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Do heer DE SAVOHNIH LCWK/.N (voorzitter) opc-nt te- 1'uOO uur de v^v-.dering en heet de aanwaai gen wel.v^ïe De voorzitter wijnt er nog pc-v;f,
op, dat geen aparte uitnodigirigGlii^i e-ven vour de eerstvolgende werkvergadering auji de d&olneür.&rs worden gezonden, vmnneer in de aanbiedingsbrief bij het verslag, van do voorgaande vergadering de datvns VPI> •
de volgende vergadering reeds is vermeld.
Hierna geeft de voorzitter het woord aan de heer W. G. VISSER, dia een
beschouwing wijdt aan de volgende onderwerpen:
-

de observatie v Rn en het inwinnen van informaties
omtrent leden van vertegenwoordigingen van laaden
met een communistisch regiem en hun ge2.insledcn$
die de hengelsport beoefenen.

-

de sociale contacten van de diplomaten van bedoelde
landen*

-

verzoeken om informatie van instellingen in landen
met een couunuuistisch regiem of hun vertegenwoordigingen hier ts lande aan verschillende instellingen, zoals verenigingen, biüictheken, de V„V.V.V e»ct« t

In de gedachtenivisseling die hierop volgt, wordt van verschillende
zijden de klacht geuit, datrae n op aan de BVD gezonden rtpportou veelnl
geen reactie krijgt» De heer
antwoordt hierop, dat het var.k
bijzonder* moeilijk ie in het vlak van de contru-spionage in concrei;: i-i:
reageron op de van do Politie ontvangen rapporten. Overigens wordt er
van de aijde van de Dienst, waar enigszins mogelijk, naar g©f3trc«rd OTmeldingen e. d. te reageren*
Vervolgens
houdt do heer
een inleiding o.v.c'--; r.l
t
de hantering van politieh-exti'eme gegevens vooi' boveiligingsnooleindfin
en met betrekking tot dn handhaving van de openbare orde»
Hierbij komen de volgende punten aan de orde*
Wie moeten als .|PX_t_remiGti se' °r.^9n. ^'?.^c1olv-"'-rt 'te zin _yï
van RUgustus 19'+9« ïV°»_53,i Groenorintven en personen, din ter bereik:,-;;;
van politieke doeleinden, (ie grenzen van de in oriae dc-woeratiscVia
rechtsorde geldende nornem - blijkens hun nctivitoiten - oversohri.lfvf •.
of - krachtens hun .berjijTsel. •• mogelijk nullen overschrijden»

Waarom d.:ient pmtront vpren-?tart:i<lc» ".'en. s,o proot nuu-plifjhfi ivet^iföchap ver
JtaarjL te_J'ordsn: Om de l{eg;c.vxug tijdig te kiumen. informeren t «b. v, c*
openbare orde en de beveiliging en tenoindo de binnenlandse veilaghsid
in buitengewone omstandigheden te verzekeren (Uitspraak von de Vatste
Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van noveiabor
196?).
Welke organisaties c. q^ groeperingen moeten krachtens het KB v-in ?.9'*9
no« ^l als extremiötiech. y;orden benchouwd: De CPN en haar hulporganisaties, trotskistische en anarchistische organifjatieG, pro-Huesische
en pro-Chinese comisunistioche organisatiee en groepei'ingcu,
en -fascistische organisaties en groeperingen.
Waarom moet de CPN no/j aio een extremistische or^anisotio met
s taatepje vaarlijk karakter worden bc>8cbouy;dt ondanks haar autonoraiepolitiek, toekenning radio- en t,v.-aendti;id en toclatir.s tct • b e.'uw f-;rijke commissies als die van de Tweede Kniner voor Buite.ularfhse Zakt-n,
Defensie e. d.:
£. De anti-denocratische doelatollinj» van de CPN., Iu het beginselprogramma van 1952 - dat nooit herzien -is - heeft de CPN zich aio dos!
gesteld de dictatuur van de arbeidersklasse i». Nederland te v«.rv/a-«
zenlijken* Gezien ontwikkeling in de communistische staten pon d at
betekenen een dictatuur van de CPN,
J>. De CPN schuwt geen anti~democratische activiteiten. Blijkens hot
scholingsboek van 19&7» getiteld "iYat is historisch materialisme"
(uitgave van Pegasus), dient deze dictatuur gerealiseerd to worden
door demonstraties, politieke stakingen, verkiezingo- en parl?nisn«
taire strijd tot de gewapendo opstand toe» Dit scholingsboek iö uoj;
steeds in gebruik. Uiteraard dient rekening te «orden gehouden Bi«s
de theoretische achtergrond, aangezien heden ton dage de CPN nocir
over wapens beschikt, noch partijgenoten voor een dergelijke opwt.vc
opleidt.
£• Do huidige partijpolitiek moet worden gezien als een tactische
manoeuvre om de CPN meer aanvaardbaar te maken voor het Med«rlanda-s
volk.

j3. De CPN heeft afstand genos; o n v.'.oi J-ioskon, mam- jsi^t van de <:c?,-.nim->5.&~
tische wereldbeweging. JH- .In^-roaataonalo connun;.rM;i^be_aH 1;<;! .lc
ƒ

togon do V.S. en tegen de lYentolijke vcrilodigine wordt door do CPN

f

nog Btoerts als belangrijkste politieke doelstelling op korte torraiji»
gezien»

''

e. De CPH is anti-deinocratiecb in haar orfvmiBe.tie. Zij onderscheidt
zich van alle andere Nederlandse politieke partijen door het principe van het democratisch centralisme, d.w.a. door eon strr.ffs diecipline het gehele pnrtrjleven ondergeschikt wordt gewaakt aan de
dictatuur van de centrale leiding»
'~~' ^

;
j
i

!
j

Do TVe Internationale eitst de laatste tijd neer onze aandacht (ï)!vi-.r-«
nationale contacten, pacpobrtenmisbruik, valse stempels e.d.).
^

j
i
j
i
j

_f. De CPN is straf georganiseerd in een subversieve sfeer. Het ctenocraticch centralisme maak* haar tot machtsapparaat, dat met rond
10.000 leden, onafhankelijke propaganda iulddelen (ei&en krjmt,
drukkerijen, uitgever!j), hulporganisaties voor invD.oeclouihoeffcrir.Kg
onder bredere bevolkingsgrooriOi en rond 250*000 kiezers i.n 196? i J*
kritieke omstandigheden ever oen raële invloed knn benchikken. Op
grond van het vorenstaande kan worden gesteld, dat de CPN bi.j biI.'jYO'.v:
boeld een militair conflict tucsen do Würr.c.hau-Pact~landen en de
NAVO, een gevaar zal blijken te zijn voor de veiligheid van de
Nederlandse Staat.

Verder vraagt de aandacht do Rode Jeuf*d, welke groep eveneens als
politiek extremistische organisatie n»oet vïordon beschouv/d.
De Rode Jeu^d is de Nederlandse Maoïctieche Jeugdorganinatie, ondor
leiding van de Amsterdamse expeditieknecht
.
De Rode Jeugd kan momenteel als één der raece* militante groepsrin^en
in Amsterdam worden beschouwd. Zij otaat het "barrikade.n-gevecht11 vo'jï
en eteekt dit niet onder stoelen en banken.
2ij scharen zich als onafhankelijke groep weliswaar onder bepaald,politieke vlag, doch zijn in weacn slechts uit op verstoring van dr*
openbare orde.
Gi»oepcringen als de Socialistische Jeugd van Neder3.and \vorden doox*
de Rode Jeugd als "lafboJsken" beschouwd, daar aij de revolutie sicchtcs
met de mond belijden en het directe contact met de politie mijden.

Bepaalde oprocrige elemepl on «i t ï.- vi-' werken bi^ actioe unmcn net URodo Jc-ugd, Er ie ook sa.);!cm;erkim; mr- 1 Trotskisten.
^
De Rode Jeugd heeft v oor t o contacten uit- 1 de Chinoee Vertegenwoordiging
f
en met do Cubaanse Arabansade in de verv/achting hiervan support te kri jr»
\n -en. werkt in Amsterdam mmw samt>n taot de Mobiale Eenheid van de
Actie-groep-Vietnaia onder leiding van
«
Sinds enige maanden worden in diverse gemeenten in Nederland afdelingen
van de Rode Jeugd opgericht, o. m. in Eindhoven (Helmond en Deux-ne eu
Velsen),
Interpretatie van ogenschijnlijk politiok-extroraistiecbe (je
Gesteld kan worden, dat discriminerend jr.ou worden gehandeld bij het
verstreicken van de volgende soorten ogenschijnlijk poliTiek-extrewis;tische gegevens ten behoevw van beveiligingsdoeleinden:1»

Bezoek iïereld JQUK& Festival. 1968. Dit festival werd door het A1WY
en andere coramunistischö organisaties geboycot - in hcofjianak bestond van Nederlandse zijde de deelneming uit studenten uit
N.C.S.V.-Politeia e. d. kringen,
Aan deelneming in 19^8 a».u het lïJF kan derhalve in het uljrernoea
nauwelijks politieke betekend o v/orrtsn toegekend. Bijwoning van dit
fectival had meer ton dool de dialoog Oost/"re«t op gang te br&n/y<r.s
waartoe men echter niet in de gelegenheid werd gesteld»

2,

Rei?,on naar landen _met een communistisch regiem Tforden thans alc
toerisme beschouwd, tenxij uit bepaalde activiteiten het tegendeel
blijkt. In de jaren 19!?0 werd oen dergelijke reiniger voorshands
als veiligheidsverdachto aangemerkt»
Verzamelen van dit soort gegevens gebeurt aeer zeker bij do BVD
- exploitatie hiervan en zeker ten behoeve vau beveiligitigeöoeleinden eist een genuanceerder denken»

3»

Deelname aan Vietnam-colloctea eri allerlei soorten demonstratie.*;.
hebben niet de belangstelling van de Oitmst, m, u. v» de namen vcm
de organisatoren van dit soort demonstraties en voorts of dezen
Vanuit een bepaalde politick-extreraistische gezindheid hancielon»

4,. Koop van coltjortngebladen »oals De iVfiarbeid, proef abonnementen op
De Baarheid, deelname aan iïaarhoidfostival, voorzover botrokkcneri
geen andere politiek-extrcrnietische njutaties op hun naaia hcbbon
staan. Hoewel deze gegevens voor de BUD niet van belang ai;;Jï{ l..; ;

het voor de plaatselijke politjo veel nut hebbon dit soort
te registreren. Exploitatie te-»»v. beveiligingcdoclciflclen
near dient dan ten cl.erkrto to worden ontraden.
«

/

Hantering van de politiek extreme
VerzamoD.en van dit soort gegevens om vaat te kunnen stellen of
organisaties een politiok-ext-.remiKtiBch karakter dreigen te krijgen,
ie een volkomen geauthoriseerde aaak.
Accent van werkwijae BVD/1D valt op de observatie van de activiteiten
van de politiek bekende extremisten in deze organisatie». Gegevens
omtrent dit soort' personen kunnen normaal in de ID kartctheok vorcion
verwerkt en eventueel geëxploiteerd worden*
Het betreft tegenwoordig hoofdzakelijk hst optreden van dissidente CCMTraunisten, trotskisten en pro-Chinese elementen in organisatie* r^ls
SJ, PSP, SVB, Polit.eia of h\ contacten met landen me b een cownsviniF i\> c:
regiem of met vertegenwoordigingen van der.e landen in Neüeolaw.;! , P<u.' en
zijn deae organisaties echter nog niet politiek-extremistisch, hc-tr-ïf;-.*
tevens inhoudt, dat slechts een beperkt aantal figuren hierin on»ö
aandacht heeft*
Hiermee komen we tot de kern yan_de_hui_di£jo probneaiati^k,_ ns-naJ.ii-r do
betekenis van poli tiek ...extrüjne^go^ftyjïns^^,^,^^^^ _ bevoJ l/:c;i.n^^clo<3j.-:^ !_'••-

don en JC I.^ voor hnt gamenspel van J.D niet do ireüniforqeercie y;o3.:M'.i.6 in
het nbelaiif; van de hfcnjih.-wing van de ppcribare ^ordc»
ad I. Het enkele gegeven omtrent lidmaatschap van organisaties als
SJ, PSP, SVB, Politeia e. d. lee»t »ich niet voor verstrekking t. b. v.
beveiligingsdoeleinden. Ook de v^.lgomie_eoortp;n__!jeg_ev.3nn zi^n (^e«»n
laplitiek exploitabel! e fjegevens voor bevcili/7;ingstioe].e inden. JJo BVD
hoeft hiervoor dan ook in principe goen bfllfuxgstelling» lüdica de
Politie er prijs op stelt dit soort gegevens vast te leg&en, wordt geadviseerd dit te doen in een aparte hundkurtotheek om v«rp;i«B5n(|vCVi_ bi.1
ecreening voor b«veilig^de bedrijven te voorkomen»
Het gaat bijvoorbeeld om de volgende mutaties, v/elka geregeld r>:; ;! >i«
Dienst ontvangen worden:
a. bordendragors "Johnson oorlogcmiedadiger" enzi»;
b, ondertekenaars van de vcrklarinn, da h üobnnon «rï>o. oorlo^r.riioda:",!;;;-:-:is;
c» automobilisten, die dergelijk ooort aanplakbiljet je? achter '/.c
ruiten van de auto hebben bevestigd;
d. mutaties a2s: aangesloten bij de Kritische Cnivereit^.'» i. r

nd II. De BVD kan r.ich zner wol voor-ntellcn - hoewel dit niet v>i rit

ƒ
Ij
3

;
g -•"--—*
l
^*
*
;

;

i
toegejuicht - dat nen dit soort gegevens bij de Politie wil vastleggen om ook inlichtingen te kunnen verstrekken aan bijvoorbeeld ds
Burgemeester en de geüniformeerde Dienst in hot kader van haiidhuvanc
van de op-inbare orde.
De vraag rijot evenwel of do grenaen van het moreel toelaatbare niet
overschreden worden bij het doorgeven van een verhuismelding aan een
nevenverbinding van eon student, die zich inet één dex' zaken ondex'
a t/ra d heeft beziggehouden» De EVD stelt in een dergelijk verhuisbericht geen belang. Geval voor geval zal uiteraard bekeken dier»ou
te worden*
Hut vorenstaande onderstreept nog eens, dat er een goede communie?.tie
dient te bestaan tussen de geüniformeerde politie PD de ID, In cl.it
verband kan er op v/orden gewezen dat recent uit trotskistische kriiuj;
de aandacht van de SJ werd gevestigd op een boekwerk vau
Rayraond Homboissê, lid van de Presidentiële Commissie voor da orr!c~
handhaving in de USA,
Ook schijnen reeds een aantal boeken van Edw&rd Luttvuk onder do
titel "Coupe d'état" - handleiding hoe een staatsgreep to p.legc-u - j.ri
Amsterdam in o raio o p te zijn.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op dinedag 7 oktober 195S'«
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

iïwoiUG

VAN DU BIJPJJNKCrj-iï V
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•Aanwezig «iju:
Grouinpen ( R » V \
Zwolle
Schiphol (Kon. nsrr;eh?.u
Utrecht (R.P.)
Apeldoorn
Leeuwarden
Zwolle
Hilversum
1 R-Gr;xvc-nhag& (Kou,. Ha ^ e ••.-..'.'
Almelo
Ilslnond

Hengelo
Hongelo
Jiaaol richt (S. P,)
Apaldüoru
Devoatci*
H&astricht
Zinrasn

Kijr.ie|;on (Kon» Maj-ochr.Aliaelo

Van dgL B VV ,1).:
Jhr.

H, de SAVORi-lIK LOKl-'.Ail (voo^ai.tte:?)

lï.G. VISSER

L'e heer D£ SAV03HIN LOHMAK (voor:.;.=.ttor) opent te 1*1. 00 uur tic verg
dering en hcï.-t de aanwozig^tt vrelkca.
De voorzitter wijst or ncc eeini op, tïat (joon apart o ui'-no'ïi^i i)/;i i'^
voor de ecrötvolgenéo werkverividr-riug aaii do dofcliiijnera v/o.rdon ;-•.:> r.
-wanneer in. do fumbiedin('.;öbrief bij het v u r P lag vï.n de voorgaand?: -/er;:;;dering do datum van de volgende vergadering reeds is vernield»

,
r
ƒ
M
?

Hierna geeft de voor'/r.itter het v/oord aan tic heer V.1. G. VXSS33, d:-.«; eon
boöchouwin;* wijdt aan de volgende onderwerpen?

i

•

~

ds observatie van sn het inv/innon vo.n informatica on '-.?.- »-n !:leden van vcrtegen'.vcox^digingen van. landen r.'&t ef;n co: '. unistiach regiem ea hun gezinsleden, dio de hcnf;elepo;~t
beoefenen.
- de sociale contacten van de diplomaten van boóoelde Icn-irnr
- verzoeken om informatie van instellingen in lauden met een
communistisch regiem of hun verbcgenv;oo.rdi2"ir:yöu hiov t<r
lande aan verschillenda instellingen, zoals
bibliotheken» de V. V. V., o. d..
In de gedachtenv/ieBeling die hierop volgt, wordt -van,
zijden de klacht geuit, dat men op ann de I-1>rD gezonden r&pportes v&cl -1;
geen reactie Ja*ijgt. De hoer
antxvoordt hierop er alle bt-^r-j.»
voor te hebben dat men op gedane Meldingen of n.a.Vi ecu op vor.r.oc'.-'. v-..:
de BVD ondornoDïen actie gaarne een reactie zou krijgor*. In de p: <,'.'. '•;;•,
echter ie het vaak bijzonder moeilijk in h«t vlak vnn. de
in concreto to reageren op de van de zijde van de Politie
rapporten. Overigens wordt er van de zijde van de JJienr.':, waar- v.-; ,.;;/•:
mogelijk, naai* gestreefd op meldingen e. d. te reageren»
Op de vraag uit de vergadering of het mogelijk is een lijct tact ;K
CD-uuiaffierE • van de auto's, in gebruik bij diplomaten van. vertegen1.-. CK^.VIgingen van landen met- aen coi&nmniutisch regiem hier t o lande, aan (?.<•
Politieverbindingen te verstrekken, antwoordt de hoor
flat !;-.t
Ministerie van Buitenlandse Kaken er beawaar tegen heeft dat de- üj:, ',;]'•
en GN Qummerc op ruimere schaal r/orden verspreid» Bovendien io hot
moeilijk deze lijct bij te houden, gezien de veelvuldige r;iutar,i«;; c'.io
7,ich daarin voordoonr De htci'
advipecrt <lau ook, iti vooi-:iOi::o:vI
geval, zich telefonisch in verbinding te stellen met do BVD, tcroindc
navraag na^ir een bepaald kenteken te doen»
Vervolgen:, houdt de hemoen inleiding betreffend;? cle
hantering van politiek-sxtreme gcgovens voor bevcili
m,b«t» de hauc'having van de openbare orde* Kierbij koaïn rta
punten san de ordo;

3 ~
Wie inceton air. o>:trc:^;'.r.tisoh 'vort'.nn b--> ;v.::iyvv;d .in £c f'in.jrr-.n h:: t f'---4 ••-.-;•.a\i£UHtu.'-. J.9'*9X r.o. ( '31: Groepcrinj;.--n on personen, die tt*r b^.roii'.i;);; - ••'
politieke doeleinden, de £von;-,«u van da ui oaxc d^MOcrati^;:)-^ rcc.''t. r >or
geldende normen - blijken» bun /i'-tj v l t . _ 5 l cu - ovorr.»;hri;jdcr. c ~
- krachten» hun beQi.nr.el - modelij]; Kul.lon cn'ercchi-i jcien»
Y/aarom dient, omtront .yjQrjgnKtaknde een *o_.rroot no^olijke v«el.r:ïF.cM^v vc ;
£anrd te worden: Om de Hégering tijdig tfi kunnen iviforn c>r«n t » b , v « d-openbe.re orde en de beveiliging en t e IK- J n de do binnonlandse veili^'nc'id
in buitenge-vone omstandigheden te verKokcrcn (Ui i, nor o ah van cie V'-iütts
Commiesics vooi% de Inlichtingen- en Vcili^hüidydienf.jt'in van wvjüiüter l^o?
ir
4 s~~--

V/elke organisaties c.c^. jjroepöringer. raoeton krachtoüe- het KB van 'J.V'l9
no. j?l als extremif-.tirsch worden beschouwd: De CPW e .a haar hulpor^an!'-

l

satiee, trotskistische en anarchistische organiuaticn, pro-Rur.&i sche

«
g

en pro-Chin&ae comraunieticche organioatiec en groeperingen, alz:.\3e
neo-nfc7,intische en -fasciEtióche organisaties en g^oopcringen.
Waarom most de CPN nog als een oxtron»iatir.che 9_rgfin?J^'ltie "iet e r ^
etacitF.govaarli^k karakter wordv~:ii bocchomvd, ondanks haar t'.ut«-ujci: j.;->
politiek, toekeiinir.g radio- en t.v.-zendtijd en toelating tol: l;oJ;:;;.:•«•
rijke commissies als die van de Tweede K. unie r voor bu.ltenlamk.e /....k- •.. r
Defensie e.d.:

5
t
Ü

a»

De anti-dsmocratlrcho doelotelDing van de CPN. In het bs^dm»-.V;.-r-'>
grnmma van 19>2 - dnt nooit herzien ir. - heeft do CPN :-;ich >.C i>
doel gesteld de dictatuur van de arbeidersklasse in Wedcrlaï?;?. 5;u

• ~

VRrv.'eaenlijken. Geaien ontwikkeling iu de cornmuulstischo ethici v:
dat betekenen een dictatuur van de
De CPN schuwt geen arifci-dernocratiscJiR activiteiten. Elijiïc-ns hei;
scholingsboek vtui 196?» getiteld "i/at ia historicch materiejir . ^f •''
(uitcave van Pegaeue), dient de-/,e dictatuur geroaliecerd te w r i - *
door demonstraties, politieke otakiugen, verkieainjs- en p'rl'.:::;.:ataire strijd tot de £jevjaT>on«i«_opGt;.uid toe» I)it echolri.njjsboï.-k is; jï:/ ;
steeds in gebruik. Uiteraard dient rekening te worden gohoucc» ir.et
de thooretioche achtergrond, aangezien heden ton dage de CPiJ üosh
over wapenr, bacchikt, noch partijgenoten voor cca dergelijko c;irUn
opleidt.
De huidige partijpolitiek moot worden gezien als oen tacta vf:V.f=
manoeuvre ora de CPN meer aanvaardbaar te maken voor ha t i»-ri:< •;» X-• ; ; < -_•
volk»

&. De CPN heeft ftffir.-.'irid )..riio.7icn v f-n Koekoiu niüftïï- ni<?t v&n de ccxv^ütiiotieche v/ereldbewegiiio De i^U'r n F., h-i onalo c OM n ur. i r, t i neb.;: H;:.'i;-i-ie
tegen de V.S. en te^eii <is iYc-&U;lijke verdedig5.ng wordt door ils CV-ü
nog etceds als bcln/.;y"i.jkste politieke doelstelling op korte ter.'aijr»
gezien*
•
jj* De CPN is- &.»ti-democretisch in hasr oxvn^-i^^tie. Zij ondertchoidt
zich van alle andere Nederlandse politieke partijen door het pr.'Jncipe van het democratitch centrülir.rne, d.v/»ü« door een straffe d:i..°~
cipline het gehele partijleven ondsr^eschikt wordt geraaakfc at-n tlo
dictatuur van de centrale leiding.
f. Do CPN is straf georganiseerd in een subversieve efeor* Het der-iocra""
tiech centralisme maakt h&ar tot ;nachts>apj)araat, dat niet road

lOcOOO leden, onafhankelijke propsganda middelen (eigen krrui;:3
drukkerijen, uitgeverij), hulporganisatice vcor invlcc-tleti:'v.0s3.'?c*-.>j.n£'
onder bredere bevolki.nysgroepön en rond 250*000 kiezers i u '.\.'j(--'f in
<
kritieke omstandigheden over ec-n reëlo invloed «an bbschilrUtvn-.- O rgrond vrai het vorenstaande kan vjorctan yocttld» dat d<» CFÏJ b i ^ b:-TV; t
beeld een militair conflict tusfien de V/aivschau~Pact-l».ndc}) e<j f^>
HAVO, een gevaar sal blijken te sijn voor do veili(jii«5i Vc»n de
Hederland.se Staat,
Do IVe IntcriiBtionnle eist do laatnfce tijd meer onze aandcob.1 (ïnt^i--'
nationale contacten, paspoortenjnisbruik, valse etcmpels t . d , . ) »
Verder vraagt de aandacht de Rode «T«n<?d v welke grcnp eveneens ?«!.-;
politiek extromistieche organioéttic? uoot worden beschou-.7d4
De Rode Jeugd is de Nederlandrae MaoïstiBche Jeugdorg&nirwvfcio.. ciï-)< r

leiding van de Amsterdamse expeditieknecht
De Rode Jeugd kan momenteel alt; één dar ueest militante Gvoeiv.'-rijij-ori
in Amsterdam \vorden beschouwd. /4ij c-tant het 1l bprrikaderi«ge>veoM >l v.•-.•"•
en steekt dit niet onder stoelen en banken.
ïiij scharen zir.h alc onafhankelijke groep weliswaar ondor bep?.f-Jdt.

politieke v3ag, doch zijft in wezen slechts uit op verstoring van de
openbare orde»
Groeperingen als de Socialistische Jeugd van Nfce!evl?i,id worden, door

de Rode Jeugd als "lafbekken" beschouad, daar "^ij "Vj j svolufcie s'-t.c.;'i.:..
met de mond belijden en het directe contact Met t'.o v;o!5.tic 'r'ióc---.-.

Bepaalde oproerigo olosieul-oti x-it MLCN v/oricen bij aotiee earsun »•':-! O.c.
Kode Jeu£d. lir ie col; saiaenwr-rr-kir.^ mot 'j.Yot.eki&tcij.,
De Rode Jeugd heeft voorts co?itricten mot de CMnfcso Vurtc^obwoM'di.r.irir.
en met do Cubaanse Ambassade in d c- verv/achting hiervms auppnr'; J. o k r i j gen- en werkt ia Airisterdam n au v; Kdinen ïü«t de riobxelfe i'enheid vaa de
Actie-groap-Vistnarn onder leiding van
Sinds enire maanden worden in diveroe gemeenten in Nederland r.ldolinre.
van do Rode Jeugd opgericht, o. m. in Eindhoven (lieliitond en DUMÏ-UÜ .ui
Voleen),
Interpretatie van . Prtgjjgcjii^pljj-4^^
*•
Gesteld kan worden, dat discriminerend sou worden gehandeld b i j h?t
verstrekken van de volgende soorten ogenschijnlijk polit?.ek-txtr>{m:ictische gegevens ten behoeve van beveiligingsdooleimlen:
1«

Be^ojak_jyere_lid_Jeui i ;d_ Fg.s.ti.yal^lgóB . Dit festival werd door hcv. All J V
en andere commune o tisr; hè o-Cganiöaties geboycot - in hcof ihwu 'i', b^etond van Nederlandse zijde de deelneming u it ctudonten uit
N.C»S.V,-Politeia e. d* kringen*
Aan deelneming in 1968 aan het WJF kan devhalve- in hc?t altesit -.t r.
n&uvtelijks politieke b&ekenis vorden toegekend. Bijv/onin? 'v.--j. -1.5, t
festival had meer tc;n doel de dialoog Gust/Weet on gon^r te bïi .i;,;;",
waartoe men echter niet in de gelegenheid werd gesteld,

2»

jReizen naar landen met .een coKimunistiKch roffiejn worden th^JK *••!>..".
toerisme beschouwd, tensij uit bepaalde activiteiten het tay^-^UiO.?.
blijkt. In de jaren 1950 werd een dergelijke reiziger
als veiligheidsverdachte aangemerkt»
Verzamelen van dit soort gegevens gebewr'; neer seker
- exploitatie hiervan en zeker ten behoeve van
einden eiet een genuanceerder denken.
Allerlei soor'icn
hebben niat de belangstelling var. da Dionct, ir.«t'.v. de
de organisatoren van dit soort demonstraties en voorts of 0;-- -cu
vanuit een bepaalde politiek-cxtr-emiafcioche gezindheid l^rmclcl c.i .
en

Koop van colportap;t s ble.dc'n sonlö De Wsarheid, proe-ffj.bonneait-.nte:» cDe Waarheid, deelname aan Y/aarheidfojjtival, voorrsovs.T bütrok ^'-.i",
geen andere politiek-extrenist iuche (nutntids op hun r>.na.i?. h:-'»'.-.. -i
staan. Hoewel deze gegevens voor do B^b niet var» bol.vv,^ fci.lw, AM

J ffMr.mfiff..

.«,- , -.-

het voor do pücftieslijke y.oJi fj.r» .voel nxit hebben dit soort rte registreren.' Kxploi töU e t*'o..v. bov
meer dient dan ten. ctorkate to vjorden
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Verzamelen van dit soort gegevens om vaot te kunnen stollen of bcpa-.-.. l (•-.
organisaties een politiok-extremistisch. karakter dreigen te kri/lgy--;,
is een volkomen geauthcriseerde sack.
Accent van ivcrkwijze CVD/ID valt op de observatie van de ectivl te •.-!.<••..
van de politiek bekende extremisten in deafc organisaties. Gögevcny
omtrent dit noort pereojien kunnon noi'raanl in de ÏD kurtotlx&ek v/ c.-:-. 't.'.--.
verwerkt en eventueel ceëxploiteerd worden.
Het betreft togenv/oordig hoofdzakelijk het optreden van dissidente oor
munisten, trotskisten en pro-Chinsce elementen in crganiüatxee a3r>
SJ, PSP, SVB, Politeip. of hun contacten met Jaraden met- een cowrovn? r. r :'.:-..;
repiem of raet vertcganv-'ooi'diGingen van deze landsu in NfclcKuind» .^o. •;. .
zijn deze organisaties echter nog niet politieïi-extroröiBtier.Jï^ l)-- ',•.•:.
tovens inhoudt» dat elechts oen cepex'kt aantal figuren hierin o:;;: o
aandacht heeft.
Hiermee koittett \7e tot de kern van d H huidige prob?.eM».tifkv naniell;;): :'<:
botckenio vjm wolitiok extreme fjojjove.ne t»"t).v. I, bf.vcil? /rin^eilu:- ''.-:ivtden en II» voor het sarcenspel van II) mrjt do {jei'.Riforwocirdes j>o"n. ir : ? :
hot belang vi\n de handhaving van na openbare t>rö.-_'c
«d I* Het enkele gegeven omtrent lic\roaatFch?.vj v?n orgardo-^t :if-,s ;;•?.;
i>J, PSP, SVB, Politeia e* d. leent xich niet voor verstrekking t,'i>. -; ~
beveiligingsdoeleinden.. Ook de volgende soorten fjepevenrs aj.,in K? er
politiek exploitabele ^en^vens voov bevciligiiigGdoele.i.iulüu. Do E', rheeft hiervoor dan ook in principe f,een belangstelling» ïndion o.
Politie er pi-i je op atelt dit soort cegevens vast te Isggen, v«orft'- es.
adviceerd dit te doen in een nuarte hnndk artotheek ora vor£Xi:sit!4'-'-;.'. b..
acreenir.^ voor beveiligde budri^v^n te vóór-konen.
Ket gaat bijvoorbeeld ora do volyende niutatioo. welkn geregeld bij ï-<
Dienst ontvangen wordon:
a. bordendrageps "John.son oorlogfimisüadiger"
b. ondertekenaars van do verklaring» dat Johxson eon oorloj;en:ir.O." "Tl • --v
ia}
c. automobilisten, die dergelijk t.oort aanplakbiljet jee achter •:;•-.ruiten van de auto hebbeu bevestigd;
d. nutatie!.v als: aangesloten bij 0-2 Kritisch:-, üuivftiv-itüit.

ad Tl.

De BVD kan * zich zeer wol voorstellen - hoewel -3it niet w o::-c t

toegejuicht •••• dat won dit

soort g.-rgevens b.i j de Politie wil v-:ifjfc.lr:. -nu

era ook inlichtingen to kunnen v&i-strakken ar.n bijvoorbeeld de
Burgemeester eu de geüniformeerde iJienst in liet kader van. hamlhpvijifc

/
r?

van de openbare orde.
De vraag rijot evenwel of de grensen van hot jnoreel toelaatbare n i.-r t
overschreden worden bij hot doorgeven, ven eer> vorhuisiae3 ding aan pon
neveuverbi.ndi.ng van eo? student, die zich met- één der saken oudor

f
3
j!
?

\ t/m d heeft beziggehouden. E'e RVI) stelt in pen dergelijk verhuifbericht geen belang. Geval voor gc-vnl zal uitex'aard bekeken dienon
te worden.
Het vorenstaande onderstreept nog eens, dat er tren goede cor.rauuicat.ic
>

dient te bestaan tussen de geüniformeerde politie en de ID. In dit
verband kan er op werden gewezen dot recent uit trotskistische kring

w ;

de aandacht van de SJ werd gevestigd op een boekwerk var

, lid van de Presidentiële ContfiGGie voor de ordchandh-: -.'ii>\n do USA.
Ook Bchijnen reeds een aantal boeken van

onder &u tiicJ

"Coupe d'êtat" - handleiding hoe oen staatsgreep te plogeu - in
Amsterdam in omloop te zijn.
In, de discusaie die hierop volgt, wordt nog eens nadrukkelijk IK.!
vercchil aangegeven tussen het ve-rxaraelen van gegevens en de ;*e<o:, lr~-i;
t

daarvan, en de exploitatie van deze gegevens.
Op verdoek-ven de voorzitter spreekt ue heer

een f.f.sch-ji«c>v-oo;-.-;

tot de heer
van de Gemeentepolitie Apeldoorn, die $•;
dienst met functioneel leeftijdsontslag verlaat en dnar-or-i ti.idoiïcvergadering voor het laatst aanweaig is.
|
l
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e volgende vergadering wordt vastgesteld op donderdag 9 oktober
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

