehe inral in het zuiden Tan Libanon en de daarop
Tolgende atationering Tan een U.M.O.-naoht aldaar. Het feit
dat de gematigde Palestijnen (net name "Al Fatah") niet villen
optreden tegen de U.H.O.-MCht, tervijl de radicale, op Irak
georienteerde Paleatijnen dat vel villen, heeft geleid tot een
gevapende oonfrontatie tuaaen geaatigde en radicale Paleatijnen
in Libanon;
- de tegenetellingen tossen het radicale Irak en de geaatigde
Palestijnse organ!eatie "Al FataW (leiders Yaair Arafat).
Deze sijn ertoe oTergegaan hnn diepe politieke aeningareraehillen
op gevelddadige vijee uit te Techten: over en veer Tonden aan•lagen op elkaara Tertegemroordigera (o.a. in Europa) plaats;
- de Aaerikaana - Egyptiseh - laraeliaohe topoonferentie in Cavp
DaTid (begin aeptesber). Hit de aldaar gemmen bealuiten kan
afgeleid worden dat de P.L.O. niet sal worden betrokken bij de
oploaaing Tan de probleaen rond de West-bank en de Gaza-atrook*
Bit sal leiden tot radioaliaering Tan de P.L.O. die kan nitlopen
op de herratting Tan terreurdaden bniten het eonflietgebied.
Paleatijnae aotiTiteiten in Baropa
Medio aei 1978 naaen leden Tan het P.F.L.P. op het Tliegreld Orly
(bij Parija) paaaagiera Tan "El Aln onder TUUT. Medio auguatna
openden P.F.L.P.-era in Londen het TUUT op nEl-Aln-peraoneel.
Eet ia nog onduidelijk of de P.F.L.P.-leiding deee aoties heeft
bewerkatelligd.
Uit gegeTena afkowstig Tan beTriende Veateuropeae dienaten kan
vorden opgenaakt dat Teraehillende Paleatijnae organiaatiea de
laatate aaandan doende zijn om hun atennpnnten in Weat-Europa te
reaetireren en uit te bouwen.
Met nieave Paleatijnae terrenrdaden »oet daarov ernatig rekening
worden gehonden.
In Hederland berindn zioh enige Paleatijnen, die «et het P.F.L.P.
ajapathiaeren. Er zijn aanwijzingen, dat eij proberen o« in
Utrecht een propagandacentrua te openen.
Irafffcae actJTiteiten in Hederland
Bij de Iraakae Aabaaaade te Den Haag sijn Tier Teiligheidaagenten
geplaatst, die in de functie Tan klerk op de Aabaaaade te verk
geateld verden.
Dit «oet in direct Terband gebracht vorden Bet de door Paleatijnen
tegen Teraehillende Iraakae Ambaaaadea en diploaaten gepleegde
aanalagen.
De Direeteur Tan Iraqi Airvaya,
sette zijn
actiTiteiten ten behoere Tan de Iraakae Ba'ath-partiJ in Nederland
Toort. Voorta bleef hij aetief op inliehtingengebied.
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- 11 Op grond ran soortgelijke actiTiteiten ward een Iraakse diploaaat
in Canada eind aei 1978 tot persona non grata Terklaard en wees
Engeland eind jttli 19?8 11 Iraakse inlichtingenofficieren uit.
Ook nu veer verden eontaoten tussen de Zuidmolukker
en de Iraakse Aabassade Taatgesteld. Oatrent de aard daarran
verden geen bijsonderheden bekend.
Zutdaolukkers
In de afgelopen perlode verd door een aantal radieale Holukse
jongeren een nieuve organisatie opgericht, Qoheba genaaad.
De«e qua doelstelling reTolutionaire organisatie traoht de grote
aohterban Tan jongere Zuidaolukkers, die nog steeds Terdeeld is
en veinig geinteresseerd lijkt in het politieke gebeuren opnieuv
te aobiliseren. Vooralsnog gesehiedde dit eohter Bet veinig
resultaat.
Door Terschillende Zuidaolukse groepen verden in de afgelopen
aaanden pogingen aangevend OB nieuve oontaeten in het buitenland
te leggen.
Ir. Manusaaa vil »ich ook aeer op het buitenland richten.
Mogelijk is hij tot de orertuiging gekoaen dat een reel* kans
op een erkenning Tan de IMS in Hederland niet aanvezig is.
Door de diTerse terroristiaehe aeties in de afgelopen jaren he*ft
de Zuidaolukse problematiek een grote publieiteit en aandaeht
gekregen. Uiteindelijk heeft dit de Zuidaolukkers eohter niet reel
opgeleTerd.
EOOTDATDEUMa
CoBMissie Hervaardering Yertrouvensfuncties
Net uitsondering Tan de Ministeries Tan Buitenlandse Zaken,
Defensie en Terkeer fc Vaterstaat (PTT) vaar zich oTerigens de
•eeste Tertrouvensfuncties beTinden, Bijn door de Covaissie
Hervaardering Yertrouvensfuncties in de Terslagperiode de
besprekingen set de andere departeaenten Tan algeaeen bestuur
nagenoeg afgerond.
BeTeiligingsadTiegen
Als geTolg Tan de beroering velke is ontstaan door de gijzelingsaetie in het proTinciehuis te Assen zijn op rersoek adTiecen Terstrekt ter beTeiliging Tan diTerse proTineiehuieen en hoofdkantorer
Tan Titale bedrijTen.
Terens is assistentie Ter1«end aan de geaeentepolitie te Assen
in Terband aet het geren Tan beTeiligingsadTiezen Toor enkele
geaeentelijke en andere gebouven in daze geaeente*
In saaenverking met de betreffende ailitaire inliohtingendienst
verden aanbeTelingen gedaan ter beTeiliging Tan enkele nieuve
Marineprojeeten op seheepsverren*
InsDecties
In het kader Tan de Terantvoordelijkheid Toor de MAYO/WEB beTeiliging verden inspecties uitgeToerd bij de Peraanente Yertegenvoordiging bij de MAYO te Brussel, bij het Ninisterie Tan Buitenlandse
Zaken (KAVO-WETT-archief) en de Nederlandse Aabassade te
Washington.
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Bij een eleetro-technisch bedrijf dat installatieverksaaaheden op
in aanboav eijnde Marineaehepen Terrieht word saaen «et de Mar id
een beTeiligingseontrole uitgeToerd.
In saaenverking aet beTeiligingsexperts uit Luxeaburg en lerland
(de bij Enroeontrol betrokken landen partieiperen bij toerbeurt)
*ijn de beTeiligingsroorzieningen Tan het Eurooontrol hoofdkwartiex
te Brossel en het Upper Area Control Centre in Karlsruhe gelnspeoteerd.
Yoraing
In Terslagperiode sijn orientatieeursussen georganiseerd ten
behoere Tan nieuve beTeiligingsfunotionariasen bij de Industrie
en de oTerheid en teTens Toor adspirant aabtenaren Tan de Buitenlandce Dienst.
Orer het onderwerp beTeiliging vorden leciagen Terxorgd Toor de
departeaentsleiding. Directeuren-Generaal, Hoofden Tan Dienst,
e.a. Tan het Ministerie Tan Eoononische Zaken.
EOOFDAFDEUHG S

Algemeen
Het plaatsrerrangend hoofd Tan de Hoofdafdeling braeht in geaelsohap Tan de Hoofden Tan resp. de afdeling Opleiding en^Vorving
en Tan de afdeling Obserratie in September een kort orientatiebecoek aan de Britse snsterdienst.
ETeneens in September verd becoek ontrangen Tan enige functionarissen Tan de Canadese R.C.M.P..
Afdeling Opleiding en Yoraing
In de afgelopen periode verd een extra praktijkeorsus gegeTen ten
behoeTe Tan twintig kandidaten. Aan hen verd op 26 mei jl. het
diploia uitgereikt,
Daardoor steeg het aantal becitters Tan dit diploma afgegeTen op
grond Tan het Beglevent Opleiding en Exsjiens BYD tot 1361.
Een bereiligings-instructiecursus verd gehonden Toor nieuv
adainistratief personeel Tan de eigen Dienst. BoTendien verd Toor
enkele afdelingen een aantal leeingen Terxorgd oTer Tersehillende
aspeeten Tan de vesterse deaooratie en de taak Tan de Dienst ineak<
anti-democratisehe stroaingen en staatsgeTaarlijke aetiTiteiten.
Doeenten Tan de afdeling Terleenden als gastsprekers ledeverking
aan onderseheiden opleidingsinstitnten Tan de politie en de krijgs•aeht.
Onder druk Tan de aanhoudende en Beer dringende Traag om meer
eursisten toe te laten tot de nornale BVD-opleidingen heeft de
afdeling in aei 19?8 een onderzoek afgerond naar de aogelijkheid
gedurende een langere periode het aantal cursussen te Terdubbelen.
Daartoe aoest het instruetieprograjuui enigseins vorden gevijeigd
en geeoBprioeerd.
On de mitToering erran ook bij siekte Tan een doeent te Tersekeren
verd de afdeling tijdelijk uitgebreid met een algeaene aedeverker,
die tot taak heeft de eursusleider bij te staan in 4^ Toorbereidende en organisatorisohe verkisaasheden en die din geTal Tan
nood een aantal lesuren Toor xijn rekening kan nesen.
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- 13 Met het gecoapriaeerd inatructieprograaaa ia •ind auguatua Jl.
begonnen^ De eerate erraringen eijn beaoedigend.
Afdelinjc Onderzoeken
let peraoneelabeatand ran deze afdeling blijft zorgen baren.
In een kort tijdabeatek plaatsrindende interne OTerplaataingen en
functioneel leeftijdaontalag aoeat het aantal aedeverkera betrekkelijk snel vorden aangeTuld. Daardoor beataat thana ruia een
derde Tan de besetting uit jongere, nog niet Toor alle verkzaaahede
geachikte onderzoekingaaabtenaren. Vijf vacaturea konden nog niet
vorden Terntld. De werringaaetie roor nietnr peraoneel vordt Toortgezet.
Door rertrek «et functioneel leeftijdaontalag ran het Hoofd ran de
afdeling per 1.9.1978 heeft een opaehuiTing plaatageronden.
Voor de opengerallen plaata van inapeeteur werd een aedeverker uit
de Dienat aangetrokken.
Afdeling Obeerratie
Een rolledige eontrole op het peraoneel Tan de Ooateuropeae rertegenwoordigingen in one land, in het bijzonder op de sich daaronder berindende inliehtingenoffieieren en andere ran inliehtingenverk rerdaehte peraonen zal altijd vel een rroae vena bliJTen.
Zeatig procent Tan de Tolg- en obaerratieaetiea in de afgelopen
periode vaa vederoa gerieht op leden Tan terroriatiaehe organiaatiea. Het da beaoedigend, dat Tele bewonera Tan de wijken, Teelal
Tolkabuurten, vaar de«e lieden dikvijla hun toeTlucht zoeken, aedewerking ten behoeTe Tan obaerratieaetiea Terlenen, vanneer deze
vordt geTraagd.
Br verd Teelnildig in een seer goede haraonie aet Teraehillende
politie-inatantiea aaaengeverkt.
Bureau Yertalingen en Pitverking
De verring Tan Tertalera Maleia vordt Tooilgezet.
In aei 1978 alaagden k aedeverkera na een atudie Tan seTen jaar
aet seer redelijke oijfera Toor een intern gehoaden exaaen tolkTertaler Poola. Ter gelegenheid daarran heeft het Hoofd Tan de
Dienat aan de betrokkenen op 1 Juni 1978 een deabetreffende
Terklaring (diploaa) uitgereikt.
In aepteaber verd een aanTang geaaakt aet een curaua Tajeehiaeh
Toor 2 nieuve aedeverlcera. Voorbereidingen verden getroffen Toor
een euraua Serriach.
Het zoeken naar inatrneteura Chineea en Arabiaeh vordt Toortgeeet.
AJDELIHQ a
De autoaatiaering Tan de Centrale Kartotheek nadert haar Toltooing. Alle apeeiale naaenbeatanden, SlaTisohe, Chineae, Arabiaehe
en Molnkae naaen, en de Veaterae naaen tot en aet de beginletter
U «ijn Terverkt in de coaputer en vorden daarin geraadpleegd en
bijgehouden. Op beperkte aehaal vordt gebruik geaaakt Tan de identificatie- en aeleetieaogelijkheden die het geautoaatiaeerde
beatand biedt.
Hieove projecten Tan geringer oarang ataan op atapel:
- autoaatiaering Tan enige afxonderlijke kaartbeatanden;
- autoaatiaering Tan de Tastlegging Tan gegeTena Tan Ooateuropeaeen Arabiaohe TiauaaanTragen*

Ten behoere ran een bereiligde periodieke verfilaing ran de
eoaputerbestanden, is bij KODAK een COM-recorder besteld
(COM • Computer Output op Microfilm). Ook wordt de opslagoapaciteit
in de oomputer uitgebreid net nieuve schiJTenapparatuur. Nu de
personele opbouv ran de afdeling Q is gestabiliseerd, is de
forvatie in rolledige orgaan- en funotiebesehrijringen Tastgelegd.
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In Juni jl. werd door H.BVD aan de aedeverkera die zijn opgenoaen
in het roulatieayateea (de ex-atagiaira) een uiteenzetting gegeren
orer de daarin aangebraehte Ternieuvingen. Een belangrijk nieuv
element is dat zij in de daarroor geldende periode (3 tot 5 jaar)
self bun Toorkeur TO or tijdatip en rich ting ran een Terplaataing
bij PZ aogen signaleren.
Op 10 Juli varen de aaaiatant director-general belaat met
personeelasaken Tan de Auatralisohe cuaterdienst en de liaisonofficer Tan die dienst de gajst Tan H.PZ. Infornatie verd uitgewiaeeld oTer reentapositionele en beheeraoatige aapecten Tan het
peraoneelawerk.
De lamer in omrang toenemende verringaaotiTiteiten sovel in- ala
extern noopten tot afacheiding Tan dese functie Tan het bureau
peraoneelazorg en onderbrenging in een zelfatandig afdelingaonderdeel.
De Terrulling Tan raoaturea in de peraoneelaafdeling baart nog
ateeda xorgen. Verheugend waa het dat een Jong juriat Toor de
Terrulling Tan de reeda twee jaar Tacante functie Tan chef bureau
reehtapoaitie kon vorden aangetrokken.
Het gaande houden Tan de dagelijkae xaken in het bureau reohtapoaitie Tergt nog ateeda het uiterate Tan de daar werkcaae medeverkera.
De •aataehappelijk verkater ia op 1 auguatua met siekteTarlof
gegaan en zal - naar moet vorden aangenomen - haar verkxaaaheden
niet »eer herratten.
Enkele aan de peraoneelaadainiatratie ontleende cijfera zijn
- soala gebruikelijk - in de bijlage opgenoaen*
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- 16 Orargioht batreffende hat paraonaal bahoranda bij Panorama
1 april 1978 - 1 oktober 1978

Pit dianatt
vaarran

17 Bannen

f.l.o.s

10 (2 lagara,
5 •iddelbare,
3 hogere
ajibtanaran)
2 (2 •iddelbare
ajabtenaren)

op aigen rersoek:

inTaliditeitapenaioen: k (2 lagere,
2 hogere,
aabtenaren)
orerledens
1 (1 lagere
aabtenaar)
In dienat:
18 (6 lagere,
1O aiddelbare,
2 hogere
ajtbteaaran)

19 rrouven
k (2 lagara,
2 •iddelbare
ajibtanaran)
11 (8 lagere,
3 •iddelbare
ajBbtenaren)
1 (1 aiddelbara
aoabtanaar)

3 (1 lagere,
2 aiddelbare
ajibtanaran)

van boTenreraald aantal warden 8 paraoneelsleden aangetrokken door
tuaaankoKat ran raeda in Dienat Eijnde aedeverkera o.q. dienatrelatiea en 13 door adrartantiea.
Qedeeltelijke dagtaakt

1 man

60 Tromren

