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Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een
rapport aan te bieden betreffende:Bezoek BVD-
functionaris aan Nederlandse Antillen»

Een exemplaar van dit rapport zond ik recht-
streeks aan Zijne Excellentie de Vice Minister
President,

HET HOOFD VAN DE DIENST>

Mr. J. S. Sinrtlïighe Darmt«

iv^a gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen en bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp,
de dagtekening en het nummer van deze brief te vermelden.
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BEZOEK BVD-FUNCTIONARIS AAN

NEDERLANDSE ANTILLEN SlCj. GEHEiivl

Het hoofd van de afdeling B van mijn dienst, de heer H.C. Neervoort,

onder wie Antilliaanse en Surinaamse aangelegenheden ressorteren, heeft

van 5 tot 18 januari j.l» een werkbezoek aan de Nederlandse Antillen

gebracht, teneinde zich op de hoogte te stellen van de tot nu toe bereikte

resultaten bij de opbouw van de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen

(VNA).

Enige door de heer Neervoort tijdens dit bezoek opgedane indrukken

zijn voor Uwe Excellentie mogelijk relevant.

De opbouw van de VNA verloopt bevredigend. Het hoofd van de dienst,

de heer Kibbelaar en zijn plaatsvervanger, de heer Statius Muller, die

beiden voor hun taak berekend blijken te zijn, hebben in goede samen-

werking kans gezien om in 1-£ jaar tijd de basis te leggen voor een gezonde

veiligheidsdienst»

Men heeft thans de beschikking over een nieuw gebouw dat zeer goed

is ingericht en beveiligd. Gebleken is, dat de destijds door drs. Kuipers

verstrekte adviezen met betrekking tot de security, de administratie en

het personeel zijn opgevolgd. In het algemeen wordt eenzelfde werkwijze

gevolgd als bij de BVD0

Na een wat moeilijke beginperiode is er thans een goede verstand-

houding gegroeid tussen de leiding van de VNA en de Antilliaanse rege-

ringsautoriteiten.

Het personeel van de VNA maakte een goede indruko Afgewacht zal

echter moeten worden of alle personeelsleden de nodige geschiktheid zullen

blijken te bezitten voor de hen toegedachte - en in sommige gevallen zeer

specifieke - taken0

Uitvoerig werd met het Hoofd van de VNA van gedachten gewisseld

over de terreinen waaraan door de VNA bijzondere aandacht ware te schen-

ken, zoals:

eventuele communistische penetratie in de Antilliaanse vakbeweging;

mogelijke toekomstige Chinese activiteiten in het Caraïbische gebied;

politieke activiteiten van op Cura<?ao verblijvende Dominicanen;

het reizigers- en goederenverkeer tussen Cuba en Cura^ao.
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Voorts zij vermeld, dat de heer Neervoort tijdens zijn verblijf

op de Antillen op verzoek van het Hoofd van de VNA, een aantal lezingen

heeft gehouden voor Antilliaanse autoriteiten.

17 maart 1965
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