VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN VERTEGENWOORDIGERS VAN
SEN AANTAL POLITIEVERBINDINGEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG
21 MAART 1968 te 's-GHAVENHAGE.

Aanwezig zijn:
Van de Politieverbindingen;
- 's-Gravenhage
- Groningen
— Enschede
- Nijmegen
- 's-Gravenhage
- Amsterdam
- Arnhem
- Enschede
- Tilburg
- Groningen
- Tilburg
- Eindhoven
- Utrecht
- 's-Gravenhage
- Haarlem

Van de B.V.D.:

Drs. A. KUIPERS (voorzitter)

Jhr. M. de SAVORNIN LOHMAN
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_ 6Hot gaat erom of do groep

zich tot oon gemeenschappelijk

front kan aansluiten tegenover do meer liberale communisten. Ingaande op een desbetreffende opmerking van de hoor

(G.P.

's-Gravcnhage), neent do heer KUIPERS dat de werkelijke liberalisatie van het beleid in Oost-Europese landen, tot nu toe zeker
niet indrukwekkend kan worden genoemd, '.'el is er eun vage tendens
die duidt op een zekere verzachting van het regiem, net name in
Tsjecho-Slowakije. De situatie lijkt de heer KUIPERS echter minder
rooskleurig dan deze in het algemeen wordt afgeschilderd. In antwoord op de opmerking van de hoer

(G.P. Tilburg) meent de

heer KUIPERS, dat Joegoslavië slechts t.b.v. het toerisme van de
visumplicht is afgestapt. Dit houdt echter beslist niet in, dat
elke inwoner dit land vrij kan verlaten.
Met een woord van dank sluit de heer KUIPERS de discussie.
Ingaande op het verschijnsel van de ordeverstoringen, gepaard
gaande met de recent plaats gevonden aanslagen, meent de heer
KUIPERS, dat de handhaving van de openbare orde en veiligheid
essentieel de taak is van hot Hoofd van de plaatselijke politie.
In voorkomende gevallen wil de B.V.D. op verzoek van de plaatselijke
I.D.'s met inlichting'en over de politieke aspecten van de ordeverstoringen, graag den bijdrage leveren tot het oplossen, eventueel
voorkomen van aanslagen. De hoer KUIPERS deelt in dit verband mede,
dat oan dergelijk contact plaats vindt tussen de I.D.-1s-Gravenhage
en de B.V.D..
Sprekende over de ordeverstoringen meent de heer KUIP3SS, dat de
voortekenen wijzen op een rumoerige zomer»
Vervolgens spreekt ds heer KUIPERS over de ongunstig bekend staande
, die onder hot pseudoniem

publiceerde

in Slseviers Weekblad. Deze moot thans in een goede verhouding staan
tot de aan het weekblad "Vrij Nederland" verbonden Igor CORNELISS3N.
, die een fenomenaal geheugen paart aan een rijke fantasie,
aldus do heer KUIPERS, heeft oen grote kennis vergaard van OostEuropese- en Westerse inlichtingendiensten. Hij werkt thans -aan een
boek waarin ook de B.V.D. ter sprake zal koraon. De heer KUIP2RS
doet een beroop op de aanwezigen, eventueel gesignaleerde activiteiten van

aan de B.V,D. door te geven.

Hierna vestigt de heer KUIPSRS de aandacht op de op 2? maart 1968
te houden openbare vergadering van de Vaste Commissie voor
Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der otaten Generaal over

- 7-

