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Aanwezig zijn:
Van de Politieverbindingen:
- Velsen
- Leiden
- Enschede
- Alkmaar (R. P.)
- Haarlem
- Rotterdam
- Schiedam
- Alkmaar
- Amsterdam (R. P.)
- Amsterdam
- Zaandam
- Rotterdam
- Gouda
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- Dordrecht
- Vlaardingen
- Utrecht
- Arnhem
- ' s-Gravenhage
- Haarlem
Van de B.V.D.:
Drs. A. KUIPERS (voorzitter)
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_ 2 De heer KUIPERS (voorzitter) opent om 1^.00 uur do vergadering met een woord
van welkom tot de aanwezigen, in het bijzonder tot de vertegenwoordigers van
de nieuv/ uitgenodigde politieverbindingen, de heren
en

(G.P. Gouda), alsmede de heren '.
(G.P. Rotterdam) en

(G.P. Alkmaar)
(G.P. Haarlem),

(G.P. Arnhem), die voor

het eerst aan deze vergaderingen deelnemen.
Na de bev;eegredenen van de nieuwe indeling te hebben uiteengezet, spreekt
de heer KUIPERS do hoop uit, dat de nieuwe samenstelling van de vergadering
de besprekingen ton goede zal komen.
De notulen van de op 13 juni 1968 gehouden I.D.-vergadering geven de aanwezigen geen reden tot opmerkingen.
Na een korte inleiding geeft de heer KUIPERS vervolgens het v/oord aan de heer
, die de recente gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije belicht.
De onttroning van de Tsjechoslowaakse dictator NOVOTKY aan het begin van dit
jaar, was het toch nog onverwachte gevolg van een reeks in elkaar grijpende
factoren, waarvan als belangrijkste zijn te noemen:
1. Het destalinisatie-proces, waarmee Chroestsjov; in 1956 was begonnen. De rasstalinist NOVOTHY was zich in f~-ite altijd blijven verzetten togen de afbraak van de Stalin-rnythe, al had hij sinds 1960 onder druk der omstandigheden moeten toestemmen in een aantal liberaliserende maatregelen en zelfs
in een gedeeltelijke rehabilitatie van sl-achtof f ars van de stalinistische
processen uit de jaren vijftig, waarin hij zelf eon niet onbelangrijke rol
had gespeeld. Y/erkelijke destalinisatie was echter ondenkbaar zolang I'IOVOTMY
het typische stalinistische

machtsmechanisme in stand wist te houden, dat -

als in elke Sóv/jet-satellietstaat - gekenmerkt was door do dubbele controle
op heel het politieke, economische en sociale van het land, t.v/.:
a, de controle door de partij zelf, uitgeoefend door de zgn.
8e Afdeling van het partijbestuur, die rechtstreeks ressorteerde
onder partijleider NOVOTNY persoonlijk,
b. de controle vanuit üoskou, m.n. via hot intensieve persoonlijke
contact tussen de Sowjetrussische en Tsjochoslowaakse partijchefs
on via de zgn. Sow.ietadviseurs, die onder meer aan de sleutslciinisterios naren toegevoegd.
In de laatste jaren zal 1IOVOT1IY evenwel zijn oude garde, waarmee hij dit
machtsmechanisme zo zorgvuldig had opgebouwd, snel teruglopen in gcjtal an
invloed, en kwam een jonge, meer pragraatitich-donkende, partijgeneratie steeds
nadrukkelijker haar rechten opeisen.

- 32. Tegenstellingen tussen de Tsjechische en Slowaakse bevolkingsgroepen, die
ethnisch vrijwel een eenheid vormen, doch door de geschiedenis heon eouvenlang gescheiden zijn geweest 3n daardoor een geheel verschillende ontwikkeling hebben doorgemaakt. De typisch Praagse centralist NOVOTNY hooft het
streven van de Slowaakse minderheid naar grotere autonomie steeds oude r dr-u ".-.t,
hetgeen het militante Slowaakse nationalisme slechts kon aanwakkeren.
"i. Onenigheid over het economische beleid. Gezien de slechte economische !>itu."
atie moest de conservatie partijleiding drie jaar geleden mot tegenzin toestemmen in een gedeeltelijke doorvoering van het zgn. Nieuw Economisch. Model,
net dit "liberale" program beoogden progressieve economen als procescor* oIK
aanpassing van de prijzen aan de werkelijke productiekosten, kostenverlaging
en kwaliteitsverbetering, niet in het minst om de export naar hot '.'ostcn te
kunnen vergroten (hetgeen natuurlijk de verstikkende banden met de Corjocon
losser zou maken). Toen de resultaten van deze hervormingen medio 1967
beneden do verwachtingen uaren gebleken, zag NOVOTNY daarin gerede aanleiding
om het bedrijfsleven de pas verworven vrijheden grotendeels weer te ontnemen,
omdat de onbruikbaarheid ervan afdoende zou zijn aangetoond.
't. Toenemend verzet van do Tdjechoslowaakso intellectuelen en kunstc-naurs, die
zich het afrolopen decennium stoo-uy openlijker haddon trachten te ont'vorstelon aan de nivellerende formules van een enghartig marxisme en aan de frustrerende schema's van hot "socialistisch realisme". Vooral do schrijvers
•stelden in hun werk de menselijke problematiek binnen een stalinistisch
systoei.1 etdods openhartiger aan do ordo. NOVOTTTY h.»oft do oppCKr.t.ior.ol ^
krachten in zijn land lange tijd in toon weten te houden door oen slim:ne
"verdool en hears"-politiuk.

Bovenal wist hij aich güruggestcund door het

Kremlin, zolang hij er n.l. maar voor instond dat Tsjochoslowakije één van
de meest sorviale satellieten van Moskou blauf.
NOVOTNY'G rijk begon echter te wankelen toon de intelligentsia, de studenten
en dj arbeiders gozar-»onlijk front tegenover hen gingen maken. Een duidelijke
aanzet tot dezs ontwikkeling \vas het ochririverscongres in juni 196?, dat
door enige stoutmoedige schrijvers gemaakt werd tot oon demonstratie van
protust tegen het culturele, maar ook politieke en economische, wanbeleid
van de autoritaire partij. Do genadeslag word WOVOTIÏY toegebracht toon
ontevreden Praagse studenten eind oktober massaal gingen demonstreren, waarbij zich ook arbeiders aansloten. Ondanks nervöuao concessies van du partijleider en ondanks plotselinge intvjrventie van BK5ZHMEY; persoonlijk, verving
het partijbestuur op 5 januari 1968 NOVOTNY ale eerste partijsecretaris
door .ie Slowaakse partijleider DUBCSK, dio al spouulg zijü politiek crjao
uitsprak met een vurig ploidooi voer oen "creatieve botsing dor -loningen" on
een "socialisme met een menselijk gezicht".

- kDit was het startsein voor vele Tsjechoslowaken, .journalisten vooraan, om
steeds luider de roep te laten klinken om meer vrijheid, vooral persvrijheid,
om het recht van vrije organisatie, om volledige rehabilitatie van auiveringsslachtoffers, om een zelfstandiger buitenlandse politiek, enz.. Aan
veol van deze verlangens werd tegemoetgekomen door het nieuv.'e partijprogram
van actie (begin april 1968) en door concrete maatregelen van de nieuwe
regering CJ5RNIK. Steeds meer hooggeplaatste HOVOTNY-aanhangers kwamen ten
val,

niet in het minst ook dankzij de stroom van onthullingen over de stali-

nistische terreur in de jaren vijftig. Deze onthullingen en ook de resultaten
van het onderzoek, dat v/as ingesteld naar de opzienbarende defectie var.
generaal SiSJHA in februari werden tenslotte NOVOïNY zelf fataal. Op 22 maart
11. v/erd hij gedwongen "vrijwillig" af te treden als president van de republiek, in welke functie hij een we-3k later werd vervangen door generaal
,'JVOBODA. Omdat NOVOTNY gelijktijdig terugtrad uit het partijbestuur, --.'as hij
zodoende alleen nof; naar lid van het partijbestuur, waarin hij rr.et zijn 40
medestanders echter direct al v/eer een nieuwe uitvalsbasis probeerde te
creëren. Hij complotteerde daartoe met Sou j et-ambassadeur CHJJRVOKISNKO en
trachtte bovendien aanhang onder de arbeiders te v/innen.
Om een einde aan dit geïntrigeer te naken, zag DUBC2K zich begin juni genoodzaakt het partijbestuur bijeen te roepen om NOVOTNY uit te stoten on een
buitengewoon partijcongres togen 9 september uit te schrijven, waarop een
nieuw bestuur - zonder NOVOTHY-elementen - zou kunnen v/orden gekozen. Baarrne^
v?as do limiet voor do Sowjetlr»iders bereikt. Zij ontketenden een folie pers—
canpagne tegen Praag on grepen de ryeds veel eerder geplande ''.P.-manoeuvres
op Tsjechoslowaaks grondgebied aan om zware druk op DUBC3K c.o. uit te oefenen. Na beëindiging van deze oefeningen v/erd het vertrek van de Sowjettroepen eindeloos uitgesteld. Op 27 juni verscheen het befaamde- "Manifest
van 2000 woorden", waarin 70 intellectuelen - tot grote verontwaardiging
van Moskou en bondgenoten -

onder meer opriepen om desnoods mot directe

actie het tegenoffensief der Hovotnianen af te slaan. Enkele f] a/.-: o n later
zonden de vijf bondgenoten (oo'.vjet—'Jnio, Oost Duitsland, Polen, Hongftrijo
en Bulgarije) elk een brief naar de ïsjechoslo^aakse leiders on hen be
sommeren zich binnen een weok t« V/arschau te komen verantwoorden over hun
dubieuze houding, DUBCEK aloeg deze "invitatie" af on toondo aich op zijn
hoogst bereid tot liberale besprekingen. Toen "de Vijf" dan maar zonder hun
Praagse collega's op '\k en 15 juli in '-'/arschau bijeenkwamen, stolden zij
dr.ar een ultirr.atieve brief op, waarin DU BC EK en do zijnon, zeer strenge
siBen vsrden gesteld. Dezen wezen do beschuldigingen on eisen evcnvol
resoluut van de hand in oon antwoordbrief, die op 19 juli bij acclamatie
door het partijbestuur werd goedgekeurd.
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De Soujetleiders wisten niet boter te doen dan in te haken op het Praagse
voorstel van liberale besprekingen, die tenslotte na voel geharrev/ar plaatsvonden van 29 juli - 1 augustus in het Slowaakse grensdorpje Cierna. Gelijktijdig voerde het Kremlin de pressie op, door gigantische militaire oefeningen nabij do Tsjochoslowaakso grenzen en door eon verhevigde polemiek in
de Sowjetpers. Niettemin werd er, dankzij de standvastige houding van het
Tsjechoslowaaksc volk en het partijprenidiun, een compromis bereikt, dat een
streep scheen te halen door d.; beruchte V/ar.schau r:o brief. Dit c on; p r or* i1- v.'as
tijdens een topconferentie in Bratislawa op 1 augustus ook bekrachtigd dooide partijleiders van Oost Duitsland, Polen, Bulgarije on Hongarije.
Toen echter in de hieropvolgende twee -vokon de Tsjechoslowaakne pers togen
de (geheime) afspraak doorging met haar vrijmoedige kritiek op de bondgenoten
en toen TITO van Joegoslavië en C3ANCESEU van Roemenië zeer uitbundig in
Praag v/erden ingehaald, groeide in Moskou de overtuiging, dat tle zaal: \\±'c <ïe
hand liep en dat in militaire interventie nog slechts de enige oplossing '..-a."
peler.en. Volgens de meeste Kremlinologen heeft het Sov.'jetrussische I'clxtbvi-.'o
op 16 augustus danrtoe het besluit genomen, aij het waarschijnlijk met
marginale sterr.nenmeerderheid. Nog dezelfde dag hervatte de Sov/jetporn 5 n:>
twee weken onderbreking, in alle hevigheid haar aanvallen op Praag, ii.-o .:-n
/erd ook begonnen met de militaire voorbereidingen, al ie uit ru.t bi.^r.-ouJev
efficiënte verloop van de operatie wel gebleken, dat althans de militaire
plannen allang moeten hebben klaar gelegen. In de late avond van 20 augustus
rolden de eerste Sovjettanks over de Tsjechoslovmakse grenüon.

Hierna spreekt de heer Drs.

over do reacties van de inlichtin-

gendiensten van de vijf V/arschaupact-landwn tijdens de invasie in Tsjechoslowakije.

De intelligence aspecten van de V/.P.-inval in de C.S.S.H..

De St.B.
Da Tsjechoslo\vaakse Staatsveiligheidsdienst (St.B.) omvat een Buitenlandse
Inlichtingendienst en een Binnenlandse Veiligheidsdienst (gehainie politie)..
Voor 20 augustus 11. is er in de C.o.o.R. door de pers en door de ro;;v.ri;\';:
kritiek uitgeoefend op do door do gehoime politie toegepaste i.iothod^n, or>
medsvrerkcra van de geheime politie en op de uitneotrekthoid van het daardoor
bestreken werkterrein.
Na 20 augustus is gebleken, dat meerdere medewerkers van do Tüjcchoalo./uak:-.:;
geheine politie hun diensten hebben aangeboden aan de bezetters.

- 6Deze bezetters oefenen zware druk uit op de Tsjochoslovaakse leiders do
partijcontrole over hot maatschappelijk leven ycer te herstellen, vu t namo
'ioor niddel van de geheime politie. Kritiek op de St.B. wordt dan ook thr.nc
nagenoeg niet meer gehoord.
Kritiek op het iverk van de Buitenlandse Inlichtingendienst is nirau-.-r door
partij- en regeringsleiders, noch door de pers, geuit. De activiteiten van de
Buitenlandse Inlichtingendienst, o.a. in Nederland, vonden zov/el vóór als na
20 augustus normaal doorgang. De doelen on do methodiek zijn tijdenr; hot
liberalioatieproces niet gewijzigd, zover '3ij althans hebbon kunnen nagaan.
Na 21 augustus verkregen gegevens over het functioneren van hc-t in Nederland
verkende communistische inlichtingennet.
Zcrder opgedane ervaring (Hongarije - Cuba) heeft geleerd, dat de opdrachtgevers van de inlichtingenofficiersn behoefte hebben aan snelle infornatia
over:
a. politieke reactie

regering
parlement
publieke opinie

b. militaire reactie (early viarning)
1. verhoogde activiteiten in en buiten de militaire objecten
2. troopenbeuegingen
J>. intrekken verloven
'f. oproepen reservisten
5. activiteiten bij de militaire staven
6.

"

7.

"

in de havens

...
..
.. ,
n il. vliegvelden
op de vliegvelden''
^burgervliegvelden

middels: (1) uitgebreide verkenningen
(2) fotograferen
door:

(1) inlichtingenofficiersn en militaire attaché's
(2) door in Nederland v/erkende agenten

De ervaring heeft geleerd, dat het do taak vn.n de inlichtingenofficieron is
deze gegevens te vergaren en door te sluizen naar do opdrachtgevers.
Bij het Vw'r.n;aren van die geyovrms ia het onvornijdolijk dat do inlichtingenofficieren zich exponoron, inr.-err,
1) Zij ontplooien een grotere activiteit, terwijl do niet-inlichtinc'mnonscn
tot een grote rntit« van passiviteit gedwongen r/orden»
2) D.j hiërarchische verhoudingen treden aan het daglicht.
Er is doorgaans sanenv/orking tusaeu bepaalde communistische

inlichtingen-

diensten. De individuele leden van de Vertegenwoordigingen zijn opener,
geven soms ook hun privê-mening.
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- 7De ervaring huuft vorder geleerd, dat in oc-n dergelijke situatie voor do
B.V.D. te verwachten zijn:
(1) asylaanvragen
(2) spontane moldingen.
Door onc gononien actie en toegepaste m;rknothodc-n.
A. observatie van communistische installaties (anbassadegobouv/en e.d.) in
Nederland.
B. volgactie tegon Poolse militaire nisaio.
C. vorhoogde nilitairo bewaking van militaire objecten door de- nilitaire
autoriteiten.
D. alorteron van het inforriantennot.
S. alorteren van politieverbindingen i.v.n. te verwachten asylaanvragen.
Resultaten»
A. Tsjochoölowac'.ksa vertegenv/oordiging: 1) geon tveespnlt, aoals bij ilonganrso
opstand in 1956
2) unaniem pro-DUBCJK
3) unaniem anti-Russisch
k)

zeer o])on

5) geen contact riet andere coinnunis—
tischo vertogumïoordifjingon, alleen
voor het overhandigen van o-m
protestbriof
6) de St.B. r/erkt gonoon door.
B. Sov-jet Kussen

1) zeer actief - volo vur.'-\di.'rinc;cn
2) zeer retsloton - geen p.irrsooiilijko
mening
3) de hiërarchische structuur troont
aan hot daglicht.

O. Polen

1) weinig a c t i e f , cxcl. enkele
inlichtingenofficieren
2) zeer gesloten
3) nilitaire verkenningen
4-) de hiërarchische structuur -ordt
duidelijk.

D. Oost Duitsers

1) militaire vorkonnin^tin.

S. Hongaren

1) alleen de 3o secretaris v/a.'s org
actief.

T.a.v. de sanonvrcrking tussen de in Nederland werkende connunistischo inlichtingendiensten hebben v/e kunnen constateren, dat do Uu s s ^ n de leiding en
de coördinatie hebben verzorgd.
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- 8Zo ucrd geconstateerd, dat de Poolse militaire attaché, ds 1o secretaris van
de Poolse ambassade en de 3o secretaris van do Hongaarse ambassade ongewoon
vool bezoeken hebben gebracht aan de Russische ambassade. Opgevallen is d'it
do Poolse militaire attachS, dio meerdere verkenningen uitvoerde bij bolangrijke militaire objocten in gehool ons land, na iedere tocht naar de R. A.
ging; kennelijk om verslag uit te brengen.
Asylaanvragors.
Ono in melding genaakt van een JG-tc.l gevallen van aanvragen voor verlenging
van een visum c.q. van aayl. Het betrof een 75-tal personen.
e meldingen.
Hot aantal spontane meldingen was niet groot.
Tijdens de hierop volgende discussie vraagt do heer

(G. P. Groningen)

of de invasie in Tsjechoslowaki je door de Westerse inlichtingendiensten in
het alge-neen en die van de NAVO in het bijzonder, ',van voorzien. Na zijn persoonlijke mening hieromtrent te hebben gegeven en na in hot kort de reacties
van enige autoriteiten in binnen- en buitenland te hobben weergegeven, noent
do heer KUIPERS, dat de vraag niet met ja of nee kan \vorden beantwoord. Hij
vermeldt dat do veldvorkcnningon van de buitenlandse inlichtingendiensten in
Nederland voor do B. V. D. zeer interessant zijn geweest. De heor

vindt

het merkwaardig, dat een Oost-Europese militaire attaché in da periode van
de invasie er persoonlijk op uitging, in plaats van dezo werkzaamheden te
delegeren aan zijn contacten. De heor

is van mening, dat controle on

tijdsbesparing als motieven achter dit persoonlijk optrodun moeten worden
gezion. In antwoord op de vraag van de heer

(G. P. Arnhem), bij v/ie hot

initiatief ligt tot benadering van Tsjechen die asyl vragen, bij do Politie
of bij de D. V. D., antwoordt de heer

het zeer op prijs to stellen,

van de plaatselijke politieverbinding op korte termijn do personalia van
deze vreemdelingen te mogen vernemen. Door de B. V. D. kan dan vvordon nago^-vin,
of hot nuttig is met betrokkene to praten. Do heer KUIPERS voegt hieraan to-j.
dit de procedure van do asylaanvrage hierdoor niet zal worden onderbroken .«f
doorkruist. De heer

(G. P. Vlaardingen) neon t dat, gc-zien d.' be-

richten in de pers, de vijf iVarschaupactlanden slecht waren goïnfornoürd
ovor do feitelijke situatie in Tsjcchoslowaki jo. De heer

ie cïorielfdc

mening toegedaan. Bij zorgvuldige analyse, aldus de hoer

, blijkt, dit

het Politburo van de Sowjot-Unie via haar normale informatiekanalen bepaald
subjectieve en tendentieuze gegevens moet hebben ontvangen. D«j hoor
(R. P. Alkmaar) informeert naar do verwachtingen t. a. v. A-3 toekomstige ontwikkeling in Tsjüchoslowakijü.
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- 9Bij het beantwoorden van deze vraag, aldus de heer

, vervalt men licht

in hypothesen en hoe gevaarlijk dit is, is wel gebleken in de periode voorafgaande aan de invasie in Tsjechoslowakije. De moeste waarnemers in het Jasten
achtten toen do kans op een militair ingrijpen vrijwel uitgesloten.

(/el

be-

schouv;d is do positie van de Sowjetleiders na de invasie noeilijkor geworden
dan daarvoor, omdat zij nu vrijwel al hun troeven hebben uitgespeeld en het
instellen van een militair bewind nog het enige alternatief lijkt.
Vervolgens geeft de heer KUIF3SHS het woord aan de lieer

, die

de ontwikkeling van het studentenradicalisme bespreekt.
Het studentenradicalisme wordt in Nederland - als in Frankrijk en ïïestDuitsland - behalve door een radicale (nu en dan revolutionaire) methodiek,
gekenmerkt hierdoor, dat het zich niet puur bepaalt tot eisen inzake structurele verbeteringen op gebied van het Hoger Onderwijs, maar dat het de fouten
daarin toeschrijft aan het karakter van onze (zgn.) laat-kapitalistiüche
maatschappij en dat het zich derhalve ook tegen deze maatschappij, tegen de
"establishment" keert. Deze gedachte vindt meri ook terug in de idee van de
Kritische Universiteit.
Overigens leerde de ontwikkeling, dat deze algemene maatschappijkritiek niot
bij alle studenten van de aanvang van hun radicale optreden af, aanwezig "as
(wél het algemeen onbehagen). Hot gevaar is, dat anarcho-comwunistiache
ideologen (als Dutschkc,

,

), geïnspireerd door H-rcuoe, hier

inspringen, om het gedifferentieerde onbehagen een göEieonochapuclijko noemer
te geven, i.c. een revolutionaire ideologie. Ook de geschiedenis van do SDG
loerde dit. Marcuse en Dutschke maken er trouwens geen geheim van cïut zij dit
willen. Hun uitgangspunt is overigens grotendeels identiek aan dat v-in do
sedert 19&0 uit de USA naar 'ïest-ïSuropa overgewaaide "New Lef t": de door
bureaucratie en gezapigheid verlamde welvaartsstaat is voor geen enkel id'.-inl
meor in beweging te krijgen, zelfs de arbeidersbeweging is ingedommeld achter
do T.V.-toc-stüllen. Alleen langs do weg van directe actie, onafhankelijk van
-.lis kanalen der representatieve democratie, is nog politieke invloed uit t>;
oefenen en zijn nog sociale veranderingen te bewerkstelligen, i-iarcuss b.v.
geeft zelf too, dat zijn theorie dar maatschappijkritiek in dit onceha.v ?r. ;-:i i:
empirische bodem vond.
L^onder te kunnen zeggen, dat deze theorie reeds hot algemene cement van do
radicale studenten is geworden (er is v/cl een tendens in die richting;f staat
ook het voortgaande onbehagen in de studentenwereld - afhankelijk ook v".ri de
internationale contacten en solidariteit, en do wijze waarop de autoritoiter.
(van hoog tot laag - van land tot land) dit onbehagen opvangen - er borg voor,
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- 10 dat ons hot komondo semester weer wat te vachten staat. Moeilijkheden bij do
jongste rectoraatsoverdrachten zullen nog maar voorpostengevechten zijn gowoeüt.
Daarbij komt, dat het aflopen van hot NAVO-contract een aantrekkelijk nevenchupitor voor agitatie vormt. In mindere mato geldt dit - althans in Nederland momenteel - Vietnara. (N.B. rode Dutschko 21-2, Amsterdam).
Extra aandacht vraagt het feit, dat de radicale studenten (deels verenigd in
de GSSE) in toenemend.,- mate gaan opereren in samenwerking net do linkssocialistischc voorhoede jeugd. (Nederland: SV3 - C^SE; SJ/Politeia - Voorhoede:
uitl.

; 3DS - Dld. Voorhoede en - via ASTA - CSGE; Frankrijk: UNEF

(JCR invl.) - CESS, JCR - Voorhoede).
Tenslotte stelt do heer

het volgende:

a. Geen communistische achtergrond: v/el belangstelling van die zijde. Sterke
trotskistische penetratie.
b. Gevolgen vooral afhankelijk van elastische opvang aan de top (Min. v. O.)
en do basis (politie; n.b.: cursus Mob. Eenheden).
Tijdons de discussie dio hierop volgt, spreekt do heer

(G.P. Groningen)

do vrees uit, dat indien de inlichtingendiensten in deze niot formeel een taak
wordt toebedeeld, de onderzoeken naar subversieve activiteiten var. deze
groeperingen, weinig resultaat zullen opleveren. De heer KUIP.SRS antuoordt,
dat do autoriteiten de B.V.D. om gegevens betreffende do ontwikkeling in liet
studentenradicalisme vragen. Do taak van de Ü.V.D., aldus de heer KUIFJIU'i,
is om de extremistische tendenzen in het studentenradicalisme te belichten.
Waar de overheid echter on een uitgebreider beochouv/ing vraagt, vervolgt de
hoor KUIPERS, geeft de B.V.D. deze, voor zover mogelijk en zolang er f; e o n
andere instantie is, die daarvoor is aangewezen. De heer

(G.P.

Enschede) vraagt sich af, of het niet wenselijk is, dat do Politievorbinding'.-n
in de steden waar Universiteiten of Hogescholen zijn gevestigd, zich met
elkaar in verbinding stellen, teneinde over hot studentenradicalisme van
gedachten te wisselen. De heer KUIPERS is bereid, indien daaraan bij de desbetreffende Politieverbindingen behoefte bestaat, maatregelen te nemen
teneinde tot een door do heer

bedoelde bijoenkonst te komen. Het

voordeel van oen dergelijke bijeenkomst is, aldus de heer K','IP3RS, dat dan
over de gemeenschappelijk te volgen gedragslijn in deze gesproken kan v/ord.;:-..
De heer KUIPERS zal de heer DE SAVORNIN LOHMAN, die wegens ziekte deze vergadering niet kan bijwonen, vragen daartoe contact op te nomen net •":.;•
betrokken Politieverbindingen, waarna de agenda kan worden opgemaakt.

- 11 Hierna deelt de heer KUIP3RS mede, dat de heren

en

, eerst-

genoemde v/egens zijn pensionering, laatstgenoemde i.v.m. functieverandering
in het Korps, de I.D.-vergaderingen in de toekomst niet meer zullen bijwonen.
Do hoor KUIPERS memoreert de bijzonder prettige medewerking, die de B.V.D.
verschillende jaren van genoemde heren heeft mogen ondervinden en wenst h-:n
voor do toekomst allo goods toe. Hij spreekt vervolgens de hoop uit, dat hun
opvolgers, resp. de heren

en

t.o.v. de B.V.D.

dozc-lfde instelling aan de dag zullen leggen.
Hierna voldoet de heer KUIPiüUS aan het verzoek van de heer

(G.P.

Heerlen), door in zijn naam afscheid te nemen van de aanwezigen. De hoer
, die voorheen de Politieverbinding Nijmegen vertegenwoordigde, TI a l
in de toekomst namens do verbinding Heerlen do vergaderingen van de andere
groep bijwonen.
De volgende vergadering vrordt, na overleg net de aanwezigen, vastgesteld op
k februari 1969.
De rondvraag levert geen nieuwe punton op.
Hierna sluit do heer KUIPCR'J de vergadering.

ViüKSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN VERTEGEN ;?OORDIGERS VAN £EN
AANTAL POLITIEVERBINDINGEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 3-10-1968.

Aanwezig zijn:
Van de Politieverbindingen:
- Maastricht
- Utrecht (R.P.)
- Zwolle
- Almelo
- Amersfoort
- Breda
- Helmond
- Deventer
- Eranien
- ' s—Gravenhage (Kon. iiarechaussee)
- Winschoten (R.P.)
- Amersfoort
- 's-Hertogenbosch
- VliGsingen
- Hengelo (O.)
- Middelburg
- Zutphen
- Nijmegen (R.P.)
- Maastricht (R.P.)
- 's-Gravenhage (Kon. Marechaussee)
- Hilversum
— Apeldoorn
Van de B.V.D.;
Drs. A. KUIPERS (voorzitter)

H.C. NEÜRVOORT
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De heer KUIFiüRS (voorzitter) opent om "l't.OO uur de vergadering met oen bijzonder vyoord van welkom tot de vertegenwoordigers van de nieuw uitgenodigd ;
Politieverbindingen, t.v;.:
- O.P. Maastricht
- R.P. Utrecht
- G.T. Zwolle
- G.F. Amersfoort
- G.P. Amersfoort
- G.P. Helmond
- G.P. 's-Hertogenbosch
- G.P. Vliaaingen
- G.P. Middelburg
- G.P. Zutphen
- H.P. Maastricht
alsmede do heren

(G.P. Deventer) en

(R.P. Ni jrnerjon) ,

rlie voor het eerst doze vergaderingen bijwonen.
Te heer KUIPERS spreekt de hoop uit, dat de nieuv/e Eanenstelling van dese
Gro-p tot dezolfde goede
••••-,v 10.

eR

productieve sar.ienv/erking zal leiden, als dit r.ot

H1:; riet do vorige f;roep.

K? ev;n korte inleiding geeft de heer KUIPERS het «oord aan de heer
dr& een inleiding houdt over de recente gebeurtenissen in Tsjochoslo--.n'.;ij...

Do onttroning van de Tsjechoslowaakse dictator NOVOTNY aan hot b ..;"in van ;:;it
j a .-'.r, was het toch nog onverwachte gevolg van een reeks in olkmr gr i j porde
factoren, waarvan als belangrijkste zijn te noemen:
1. Het destalinisatie-proccs, waarmee Chroestsjow in 1956 was begonnen. ?)o rrmstalinist NOVOTNY was zich in feite altijd blijvc-n verzetten togen de afbra.uk
v-in do .otn l in-mythe, al had hij sinds 19&0 onder dr\ik der omst mdip;hod.;n
moeten toestommen in oen aantal liberaliserende maatregelen en zelfs in oen
godooltelijke rehabilitatie van slachtoffers van do stnlinistischo procc-oSt-n
uit de jaren vijftig, waarin hij zalf oen niet onbelangrijke rol had fjospoold.
Werkelijke doatalinisatie r/as echter ondenkbaar zolang NOVOTÏIY het typische
stalinistische machtsmechaniumc in stand v/ist to houden, dat - als in c-lko
Sovjjet-satolliotstaat - gc-kenmorkt \vas door do dubbolo controlo op hooi hot
politieke, ficonomischo en sociale van hot land, t.v;, :
a. de controlo door de partij zolf, uitgeoefend door de zgn. 8j> Afdeling van
hot partijbestuur, die rechtstreeks ressorteerde onder partijleidor
NOVOTHY persoonlijk,
b. do controlo vanuit fioskou, m.n. via het intensieve persoonlijke contact
tussen do Sowjetrussische en Tsjochoslowaakso partijchofs on via do zgn.
So'vjetadviseurs, die ondor meor aan do sloutolministeries waren toogovoogd.
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In de laatste jaren zag NOVOTNY evenwel zijn oude garde, waarmee hij dit
machtsmechanisrne zo zorgvuldig had opgebouwd, snel teruglopen in getal en
invloed en kwam een jonge, meer pragmatisch-denkende, partijgenoratie steeds
nadrukkelijker haar rechten opeisen.
2. Tegenstellingen tussen de Tsjechische en Slowaakse bevolkingsgroepen, die
etnisch vrijwel een eenheid vormen, doch door de geschiedenis hoon eeuwenlang
gescheiden zijn geweest en daardoor een geheel verschillende ontwikkeling
hebben doorgemaakt. Do typische Praagse centralist NOVOTNY heeft hot streven
van de Slowaakse minderheid naar grotere autonomie steeds onderdrukt, hetgeen ha t militante Slowaakse nationalisme slechts kon aanwakkeren.
J. Onenigheid over het economische beleid. Gezien de slechte economische situatie
moest de conservatieve partijleiding drie jaar geleden met tegenzin toe—
steip.nen in ^sn gedeeltelijke doorvoering van hot zgn. Nieuw Economisch Model,
liet dit "liberale" program beoogden progressieve economen als professor SIK
aanpassing van de prijzen aan de werkelijke productiekosten, kostenverlaging
en kwaliteitsverbetering, niet in het minst om de export naar het \.'eston te
kunnon vergroten (hetgeen natuurlijk de verstikkende banden mot do Conocoii
losser zou naken). Toon de resultaten van deze hervormingen medio 196?
beneden do verwachtingen waren gebleven, zag NOVOTNY daarin gerede aanleiding
om het bedrijfsleven de pas verworven vrijheden grotendeels weer te ontnemen,
omdat de onbruikbaa.rhc-id daarvan afdoende zou zijn aangetoond.
k« Toenemend verzet van de Ts jechoslov/aakse intellectuelen en kunston.yirs, die
zich het afgelopen decennium steeds openlijker haddon trachten to ontworstelen aan de- nivellerende formules van een enghartig marxisme on aan do frustrerende schema's van hut "socialistisch realisme". Vooral do schrijvers
stelden in hun werk do menselijke problematiek binnen een stalinistisch
systeem steeds openhartiger aan de orde. NOVOTNY ho&ft de oppositionele
krachten in zijn land lange tijd in toom weten to houden door eon slirr-Mc»
"verdeel- en he«rs-pclitiek". Bovenal wist hij zich goruggostuund door het
Krorp.lin, zolang hij er n.l. maar voor instond dat Tsjechoslov.-akijo ü'm v:r?
do moest serviele satellieten van Moskou bleef.
IIOVOTNY's rijk bogon evenwel te wankelen toen de intelligentsia, de c- tu<~ •-.- A t •;•.'.
on do arbeiders gezamenlijk front togenovor hem gingen maken. Eon duiduj i ikaanzet tot deze ontvrikkeling was het SchrijverEcongres in .iuni 196?, (["A " •?•jnige stoutmoedige schrijvers gemaakt werd tot een demonstratie van protost
togon hot

culturele, ma'ir ook politic-ko on oconomischs, wantaoloid v.-sn :; ;•

autoritaire partij. De genadeslag werd NOVOTNY toegebracht toon ontevrod^n
Praagse studenten eind oktober massaal gingen denionstrorun, waarbij zich ook
arbeiders aansloten. Ondanks nerveuze: concessies van de partijleider on
ondanks plotselinge interventie van BiCSZHNSW persoonlijk verving >n;t partij-

- kb--.stuur op 5 januari 1968 NOVOTNY als eerste pastijsecretaris door do Sic—
.-.•u'ikso partijleider DUBCEK, die al spoodig zijn politiek credo uitsprr.k üet
•:-on vurig pleidooi voor oon "creatieve botsing der Meningen" on ean "socialisme met een menselijk ge-zicht". Dit v/as het startsein voor velu Tpjochonlo'vaken, journalisten vooraan, om steeds luider do roep te laten klinker. •-,:>
moor vrijheid, vooral persvrijheid, om het recht van vrije organisatie, 'A..
volledige rehabilitatie van zuiveringsslachtoffers, om een zelfstandiger
buitenlandse politie-k, enz.. Aan veel van deze verlangens werd tegeroetgeIconen door hot nieuv/o partijprogram van actie (april 1968) en door concrete
maatregelen van de nieuwe regering CiCRNIK. Steeds meer hooggeplaatste
NOVOTHY-uanhangors kwamen ten val, niet in het minst ook dankzij do .stroon
vm onthullingen over de stalinistische terreur in de jaren vijftig, Deze onthullingen en ook de resultaten van het onderzoek, dat was ingesteld naar do
opzienbarende defoctie vin generaal SEJMA (in februari 11.)

eerden tenslotte

NOVOTNY zelf fataal. Op 22 naart 11. word hij gedwongen "vrijwillig" af te
treden als president van de republiek, in "elke functie hij oen v? o o k. later
v;ord vervangen door generaal SVOBODA. Omdat NOVOÏHY gelijktijdig terugtrad
uit het partijbestuur, v/as hij zodoende alleen nog naar lid van li^-t partij—
bestuur, waarin hij r.et zijn *tO rvodoatanders echter direct al '.veer oi,-n n J uuxvo
uitvalsbasis te creëren. Hij complotteerd^J daartoe mut Sov/jot-arnbassadyur
CHSRVON.3KKO eri trachtte bovendien aanhang onder cie arbeiders te winnen. Cr.i
een einde n.r.n dit geïntrigeer te naken, zag DUBCEK zich begin juni genoodzaakt
het partijbestuur bijeen te roepen om HOVOTNY uit te stoten en oen buitenge—
v;oon partijcongres tegen 9 septenber uit te schrijven, ivaarop een niouv/
bestuur - zonder NOVOTIÏY-elenenten — zou kunnen worden gekozen. Daarmee via s
de limiet voor de Sowjotleiders bereikt. Zij ontketenden een felle perscampagne tegen Praag en grepen de reeds veel eerder geplande V/.P.-manoeuvres op
Tsj -..ohoslov.'aakn rrrohdgebied aan om zware druk op DUBCEK c. s. uit te oufeuen.
*'•"!. beëindiging van deze oefeningen v;erd het vertrok van do Sowjottroepon
eindeloos uitgesteld. Op 27 juni werd het befaamde Manifest van 2000 Woorden,
v-a't r in 70 intellectuelen - tot grote verontwaardiging van Moskou on bondgenoten - onder meer opriepen om desnoods met diroctu actie het tegenoffonr;ief
der Novotnianen af te slaan. Enkele dagen later zonden de vijf bondgenoten
(Sowjot-Unic, Oost-Duitsland, Polen, Hongarije en Bulgarije) elk oon brief
naar do Tsjochoslov/aukac leiders, om non te sommeren aich binnen c-on '.vook in
Warschau t'..- komen v(irantv;oordon over hun dubieuze houding. DUBCZ3K aloerj doau
"invitatio" af en toonde zich op zijn hoogst bereid tot bilaterale besprekingen. Toen "dj Vijf" dan naar zonder hun Praagse collega's op 14 on 15 juli
in 'Varschau bi jeenkwaiaen, stelden zij daar aen ultirnatieve brief op, raar in
DUBC2K en de- zijnen zeer strenge eisen werden gesteld.

Do s.,-n \vezon de- beschuldigingen en eisen ovenwol resoluut van de- hand in e-, .-n
••ntvo:>rdbrief, die op 19 juli bij acclamatie door hot partijbestuur vord gc.'.-'i£ek.:urd. De Sovjetleiders wisten ni^t beter to doen dan in. to haken op hot
!•'ra-.gn.-;- voorstel van bilaterale besprekingen, die tenslotte na voel gehnrr ..var plaatsvonden van 29 juli - 1 augustus in hot Slov/aakso grensdorpjo Oi~rra.
Gelijktijdig voerde het Kremlin de pressie op, door gigantische militaire
oefeningen nabij do Tsjechoslowaakso grenzen on door een verhevit.;d^ pol-.r.i ;-h
in d.. Sov;jetpcru. i'Iietteniu \verd er, dankzij «•.; standvastige houdip.c; -ra.i r.et
•'i-V jechoslowaakse volk en hot partijpresidium, oen compromis bereikt, dat
streep scheen te halen door de beruchte

-n

Jarschause brief. Dit conpronia v;<.T(i

tijdens een topconferentie in Bratislav/a op 1 augustus ook bekrachtigd :l.o .;r
de partijleiders van Oost-Duitsland, Polen, Bulgarije en Hongarije.
Toen echter in de hieropvolgende twee weken de Tsjechoslov;aakse pors te^en do
(gv-heime) afspraak doorging i.:et haar vrijsrioedigo kritiek op de bond M:--noten on
toen TITO van Joegoslavië en CiCAMSEGi'ÏÏJ van Rneraenio zeer uitbundig in Frr.ag
•Berden ingeh,aald, groeide in Moskou de overtuiging, d<it de zaak uit de hand
liep en dat in militaire interventie nog slechts de enige oplossing w,\ü? £••.-le^^n. Volgens de netste Krenlinologen heeft het So'/jetrussicche Politburo
op 16 augustu-:. het besluit daartoe genenen, zij het v/aarschijnlijk net r.arginale stermcnnïeerdorhuid. H o g dezelfde dag hervatte do oov;jetp-,-rü, na tv;ee
v/eken onderbreking, in alle hevigheid haar .aanvallen op Praag, heteen v; e r d ook
begonnen r.; o t de militaire voorbereidingen, al is uit hot bijzonder efficiënte
verloop van de operatie wol gebleken, dat .althans de militaire pl-annen allang
.nokten hebben klaar gelegen. In de late avond van 20 augustus rolden ck eerste
So-vjottank<3 over de ïsjechoslowaakso grenzen.
Hierna geeft de heer KUIPURS gelegenheid tot dincunnie.
Du heer

(G.P. Vlissin^-en) vraagt of de nilitair-.j leid'.rs in d>,

oovjet-Unie, en dus niet het Politburo, de doorslag tot interventie in
Tsjechoslov/akije hebben gogevon. De heer

is van Kiening dat het besluit

tot militair ingrijpen in het Politburo zelf, ai3 het na langdurige interne
discussie, is gevallen. De heer KUIPERS stelt, dat het in '-/-„-Ken on-ienSrba.ar
is, ciat do Militaire leiding in een socialistisch land zelfstandig oporeevt.
E„ structuur var. het cormiunistische aystoem sluit dit ten ene malo uit. :Iet
is v.'el voorgekomen, aldus do heer KUIPERü, dat partijfuncti-.-.n.arianen (b.v.
Ghroestjov) de militairen te hulp hebben geroepen, maar hier ua.<: d .a n bepaald
geen sprake van een zelfstandige actie van du Militaire top. Men dient r,ich
daarbij te realiseren, aldus de heer KU1P.3.KS, dat - door het systeem van het
democr.atisch-centralisne - voor de buitenvferc-ld een besluit altijd eensteru'.ig schijnt te zijn genonon.

DG heer

(Kon.Marechaussee) vraagt zich af of DUBCtóK onder druk van

hrit toeten of door andere invloeden zo ver is gegaan met zijn der.iocratiaeriir;5pi-ocos. De heor

is van mening, dat DUBCEK zich niet heeft laten leiden

cloor "Jeotorsü invloeden. Waarschijnlijk is het liberaliseringsprocca, fil'lufi
f": e hoer

, wel sneller ge paan dan hij had verwacht, of zelfs had gy-jonöt

en is hij daardoor in een dwangpositie gekomen.
De he'?r
(G.P. Apeldoorn) vraagt, waarom de Sovjetleiders niet vi,cl
o-._• r dor hebben ingegrepen, bijv. toen in het begin var», dit jaar in Praag ingrijpende personeelsmutaties plaatsvonden. De heer

antwoordt dat duze

Mutaties legaal waren» De Sovjetleiders, aldus de heer

, strevoa ;r pteods

naar, zoveel mogelijk, althans formeel, de legaliteit te eerbiedigen, on zagen
in bon militaire interventie nog slechts do enige oplossing, toon do liberalisatie (o.a. persvrijheid) een te grote omvang had aangenomen. De heor
vraagt zich af, waarom het Kremlin toestond dat NOVOTTi ï opzij '.vcro. gezet» Dj hoer

is vóxn mening, dat de Sovjetleiders tenslotte wel inzagen

dat NOVOTNY zich door zijn algeheel beleid bij do Tsjochoslowao.kso bevolking
onmogelijk had gemaakt. De heer KUIPERS voegt hieraan toe, dat do iïussir.cho
leiders in het verleden NOVOTNY enige malen het politieke loven hadden gered.
Bovendien v/aren, v.-rvolgt do heer KUIPERS, de Sowjots aanvankolijk niet ongelukkig met de kouze van DUBCEK, die bepaald niet als een progressieve "liberaal"
te boek stond. Pas toen DUBCEK en zelfs notoire conservatieven, ook in hot
Centraal Oornitó, ondor druk v::in de publieke opinio en gedreven door natiomle
govoolons, politijk en idoologisch gingen "verkleuren", voelden zij <?'it do s.-ink
uit de hand liep.
Hierna belicht do heer Drs.

de activiteit-m van onige Oost-

Europose inlichtingendiensten in ons land, ten tijde van de invasie in
Ts j e ch o slo'./-iki j e.
Do intclligence aspecten van do 'i/.P.-inval in de O.£5.S.R..
De St.B.
Dj Tsjachoslov.'aakse Staatsveiligheidsdienst (St.B.) omvat een Buitenlandse Inlichtingendienst en oen Binnenlandse Veiligheidsdienst (geheime politie)o Voor
20 augustus 11. is er in de C.3.G.R. door do pers en door de regering kritii.-k
uitgeoefend op do door do geheime politie toegepaste methoden, op rnodovrr.rkcrs
van de geheime politie- en op do uitgestrektheid van hc-t daardoor bcytrok«n
werkterrein.
Na 20 augustus is gebleken, dat meerdere mcdor/crkjrs vnn da Tsji3C.hoolo\;'xakBc:
geheime politie hun diensten hebben aangeboden aan do bezetters.

-fD~z> bezetters oefenen zware druk uit op de Tsjechoslovaakse leiders do
partijcontrole over het maatschappelijk leven r/eer te herstellen, r-ut naat.
•leer nicKic-1 van de geheime politie. Kritiek op de St.B. ivordt dan ook tii^iu?
nagenoeg niet meor gehoord,
Kritiek op het v,\-?rk van de Buitenlandse Inlichtingendienst

is nimmer door

partij- on regeringsleiders, noch door de pers, geuit. Do activiteiten van ciu
Buitenlandse Inlichtingendienst, o.a. in Nederland, vonden zo\vel vóór als na
20 augustus normaal doorgang. De doelen en do methodiek zijn tijdens hot
liberalicatioproces niet gewijzigd, zover wij althans hebboa kunnen nagaan.
Ha 21 augustus verkregen gegevens over het functioneren van hot in Nederland
wejrkende communistische inlichtingennet.
Serder opgedane ervaring (Hongarije - Cuba) hoeft geleerd, dat do opdrachtgevers van de inlichtingenofficieren behoefte hebben aan snelle inforv.iatioover:
n.» politieke reactie

regering
parlement
publieke opinio

b. militaire reactie (early -varriing)
1. verhoogde activiteiten in en buiten de militaire objecten
2. troepenbevegingon
J. intrekken verloven
k. oproepen reservisten
5. activiteiten bij do militaire staven
b.

"

7*

"

in de havens

...
...
n,
ml. vliegvelden
op de vliegvelden'
""burgervliegvöldsn

middels: (1) uitgebreide verkenningen
(2) fotograferen
door:

(1) inlichtingenofficieron on militairs attaché'E
(2) door in Nederland v/erkende agenten

Ds ervaring heeft geleerd, dat het do taak van de inlichtingenol ficieron is
doze gegevens to vwrparan on door to sluizen naar do opdrachtgevers.
Bij het vergaren van die g e p; cv c n s is hot onvorni jdoli jk dat de inlichtingenofficieren zich exponoren, innurF,
1) Zij ontplooien oen grotere activiteit, tcrv.'ijl du niot-inliclitinfj'ïniric.-iisün.
tot een grote mate van passiviteit gedwongen v/crden,
2) D-.? hiërarchische verhoudingen treden aan het daglicht»
Er is doorgaans samenwerking tusson bepaalde communistische inlichtingendiensten. Do individuele leden van do X'e-rtegenv/ooi"digingen zijn opener,
geven soms ook hun privé-nening.
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DG ervaring h-ooft vorder geleerd, dut in een dergelijke situatie voor do
B.V.D. te verwachten zijn:
(1) asylaanvragen
(2) spontane meldingen.
Door onc genomen actie en toegepaste v/erknethoden.
A. observatie van communistische installaties (anbassadogobouv/en e.d.) in
Nederland.
B. volgactie tegon Poolse militaire nissie.
C. verhoogde militaire bev/aking van militaire objecten door de militaire
autoriteiten.
D. alorteron van het inforraantonnc-t.
S. alorteren van politieverbindingen i.v.n. te verwachten

asylaanvragen.

Resultaten.
A. Tsjechoclowaakse vertegenwoordiging: 1) geen tweespalt, zoals bij Hongaarse
opstand in 1956
2) unaniem pro-DUBC5K
3) unaniem anti-Susoisch
*f) zeer open
5) geen contact net andere conmini3tifiche vertegenwoordigingen, alleen
voor het overhandigen van o<>n
protostbrief
6) de St.B. ivorkt genoon door.
3. Sowjet Russen

1) zeer actiof - vele v.ir.^Adoringen
2) zeer gesloten - geen persoonlijke
mening
5) do hiërarchische structuur troc-1t
aan hot daglicht.

C. Polen

1) weinig actief, excl. enkele
inliclitingonof f icieren
2) zeer gesloten
3) uilitaire verkenningen
't) de lii'jrarchischo structuur "'rvrdt
duidelijk,

D. Oost Duitsers

1) militaire verkenningen.

S. Hongaron

1) alleen do Je secretaris v/aa org
actief.

T.a.v. de sanomvorking tussen de in Nederland werkende conMunistisclu; inlichtingendiensten hebben ivo kunnen constateren, dat de- fiuss«n de leiding en
de coördinatie hebben verzorgd.
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o iverd geconstateerd, dat de Poolse militaire attaché, de 1e secretarie, var.
rl e Poolse ar.baösade en de 3s secretaris van de Hongaarse ambassade ongewoon
vee], bezoeken hebben gebracht aan de Russische ambassade. Opgevallen is üat
do Poolse militaire attaché, die raeordero verkenningen uitvoerde bij belangrijke nilitaire objecten in geheel ons land, na iedere tocht naar de Ö.A.
ging; kennelijk on verslag uit te brengen.

Aoylaanvragors.
Ons is nelding genaakt van een 30-tal gevallen van aanvragen voor verlenging
van een visum c.q. van asyl. Het betrof een 75-tal personen.

Spontane meldingen.
Hot aantal spontane meldingen was niet groot.

Tijdens de hierop volgende discussie vindt do hoer

(G. P. -jr/ollo) hot

verwonderlijk, dat de communistische partijen in Europa in het algomeen ei. o
invasie van dn vijf -/arnchaupactlnnden hebben afgekeurd. De heer
van mening, dat dit t. a, v. de Communistische Partij

in

Frankrijk (P.C.F.),

hoevrel tninder afwijzend dan de Comvnuniotische Partij Italië (P.C.!.), inderdaad 'vel enige verbazing heeft gev/ekt, gozion haar traditioneel pro-Sov/jetrussiBchö opatelling. De sterk afküMrendo houding van do P. C. I. v/as ov- rigon
•vel tc.> vorv/aclitün, daar de Tsjechische poging om oon eigen nationalü ivo f naa
de opbouw van h^t socialisme- te bewandelen, haar niet onv;olkom v/as on g^hool
paste- in de zich in de I'.C.I. voordoomio ontwikkeling.
De hoor KUIP "i^o vraagt zich af, of do liberalisering v.'ol ver«ni|-$banr ir :-iot
het comnranisnc. Is bijv. hot democratioch-ccntralismc t o handhaven in dit
erinEsproceG, of leidt dit naar eon vorn van reforniiano, divj uit—
breekt r.;ot de grondprincipes van de communistische ideologie. De
heer KÏJIP3RG i,-3 van mening, dat ar bij de verdero voortgang van het liberaliscringsprocos voor Moskou een onhoudbare- instabiele toestand zou ?.ijn ont—
str: 1:1. De oowjotloidcrs vooldon zich dan ook verplicht in te grijpon, or;id.--.t
men niet kon too staan, dat de nachtsverhoudingen door -./en -indcro politioko
opstelling van Tsjochoslov/nkijo, zou worden gov/ijzigd.

Do hoor
(G. P. Zwolle-} norkt op, dat de cor:r.iUnif3tisch«,- pra-tij in
Tsjvichoslovfaki jo toch pr.;tendcr:rt do volkswil t-; vcrtügonu'oorciigin. Do hoor
stolt flat do prcitontie van eori comi:iunisti;5cho partij in hot aln>'ueop_
is, dat zij als voorhoede-partij, botor dan do firboide-rsklass -:; zc-lf, v/c-.-t vat
goed voor haar is.
DG heer

vraagt of uit de aanvankelijk 'Vüifc-lorido houding -"an

Hoskou ton opzichte van Praag, niot af te- leiden is, dat ook in d.. So'./;i-.-tUnio oen libc-ralisoringsprocos op g.ang is gokomon.

- 1O -
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D . hoor

denkt, dat van enigo sympathie- mot de Tsjechoslovraakse libora-

ÜG-atia in do Scmjet— Unie \vol sprake; is, uaar dat mon deze vrijwel uitsluitonr1
\t in bepaalde kringen van do intelligentsia. Do democratisering vin-:Tt
echter nor; nauwelijks v/oorklank onder do brode r.iassa van de- bevolking. 'Je
hoer KIJIP33S nluit dozo discussie- af door op te nerkon, dat de bevolking v .n
I's jèchoGloY.'aki je-, inclusief do v/orknenors, zich voor oen belangrijk doel ook
uit nationale motieven achtor DUBC2K hooft gesteld.
Do heer

merkt op, dat or oen ministerieel schrijven, ^-..ric'"-^ '...iii

• ' ; directeuren van

de Af d. Sociale Zaken der Getne .:nten, is, waarin ir. )<: o .->.„• l r1,

ei 'i t ingeval een asyl caanvragoride vreemdeling om sociale bijstand vraagt, do
directeur van de Dienst Sociale Zakon do ar;hasaade van het land, vr-aroo, de
vree.ndeling behoort, van dozo asylaanvrage in kennis dient te stoll<,-n. Do
heer

vreest, dat indien dit thans gebeurt , de namen van verachil-

lende Tsjechischo asylaanvragers bekend v/orden bij de ambassade van T^jcchoslowakijo hier te lande.
De heer

zegt de missive niet te kennen. ;Tij vreest dat, indien aan d e :'.--•

naatregel gevolg \vordt {Tö^ovon, voor verschillende Tsjechen de v/«g terug onnof-telijk -;ordt genaakt. Ingaande op de sugger-tio van aén der aan-'voz-igen, overweegt do hoor

de nsylaanvrng.jr in dit ge-val te adviserc-n voorlopig e en

verbli jf svv.-rgun;iing aan te vragen. D..- heer

vraagt >.f de Tsjechische

inlichtingenui^nst in Nederland tijdens d,; gebourtenis,-:;en is Ï.T jechoslouaki je
normaal doorwerkte en of er ccn nerkbaar contact bestond tussen des , inlichtingendienst on de inlichtingendienst on v;,n de luidere üost-jJurop^sc. landen.
De hè ;r

antwoordt dat de Tsjechische Inlichtingendienst na januari

1968 zijn '.verkzaanihoden normaal volgens de geëigend^ nethoden voortzette.
Jlnigj sanen'./orking v/ercl echter niet geconstateerd.

Hierna geeft rte heer KUIPSSS het \7oord. aan do h«er

, die do

ont-rikk.iling schotst van het studentenradicalicne in riederland.

Het stijc; .-ntenradicalisme v;ordt in Nederland - als in Frankrijk dn .VostDuitnland - behalve door een radicale (nu en dan rovolut ionair e) netho'iiek,
geken::i„-rkt hierdoor, dat het zich niet puur bepaalt tot oison inzake structu
rele- vorbotc-ringon op gebied van het Hogor Onderwijs, naar clat het de- fouten
da~rin toeschrijft aan hot karakter van onzo (zgn.) Iaat-;:apitali3ti;scb e
riaatschap^i j en dat hot sich dorhalvj ook tegen dezio maatschappij, t-,;?or. do
"ostablislinent" keort. D^-ae gedachte vindt ru;n ook terug in d.. idi;_- T".n tV:
Kritische Universiteit.
Overigens loerdu de ontwikkeling, d,vb deze algeL-.i.:no maatschappijkritiek niet
bij alle studenten, van do aanvang van hun radicale optreden af, .aanvóz j r; -ja a.
(-el het onbehagen).
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- 11 I - t govaar is, dat anarcho-conmuniGtischo idoologen (als Dutschke,

,

), geïnspireerd door ïiarcusc,, hier inspringon, on het g-jdif foronhioo-rdo onbehagen oen ponoonschappelijke noemer to geven, i.c. oen revolutionaire ideologie. Ook do geschiedenis van do SDS loordo dit. Marcuso on
Dutschko naken er trouwens geen. gohoin van dat zij dit willen. Hun uit;- iifüpunt is overigens grotendeels identiek aan dat van do sodort 19^0 uit 'lo " ;A
naar Jest-Suropn. overgewaaide "Kev; Lof t": do door bureaucratie on g^zapi;;Jioid verlamde welvaartsstaat is voor goon enkol ideaal naar in bui.'-.v^inc: t:
Virijgjn, zolfö do arbeidorsbowoging is ingedommeld achtur do T. V.-toost-.,-llon.
Alloon langs de V?.J<T van directe actio, onafhankc.-lijk van all,; kanalor. d-.r
roprosontatievu donocratie, is nog politieke- invloed uit te oofon>,-n on ^ijn
nog sociale veranderingen te bewerkstelligen, ïiarcuso b.v. geeft zelf toe,
dat r-ijn theorie der miv.tschappijkritiek in dit onbehagen zijn empirisch^
boden vond.
Zonder te kunnen zeggen, dat deze theorie r.:v'ds het algemene c.:' .-nt vin do
r^.dicale studenten is geworden (er ie '-vv;l oen tendens in die richting), staat
ook h,.-t voortgaande onbehagen in de studentenwereld - afhankelijk

ooï: van de

international-, contacten en solidariteit, en de v/ijao waarop de autoriteitüti
(van hoog tot laag - van land tot land) dit onbehagen opvangen - er borg voor
dat ons het konende- sonester weer v/at to v/achten staat, ïioeilijkhoden bij de
jongste rjctoraatnovordrachten zullon nog maar voorpostengevochten zijn gev/eeGt.
D-rirbij komt, dat het aflopen van het NAVO-contract een aantrekkelijk

uovon-

chapiter voor agitatie vormt. In rrindere mate geldt dit - althans in ;:,:d^rland monenteel - Vietnam. (N.B. rode Dutschke 21-2, Amsterdam).
Sxtra aand-icht vraagt hot fc-it, dat de radical>; student .-n (dooie voronigd in
d;; G33E) in toenemende rnato gaan opereren in samenwerking riet de linksnocialistiocb...- voorhoede-jeugd. (Nederland: SVB - G3SE; 3J/Politoia - Voorhoede: uitl.

; SDS - Dld. Voorhoede en - via ASTA - C^S3; jTrankrijk:

ü:JEF (JCR invl.) - CESS, JCR - Voorhoede).
Tonr.lotta stelt do hoer

het volgende:

n. Geen communistische achtergrond: wel belangstelling van die zijde. St^rko
trotskistische penetratie,
b. Gevolgen vooral afhankelijk van elastische opvang aan de top (ïiin. v. O.)
en de basis (politie; n.b.: cursus Mob. Eenheden).
De- volgende I .D.-vergadering wordt vastgesteld op 6 februari 19^9»
De rondvraag brengt goon nieuwe punten -aan de orde.
Hierna sluit de heer KUIPiCRS do vergadering.

VERSLAG VAN DE PIJ"3HKOV-;3T V:'.K VERT^SNtfOCRDIüKKS VAN
EEN AANTAL POLITI3Vfl?.3INBING^N, QEHOUMM OP DINSDA3
29 OKTOBER 1968 te 's-GRAVBKIIAGE.

Aanwezig zijn:
Van de Politieverbindingen;
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- Arnhem
- 's-Gravenhage
- Alkmaar
- Utrecht
- Vlaardinpen
- Arasterdau t'R.P.)
- Alkmaar
- Utrecht
- Haarlem
» Velssn
- Nijmegen
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- Gouda
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- Velsen
- Leiden
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- Haarlem
- Schiedam
- Rotterdam
- Amsterdam
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Van ds B.V.D.:
Jhr, K, do SAVOÏÏNIN LOHMAH (voorzitter)
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De heer DE SAVORMIN LOHMAN (voorzitter) opent om 1^.00 uur, namens
H.BVD, de vergadering en verwelkomt de aanwezigen*
Na in het kort de voorgeschiedenis en de nieuwe opzet van de parioOiek.?
vergaderingen met de Politieverbindingen te hebben geschetst, .spreekt
de heer LOHMAN de hoop uit, dat deze vergaderingen aan hun doel mogen
beantwoorden. Aan de orde zullen worden gesteld, oldus de heer L01IÜAH,
practijkproblemen waarbij de Inlichtingendiensten en de B.V.D. betrokken zijn.
Vervolgens belicht Drs.
de activiteiten van enige Oosteuropese inlichtingendiensten in ons land ten tijde van de invasie in
Tsjechoslowakije. De heer
besluit zijn inleiding met een beroep
te doen op de vertegenwoordigers van de Politieverbindingen, op korte
termijn de personalia van de politiek asiel of een vergunning tut verblijf vragende vreemdelingen aan de B.V.D. door te geven» Door de B.V.ïi.
kan dan worden nagegaan of het nuttig is met betrokkenen een gesprek te
hebbeu.
In antwoord op de vraag van de heer
(G.P. Tilburg) of do
B.V.D. een vragenlijst kan verstrekken, die als hulpmiddel kan dienen
tijdens het interview van de I,D.-ambtenaar net de politiek asiel
vragende vreemdeling, meent de heer Kr*
dat de E.V.D. dss-

jj

tijds een dergelijke questionaire aan de Politieverbindingen heelt

$
.t
l

laten uitgaan. Hij is het met de vraagsteller eenc, dat een dergelijke
lijst nuttig kan zijn en zegt toe, oen en ander na te gaan.

?

Hierna leidt de heer LOHMAN do heer
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aspecten van de bij een verkeersongeval betrokken of van een de?i.i
verdachte of een onder de invloed van sterke drank verkerende vert&gon. •*&
woordiger van communistische landen en/of zijn gezinsleden, onder
aandacht brengt. De heer
somt een aantal gevallen op, waaraan
de I.D. in voorkooande gevallen haar aandacht kan richten. Uit v*aarneming en beschouwing van persoon of ai'to in kwestie, kunnen interessanté gegevens \vor.den verkregen, aldus de heer
, die erop
wijst, dat de B.V.D. te allen tijde bereid is, technische bijstand te
verlenen.
Vervolgens geeft de heer LOHMAN het woord aan de heer
,
die óver het studentenradicalisme epreekt.De heer
besluit zijii
betoog met de medewerking van de Politieverbindingen te vragen OM il-formaties uit. de zgn. epen bronnen, betrekking hobbendo op het in iirj't
betoog belicht onderwerp, snel naar de B.V.P. op te zenden.

... -*, _

De heer

brengt- hierna de noodzaak naar voren do in-

formatie van ds Politieverbindingen inzakt het reizigersverkoer naaien van connunistisch geregeerde landen te beperken i. v. m. het sterk
toegenomen reizigersverkeer naar die landen. Hierbij deelt de heer
mede, dat de Koninklijke Marechaussee aan de Ooctgrons
van Nederland slechts visa naar/van communistisch geregeerde Ic.ncier
noteert, die niet ouder zijn dan één jaar.
De volgende vergadering wordt vastgesteld op dinsdag 18 februari
Hierna sluit de heer LOHMAN de vergadering.
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VERSLAG VAN M BIJEENKOMST VAI^ Vi3RÏ'-:^JI-\.'OO.RDlCF,Rö VAl!
EEN AAWTAL POLITl^VISP.BIN&Ï^GSH, GiülIOUD'iK OF DOHiKSJjAG
31 OKTOBER 1968 te ' y-GRAVE;WAGS.

Aanwezig zijn:
Van de Politieverbindingen:
- Winschoten (R.P.)
- Zwolle
- 's-Hertogenbcsch
i

- Dtrocht (R,P.)
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- Leeuwarden
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- Hilversum

- Zwolle
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~ Almelo
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- Amersfoort
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~ Amersfoort
- Helmond

;

- Breda
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- Hengoio
- Hengoio
- Amersfoort
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- Maastricht (R.P.)

i

- Vlissingen
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- Heerlen
- Hilversum

'•;

- Apeldoorn
- Maastricht
- Emraen
- Zutpheu
- Dever.toJ*
- Almelo
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Jhr. M, do SAVORWIN LOIIMAN (vooraitter)

De heer Bul SAV03IÏ1M LOHMA.H (voorzitter) opent om 1^.00 uur, namens
H.BVD, de vergadering ;net «en woord van ivelkom tot de aanwezigen, riie
voor het eerst deze bijeenkomst nieuwe stijl bezoeken.
ƒ

y

Na in het kort de voorgeschiedenis on de nieuwe opzet van de pcriodieke vergaderingen met de Politieverbindingen te hebben uiteengezet,
spreekt de heer LOHMAH de hoop uit, dat doze vergaderingen eer vrucht
bare samenwerking tussen Politie en B.V.D. zullen bevorderen.
Hierna geeft hij het woord aan de heer Drs.

, die een

uiteenzetting geeft over intelligence-aspecten van ds inval van de
5 Warschaupactlanden. in de C.S.S.R..
De heer

besluit zijn betoog met het verzoek aan de Politie-

verbindingen, op korte termijn de personalia van do politiek-asiel
vragende vreemdelingen aan de B.V.D. door te geven. Door de B.V.V>.
kan dan worden nagegaan, of het nuttig is met betrokkenen te pr.it-?n.
De heer

, daartoe in de gelegenheid gesteld door de hee.r

LOHHAN, vraagt de aandacht van de vergadering voor de in ïledrjrlanö
geaccrediteerde vertegenwoordigers van landen met een communis ha oc):
regiem, die bij esn verkeersongeval zijn betrokken, of zich schuldig
maken aan een overtreding. De heer

somt hierna een aantal

punten op, waaraan de I.D. in voorkomende- gevallen haar aandacht kt;»:
richten. Uit waarneming en beschouwing van persoon of auto in kv.uvt'! >;
kunnen interessante gegevens worden verkregen. Hierbij v/ijst de hoor
erop, dat de B.V.D. in voorkomende gevallen gaarne bereid is
technische bijstand te verlenen.
Tijdens de discussie die hierop volgt, vraagt do heer
(G.P. Amersfoort) zich af, of een en ander niet op moeilijkheden
stuit i.v.ra. de diplomatieke status der betrokkon diplomaten. Aan clc
hand van enige practijkvoorbeelden illustreert de hoor
de door de heer
a

, dsi

voorziene moeilijkheden doorgaans meevallen.

De heer LOHMAN sluit de discussie af met op te merken, dat het van
essentieel belang is, dat de I.D. door het dienstonderdeel, v/aar e".o

,-

melding binnenkomst, terzake wordt geïnformeerd.
Vervolgens geeft de heer LOHHAN hot woord aan de heer
die een beschouwing viijdt aan het studentenradicalisme. De heer
besluit zijn lezing met het vragen van de medewerking vr.v uc
Politieverbindingen, om informaties uit open bronnen (o.a. rc^x:'::•:•-.
pers enz.), betrekking hebbende op het in zijn betoog raar v:.ir••:?'. ' -brachte onderwerp, snel naar de B.V.D. te zenden. Te »';einis no~.
aldus de heer
materiaal.

, wordt gebruik gemaakt van dit oper. brc:v...r.-

- 3 _•

Hierna spreekt do heer

over de beperking van infor-

matie aan de Politieverbindingen inzake hot reizigersverkeer naar on
van landen met een ccmmunistisoh regiem, dit i. v.m. hat sterk too.-•genomen reizigersverkeer naar die landen. Na de motivering, dio tot
dit besluit leidde, te hebben besproken, deelt de heer
mede, dat de Koninklijke Marechaussee aan de Oostgrens van Nederland slechts visa van communistisch geregeerde landen overneemt,
die niet ouder zijn dan 66n jaar.
De datum voor de volgende vergadering wordt door de voorzitter, na
overleg met de aanwezigen, bepaald op donderdag 20 februari
Na de rondvraag sluit de heer LOHMAK de vergadering.
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