
•a Mrlada 1 *«*i2. • 1 aktahtf 1«7O

o Kabimt—mgalagaahadaa

Xa da watk TAB 25-29 «ai 197O ward aaada«ht gaaahmkaa
aaa hat fait dat 25 jaar galadaa *aa aiaaw bagia ward ga-
•aakt act hat ialiahtiagaa- aa Tailighaidawcrk la aaa laad.
9* aadarbrakiag Tarn da dagalijkaa warkaaaalMdaa ward Taar
aaa aaaaiaalijk daal baaat oa da Taraahillaada afdaliagaa
Taa da Diaaat baurtaliaga la da f«l«faakaid ta atallra ia
aaa (imtcrm) "opaa aaiaN da daar kaa Tarriahta takaa taa ta
liahtaa. liurtaa drotg aak «aa axpaaitia ia hat g«boa* ba-
traffaada d» Oiamat aa da vrijatijdabaatadiag Taa h«t paraa*
•aal aij.

&• Niaiatar aa da Saarataria*g»aaraal waraa aaaaa aat
aakala gcaadigdaa aaawaaig bij ami iataraa hardaaktagabijaaa*
kaaat, dia ap 2$ aai 1970 ward gahaadaa*

Op 27 aagaatua 197O vaad aaa bij*aakaaat plaata Taa da
faata OaMiaai* vaar da Iali«htlag«a- «a failighaidaaiaaataa
Mt da Ittai»t«r«-Pr«aidaat aa da Miaiatar vaa Biaaaalaadaa
Zakaa, walk* bijaaakaaat ward bijgawaaad daar hat loofd Taa
da Maaat aa aaa Tctagaawaardigar Taa da Diraatia Opcmbara
Orda •• TailigA«id« Oadarwarp Taa baaatpkiag waraa h«t ap
haadaa aijada ataatabaaaak Taa Pr«aidaat Saaarta «a da ia
Tarbaad daaraad* aTaataaal ta Tarwaahtaa ordaTaratariagaa*

O* op ft aaptaabar 1970 gahaadaa bijaaakaaat Taa da
Yaata C«aai»»i« Mt da Niaiatar ward bijgawaaad daar hat
•aafd Taa da Olaa>t9 dia Targaaald waa Taa hat aaafd Taa
da afdaliag • «a hat laafd Taa hat Kabiaat. Oaar da Miaiatar
aa h«t loafd Taa da Diaaat vardaa iaforaati«a Taratrckt »Tar
d« aahtargraadaa Taa da Battardaaaa haTtaatakiag*

D* bijaaakaaat Taa da Vaata Candaaia aat da Miaiatar*
Praaidaat aa Niaiatvr Polak (Biaaaalaadaa Zakaa »«!.), walka
plaata Toad ap 22 aaptaabar 1970 ward bijgawaaad daar hat
plaataTarraagaad laafd Taa da Diaaat aa h«t laofd Taa hat
Kabiaat* Taa da oijd* Taa da Cavaiaaia w»rd aaa d« arda ga-
atald a«a artikal ia TriJ Itdarlaad dd. 12-9-197O ran
Zgar Oaraaliaaaa, dat da iadrak wakt* ala >aa daa* aT«r
"iaaida-iafaraatiaa1* habbaa baaahikt oTar d« bija«akaaat Taa
da CoMiaai* ap 27 aagaataa 1970* Toorta wardaa Tragm gvatald
aTar hat aptradaa Taa da ragariag tar haadhaTiag Taa da apaa-
bara arda aa T*iligh«id.

Za daaa parioda ward Ma Taawaga da Taat* Caaaiaai* ia
bahaadaliag gagaT«a Taraaakaahrift afgadaaa* Taa adTiaa ward
g«di«ad Taar d* baaatwaardiag Taa daar h«t lid dar flaaaiaaia
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do aoor Boa t>l aaa do Mialator goatoldo Tragoa botroffoado
do rolatio taaaoa do ialioatiagoadioaotoa Taa do goaooato-
lijko politiokorpaoa oa do B.V.D..

Soala la act Torigo ororaioat rooda vord goaoaoroord,
bohaadoldo d* fvoodo Kaaor op 21 april 1970 hot op
29 fobraari 1970 door do Vaoto Coaaiui* roor do Xaliohtiagoa*
oa Voilighoidadioaatoa aitgobraohto (tvoodo) foralag Taa haar
vortoMOjaaodoa* HJ do roortff*aotto ooaaadollag vaa dlt vor»
alag op 29 aprll 1970 r«rwiorp do Kaaor ooa door do hoor
ffioooaga iacodloado aotlo aot do otrokkiac ooa oiado to aakoa
aaa aot aotoroa raa bopaaldo oaltoalaadao vioa tij do ooa-
trolo T&a paopoortoa aaa do groaa* Soaaolfdo lot oadorglaf
ooa op 27 «aart 1968 iagodioado* aaar oorat op 29 april 1970
ia otoamlaf gobraoato aoti« Taa dosolfdo afgoTaardlcdo botrof*
foado hot lidaaataoaap raa ooa Wodorlaadso politioko partij
ala Toraladoroado faotor bij boaooaiag of boTordoriag ia
otroraoidadioaot*

Maar aaaloidiag Taa do Torklariag Taa do ttaiotor-
Prooidoat oTor do goboartoaioooa wolko sioh op 31 aagaotmo
1970 ia oa o« do avbtavoaiag Taa do ladoaoaiooao Aabaooadoar
ia Waoooaaar aaddoa afgoapoold, bootooddo do Ttvoodo Kajaor ia
aot kador Taa hot dobat hioroTor op 1 ooptotfbor 1970 »«a«
aaadaoht aaa do boriohtf«Tiag Taa do B.V.D. botroffoado to
Torwaohtoa aoti-ritoitoa Taa Zvid-Jtolakkora*

Vaa adTioa word godioad Toor do boaatwoordiaf Taa aaa
do Bogoriag gootoldo Tragoa Taa do fvoodo Kaaorlodoa
Hoboaga oa Fraaoaoa botroffoado hot aiot*«aaotolloa Taa ooa
ooataotaabtoaaar bij ooa Joagdlatoraaat ala (bovoord) goTolg
Tan ooa door do B.V.D. iagoatold aatooodoatoaoadoraooh*

frafoa Taa aoaooatoraadalod.ff
Taa adTioa word godioad Toor do boaatwoordiag Taa Tra-

goa dio tijdoaa do bohaadoliag Taa do g«aooatolijko bogrotiag
aaa do Bargoaoootor Taa loagolo (0.) vordoa goatold botrof-
foado do vorkaaojaaodoa Taa do ialiohtiag oadioaat Taa do
goaooatopolitio toa boaooto Taa do B.V.D..

Ook ia oaigo aadoro goaooatoa hobboa raadolodoa Tragoa
goatold OTor do aaaoavorkiag taoooa do B.V.D. oa do politio-
ialiohtiagoadioaatoa t.w. ia AMtordaa OB ia Dolft* aaa do
Korpoohofa Taa doax»oatopolitio ia Toraooht oTorlog aot do
Dioaot to plogoa ia do goTalloa dat hot oaToraijdolijk vordt
goaoht dat door do Bargoaooator aitaprakoa aalloa vordoa go*
daaa botroffoado do taak T*a do B.V.D. oa do aaaoavorhiag
taaaoa do Dloaot oa do Politio*

*»tooo«oatoa»«dor»oohoa

B1J aiaiatoriolo boooaikkiag Taa <\k aoptoabor 1970
vordoa do lodoa oa pxaataTorraagoado lodoa boaooa4 Taa do
bij artikol 8 Taa do Boaohikkiag Aatooodoatoaoadoraookoa ia*
goatoldo MAdTioaooaaia.io iaaako do ToilighoidaoadoraookoaN«



Im do Toralagporioco kwaa do Ooaaiaaio Toiligkoido-
oadoraook Vortrouwoaafaaotioa ttjkaoTorkoid (fleaal ««1 • )
gorood aot aaar oiadrapport botroffoado do faaotioa dio alo
Tortrouwoaafaaotioa la do ala Taa da Boaokikklag Aatooodoatoa*
oadoraookoa dloaoa to wordoa boaoaouwd. Bit rapport ward op
18 jaai 1970 aaa do Miaiator-Froaidoat aaagobodoa •» op
10 Jttli d.a.T. la do Mialstorraad boaaadold. XagoTolgo do
d««r d« Nlaiatvr op 9 Mptmtor 1969 f*daa* to«a«f(iag sal
k*t rapport aaa do Taato Oovaiaai* roor do Zallohtincoa- oa
Toillgaoidadloaotoa wordoa foaoadoa* Ik oTorlof ••* do
OooMiaaio kaa daa aador vordoa oopaald la hoovorro do iaaovd
vaa hot rapport tor komaia Taa do Tvoodo Kavor kaa wordoa io«
araoat| aulka iaffovolgo do door do IHaiator aaa do Kaaor fo-
damo toosocglac dat aij «o vor alo aocolijk wil faaa aot do
iaforaatio aaa do Kaaor botroffoado do vortrouwoaafaaotioa*

Op 21 ooptoabor 1970 word door do Nlaiator aaa »ija
aabtgoaotoa voraooat ovor to «aaa tot do la artlkol 3 lid 2
vaa do Boaohikiting Aatooodoatoaoadorsookoa bodooldo aaawlj*
•lag Taa do foaotloa bij kaa roapootlovo dopartoaoatoa dlo
ala vortrouwoaafaaotloa aalloa wordoa aaagoaorkt.

faa adTloa word godload laaako do mitvooriag Taa do
loaohlkkiag Aatooodoatoaoadoraookoa aabtolljk aoodwaohtporoo*
aool Taa 16 aprll 1970 (Mod. Stort. 1970, 8j).

H4 K.B. Taa 15 aagaataa 1970 word do door do Nialator
la do Xwoodo Xaaor toogoaogdo wljalglag la artlkol 97b Taa
kot Algoaooa lljkaaabtoaaroarogloaoat aaagobraokt* lot bo*
troffoado K.I. word goplaatat 1m Ataatablad 1970 ar. 400,
waarla toToaa ooa lota Taa foolloktlag word opgoaoaoa.

Op Toraook Taa do tftaataooorotarla Taa Uaaoalaadoo
Zakoa, Tooralttor Taa ooa door do logorlag lagoatoldo otaar-
groopt word ooavoataar goloTord op oakolo TOOT do taakalt-
oofoalag Taa do Oloaot Taa bolaag aijado paaaagoa alt aot
rapport "Opoabaarkold opoahold* dat door do Ooa«loalo*
BloakoaTol op 9 jmal 197O aaa do malator*Proaldoat word alt-
gobraokt.

fmar aaaloldlag Taa ooa la opdraokt Taa do Staatooooro-
tarlo Taa Jaotltlo aaagobraoato wl^slglag la do proooduro
Toor Ao boaaadollag Taa Torxookoa tot aataralloatiot o.a.
klorla boataaado dat do Proourour**4kmoraal alot aoor blj kot
goToa Taa adTloa t.a.T* doao Toraookoa Mlloa wordoa botrok*
koa, word la oTorlog got kot Nialotorlo Taa Jaotltlo ooa
alouwo rogollag gotroffoa oatroat kot tor boaobikkiag otolloa
Taa gogoToao dlo alt Tolllgkoldaoogpaat Toor do booordollag
Taa doao Toraookoa Taa bolaag kuaaoa alja«

faa doso gologoakold word gobralk goaaakt oa do >aa»
daokt TOA goaooad iUalatorlo to Toatigoa op do la do faato
OoaaiMio Toor do Zalloktlagoa- oa Yoillgkoidadioaotfta go-
atoldo Traag of Toor aaaTragora Taa aatarallaatlo ooa Tor*
wooraogolljkkoid >oa kaaaoa wordoa goaokapoa togoa oToataool
oajalato Iaforaatio Toraokaft door ooa lalioktlagoa* of
ToiligkoidadioMt.



••t Io«fd vaa *• DioMt vooado !••• »lJ««ak»Mt«a MJ.
Xaaat act gvkraltoiljk* •vwraioht »«tr*ff«Bdo *• astroa!*-
tiaok* gr*«p«rlag*a faf ki j «*a alt»aas«ttiag »v«r d«
aoktargroadaa vaa d« aotivlt«lt«a Tarn Ara»l*«k« tarroriatoa-
•rgaalaatlM «a ov«r k«t aaad«*l Tarn d* T«llich«id»di*aat«a
la tot tr«ff«a vaa b«T«iliffiaf«aaatz>«f«l*a t«* g*l«g»nk«id
vaa h«t iNiaoak vaa d« J««g«claTi««k« Pr««id«at aaa d*

la
d«

vaa d*
••Ik* goaoaoa
alt.

w«rd

gokoudoa
•voaooaa door k*t loofd
[•vljd aaa d*

vordoa t«g«a k«t

••a tooaoaoad aaatal porovortogoavoordlgora klljkt
prljo op to «t*Xl«a oa tolkoaa vaaaoor »lok daartoo ••a
(aaar aaa a«alag) go*oklfcto gologoakoid voordoot "•vaa"
ooataot a«t d* M.*aot op to aoaoa* Ookoartoalaooa •!•
voor¥««ld d* ait*ljalag la aol jl« vaa do k««r v

2« ooorotarla vaa do aowjotrttaaiooko Aakaaoado alki«r,
kraoktca v«l« r*da«t«ur«a ortoo ooataot aot do Oloaot op to
B*aoa. Zlj vlld«af iodor op oigoa aaalor, la kaa artlkoloa
lota ov«r do B.Y.9, lavlooktoa*

Ifeor k«t Ivofd vaa k«t Ea»ia«t ward d*«lg«aMMa aaa
d« b«apr«klag*a vaa d« d««r d« Ittal«t«r-Pr««ld«at
d* fl<awH«ai.» tat ••rcl«alag vaa k«t K.B* vaa • aagaatiui
dl« kaar ••rkaaaakadM «lad Jail 1970 aaavlag. 0*
di« «&d«r Uidlag ataat vaa d* e*5rdlaat«r vaa d* Xali*a-
tlagw aa Y*lllgk«id*dlaa»t«a 4da1ra«l , aal
kaar rapport »a k»t oatvorp»K«B» aaa d* Mialat«r»Pr«»ld«at
aaa»l«d«a«

9o Mloaot w*rd kotrokkoa klj <lat»r) d*partoaoataal
ovorlog kotroffoadot
• d« Ovorooakowit laaako »aa«av*r1(lag op kot gottod vaa

k«t ••twMkappolijk laadkoa«oad«rao«k taaooa M«d«r«
laad OB do U.S.S.X.t

• d«
t*okai»*k*

• d« v«rl«agl

kotroffaado do altvlaoollag vaa
voor d«f«aoi.*dooloiadoa|

g d«r vlmaaf «akaf flagaov*r«aaluNut a«t
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• do voorfootoldo vijaifiac vaa artikol 5 Oroadwot
(artikol 6 aioavo Oroadvot)f

• kot wotooatvorp Nlal(o otrafkopallafoa tot koookoralac
vaa do poroooalljko lovoasofoor"*

Daaraaajit vordoa •»•• otvdloo govljd aaai

• do orgaaloatloi taak oa vorkvljao vaa lalloktlagoa* oa
volllfkoldodlonatoa oa do plaato daarvaa la kot otaat***
kootoli

• do otrafrooktolljko koaokoralat vaa KAfO-gokolaoai
• do kovoiliflaf dor Bitropooo Ooaooaookappoa*

Bo Bijftoadoro Ooojodoolo Toor kot Porooaoarorkoor leva*
la do Torolacporlodo tvoooual »lj*oa( aaaolijk op 9 oa 10
April la BruMol oa op 29 oa 26 jmai to taxoakurc* Do
•atoooailoaio ad koo vaa do Bijcoadoro Ooavlooio vorfadordo
aocoaaaal* Allo oijooakoaotoa wordoa oijfovooad door do
Jmrldiook advioomr vaa do Moaot*

Taa do kokaadoldo oadorworpoa ao^oa do volgoado wor»
doa
» do vioiMUifookamaf aot ̂ orookiUoado laadoat
• do oosookoa taa do prosidoatoa Cookarto oa fltof
• opotolliaff divoroo rloktlijaoa «*k.t. (roaoooatroloi
• olaadootioao iavifratio OkinoBoai
• OToatuolo wodorlaotolllat Taa do poraoaoaooatrolo aaa

do blaaoafroasoa dor Boaolax door ofta dor logo fordraf-
•laltoado partijoat

• kot proklooa dor Tiaoktollafoa dio siok Trijolijk kofo-
voa aaar oa tormffcoroa vaa kma laad vaa korkwaotf

«• TlomoAoltid t.a.T* Arakioroa oa Zadoaool«ro|
• prokloawa kotroffoado kot iatoraatioaalo porooaoavorkoor

wolko oadorworp vaa koaprokiaf aitaakoa la do I.C.A.O*
(Zatoraatloaal Clril Aviatloa Orcaaioatioa), do I.M.C.O.
(Zatoraatioaal Oovoraaoatal Ooaomltativo Orgaaioatioa)
oa do Baad vaa Buropa*

9o Sakooaojioalo voor do oaaoavorklaf tmoooa do
voUifkoidodioaotoa kwaa la do vorolagporlodo drloaaal
(laforaool) kijooa, aaMliJk op 22 «oi la Brmoao]., op
2k jmU la Iiiuco«lrarf oa op 9 ooptoakor la DOB Hag. Aaa
doao kijooakoaotoa word doolgoaoaoa door kot loofd vaa do
Dioaot, lid vaa do fokoooailooio.

•voaaX* dit la do vorlgo vorolagporiodo kot foval
vao, word ook aa woor iatoaoiof ovorlof goploogd lasako kot
coaojaoalijk optrodoa tor kotoro kovoiliciag vaa do la do
Boaolttx g*v«atigd« Zaotolllagoa vaa do Baropooo 0«aooaookap-
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PANORAMA periods 1 april 1970 tot 1 oktober 1970.

Verhouding met andere Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

ALGEHSSN.

Het contact en de samenwerking met de bevriende buitenlandse
inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft in de verslag-
periode geen wijziging ondergaan en is goed te noemen.

Nu ook Nederland in toenemende mate wordt betrokken bij
terreuracties, waarvan de organisatoren zich vooralsnog
buiten Nederland bevinden, werd het berichtenverkeer en
de informatie-uitwisseling hierover groter.

VERSNIGDE STATEN.

De nauwe samenwerking met de Inlichtingendienst van de V.S.
(C.I.A.) onderging geen wijziging. Op het gebied van de
technische apparatuur vond een uitwisseling van gegevens
plaats.
Met de Veiligheidsdienst (FBI) zowel als met de Veilig-
heidsdienst van de Luchtmacht der V.S. (OSI)werd het goede
contact voortgezet*

ENGELAND.

Het Hoofd van MI 6 (Inlichtingendienst) bezocht met een
medewerker onze Dienst voor het uitwisselen van gedachten
en wederzijdse orientatie. Een tweetal andere medewerkers
bracht ons later een werkbezoek, terwijl een ambtenaar van
onze Dienst een bezoek aan MI 5 bracht.
De beide vertegeuwoordigers van MI 6 (Inlichtingendienst)
hier te lande kregen een nieuwe bestemming en werden
vervangen.

FfiANKRIJK.

Het Hoofd van de' Dienst nam in Parijs deel aan een ver-
gadering die onder auspicien van de Franse Minister van
Binnenlandse Zaken was bijeen geroepen om met vertegec- *
woordigers van een aantal NAVO landen te spreken over
"Violence et Terrorisrae". ' .
Een drietal medewerkers van de Dienst bracht een werk-
bozoek aan de Franse Inlichtingendienst (SDECE) en de
beide Franse Veiligheidsdiensten (Renseignements Generaux
en DST).



-2-

Ds vort'JgenwGGrdiger in Nederland van de SB"£C.£ werd na
Farijs ovor^eplaatst, 7.i.jn vervanrrer is inrciddelr. sj In

bt/ronnen.

3KLGIE .
De zeer nauvse oapienvrerkin-j met de B.jlgische Yeiligheid van .
de Staat geeft geerx aa.ileiding tot bijzonderc opmerkinjr^n.
2ij is efficient,.
Een medewerker van die Dienst wcrd benoemd tot Off icier in
de orde van Oranje Nassau.

Dl) ITS LAND.
Het contact met het Bundesaint fur Verfassun^sschutz (B.f,,1/.)
wss frequent en vond in een goede sfeer plaats.
Het Hoofd van het Lanc!esR.mt fur VerfassungRschutz Kiedc-r-
sachsen bracht een bezoek aan H.BVD. Aan^ezien echter de ver
binding met dit L.f.V. via het B.f.V. loopt had h^t bezo«k
meer het karakter van een beleefdheidsbezoek.
De Bundesnachrichtendienat heeft nog niet beslist of wen ns
de terugkeer van de huidige vertegenwoordi'ger naar Duitslaufi
een post in den Haag zal handhaven.

SCAMDINAVIS.
Het eerdere contact van K.BVD met het Hoofd van de Finse
Veiligheidsdienst werd door hot Hoofd van de &.fd« 3 bi-] ê .ii
latere bespreking voortgezet met het rioofd van de Finse :r»
ling Politick Extremissme. De rei^tie is in een stadium van
vvederzi jdfse verkenning.
Het Hoofd van de Zweedse Veiligheidsdienst giDg met pensioftn
aijn opvolger is reeds in dienst.

CAN AHA.
Het Hoofd van de Royal Canadian Mounted Police, waarvan C.t
Veiiigheidfldienat deel uitmaukt, bracht een be?,oek aan -drat
Pierst. Er vond een nuttige uitv/ieseling van psdachton rilaAu.

AU8TKALIE.
Zowel het Hoofd van de Australische Veiligheicicdi east nn
zijner medewerkers als - later - hot Hoofd van de afaeli.-
".Counter Subversion", brachten een orienterings-- en fl'ei'k
zoek aan doze Dienst.

NTHiTTW 7iS£LAND,
Van îjn bezoek aan London heeft het Hoofd van dc Veiiip-
heidsdienst van Nw Zeeland gebruik piemaakt on oen bc-le^fd
heidsbesoek aan de BVD te brengon en onderwerpon van w&il&
zn jdse interesGe te bespi-eken.

BID.
De Bamenwerking met die Dienst had een normaal v&rloop
en h;id botrokking op routine aangele^enhederi.

MARID, mi). LuiD .

Geon bijaonderheden.
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(1 -.4-1 9 70 t/m 3CM?~19?0)*

Internatior.al

Ontwikkelingen in de Internationale communietisehe wersld
gydurer.de d<?z.e verslugperiode wijzen eropt dat er thans voorrl
gestreefd wordt naar een normalisering van situaties en onderlin^e
betrekkingen.

De Sowjet-Un5.e lijkt een zekore ontspanning te becgen in htav
relnties mot de Chinese Volksrepubliek (geweaen aij op de— uiterearu
rnoeizaara verlopende - grensbesprekingen en een recent besluit '.vecTer
om een ambaosadeur in Peking te benoemen) eu voorts voor«l bslenr-;
te hechten aan een verdere pacificatie van dc Eiiropese verhoudirt^e:
Cv/aarvan de belangrijkste indicaties zijn: het niet-aanvalsverdra-
wet de Bosdsrepubliek Duitsland, vriendschapsverdragen net de ''Ian-
ti^e bondnonoten", Tejechoslowakije en Soemenie, en het streven
naar een F.uropese Veiligheidsconfercntie).

In China echijnt de interne aituatie verder gestabiliseerd
te worden, stellig onder invlosd van de "realist" 4

%'iens optreden ook verraoed v/oi-dt achter de pogirgen van Peking
tot een zeke.r herstel te komen van de Internationale contacts:1..*
(Er zijh voo;r het 'eerst cinds de Culturele J^voluti? wesi- delo;\atic':
uitgewisseld. met een aantal landen en ongeveex- 2J
si."jn wederons beaet*)

De resultutea van de be.s-tuderir«s ve.n dexo ontwik!;c3inr"er. airj-.
in verschillcnde Tiipperten verwerkt. Bovendien is oj> de gebruikolijl:
\vij?;e aaudacbt geschonken aan de situatie van de
boweging in l."ect-3iiror*a en de ontv/ikkelingen in de be
comuunistifiche landen p^T

De Conimunif-tiBche Parti j van Nederland :en

Bij de bestudering van de CP?J en haar hv.lpoi'gajiisaties
v&n de mao>l&tische groepjes in one land hebban in dc vsj'alc.fjp.-ii'i
met ncuso do vclgende pun ten de aandacht geh»d»

- ds verhoudinf, van de OPK tot de int-crnationaal
beAveging e/i a:«t name de CPoII.

~ de comraxin'j stische a.f;itat,io in de bedrijven.
- het optreden van de CIK en het irsarxistisch-leninietische KTJT-5

(Koramuiiisticche jjer-heidsbewe^ipg £edcriand) .
- de. resulfc&ton ran ds CFN bii ds 1~6-19?0 gehouilft'.: Ge::ieon teva;i('-v"

- enkele mpoiifeetaties van de eenheidspolitlftk aer CPU.

De a.fg-elcpovi pcriode gaf de CPI-' -lei ding er onke3.e ma} en b'iijk V.
dr fc 5i;i ir.ctterd.aad het Kirds 1967 2.clf vcrkozen ieoaom^n"; in els
interna.tionap.1 oowiBunistisc
lang het doclnenea aan ccr.ferentiftr. v-^r- C?' ^r» tf-
ctuurdc de CP?< cie hcofdrfidactour ve.n hihr d<:.-gblGclf J..F* \VC1/ ]•', '-'.I.V
wr>.jArae;j!cr no.ar cis op "'^-p'-'iS'?0 to "''-ar^js rehovvlen. ccnf«i-c> ' :t^f.e •••«:•••
CP'crs viit di5 i;apibfilif.t : .vrV.o Ic.ncu .« van Europ:i, ^nar do ";;!-.-cr::>- ;?.;:;- ;.
aress:'-.e in In do China" v.xrd
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In augustus kwam een afgevaardigde van de Britse CP de CPN uitno-
digen voor een op 21-9-1970 to houden conferentie ter bespreking
van een geneenschappelijke etrijd tegen de Internationale mono-
polies.
De heer Y=OLFF en de oud~voorzitter de GKOOT namen inderdaad can
deze conferentie deel.

Belangrijker dan dit weer deelnemen aan internationale conferentiee
is echter de verhouding van de CPN tot de CPSU* Ongeacht het feit
-flat ae CPN t.a.v. verschillende kwesties (b.v. Kidden-Oosten,
Tsjechoslowakije) in publicaties in "De Waarheid" meer begrip toonde
voor het Russische optreden, is de lucht nog niet gezuiverd. Vast-
gesteld kon worden dat de CPN-voorzitter HOEKSTRA, bij een bezoek
aan de Russische Atrbassade in juli, een mondeling antwoord heeft
ontvangen op een vorig jaar november schriftelijk gesteld verzoek
tot samenspreking. Uit dit antwoord blijkt dat de CPSU de CPN (nog)
ervan benchuldigt het proletarisch internationalistne op verscLil-
lende wijzen en bij onderscheidene gelegenheden te hebben verloochen
Van eon reactie van ds CPN hierop is nog niets gebleken (noch in de
parti;j , noch een anfcwoord aan de CPSU) maar wel is zij in haav
dagblad voortgegaan zich in welwillende zin over
heden uit te laten.

2» Over het communistische optreden in de bedrijven (met nfime in de
provincie Groningen) werd de regering in enige rapporten geintor-
meerd. Dit optrcdent inclusief dat van de "stakingsadviseur" kills
was bijlange na niet so scherp ais eind voi^ig jaar; de erraee ver-
bonden (stakings) acties bleven zeer beperkt.

3» Door de ontwikkeling van de raassale acties in het Waterweggeliad
en cpeciaal de langdurige staking van de Rotterdarase havenarbsi-ltirs
in soptombsr, vroeg tnet name As KommunistiGchs SenheidshewegiMf-j
Nederland (KEN) onze aandacht. Via hst "Cornite ArbeicUisnacht"
verkreog deze marxist.iach leninietische orrjonisatle tijifelijk pen
krachtige greep op de stakende arbeidars.
Toen de Cl-'N-leiding, na een aanvankeliik falen van do plaafcselijke
bestuurders, zich dooi> het inzetten var> de heer HHIS wel vail de
leiding van cle actic v/i.st meester te maken , ken worden vastgeBtsia
dat dit ingrijpen. in de eersts plaats \?ss ^ericht op beBtrijdir.g
van de KEN.

k. EvenaJ.s de in het voorjaar gehouden Statenveririezingen brachten As
Genjeeul^raadsverkioningen van 3 juiii de GPK over het alpemeen een
aanaicnlijke v/inst. He-t nevnt in Noord-Cost Ilederland en ook in
Noord-ilolland werd v;ins"t geboekt, zodat daar rte positics vr.n <5?
veertiger jerren weer nage.noeg v/erden b^rcikt. Totaal v.'«?rden sr ruini
70 OPM-leden mecr in de raden gekozen.
Deze \vinst resulteerde in septe"nberf bij do csenwijs'iiig van cl^ wet-
houaers, in een stijg-ing van net atntal comraur.isbieuhe wethou£err,
van 7 tot 20. In Amsterdam kv/amen fcwee CPM'ers in het coll-sge von

. E&W.
Als rjovolg van de gunstige resultaten bij dc St-atenT<:.?Jiie»iri:;c.j:
verden tv.-ce comrauniate.n in dc Gedeputesrdea college': op
(in do provi.ncies Gronin^&u on Koord-Solland).



In de nog steeds nagestreefde "eenheids-politiek" van de OPH
vroegen twee ontwikkelingen speciale aandacht:

- Op 15-5-1970 publiceerde de CPN-leiding in "De Waarheid" sea
door haar aan het PvdA-bestuur gericht schrijven, met de oproep
tot gemeenschappelijke acties tegen de "Araerikaanse agressie" in
Zuidoost-Azie. Gndanks eea weigering van de PvdA, organiseerde
de CPN in enkele plaatsen een demonstratie, waaraan door enkele
j.ndj.viduele_lede.n yan.de PydA werd deelgenomen.

- In verband met het bezoek van de Indonesische president aan one
. land, nam de CPN het initiatief tot de vorrcing van een "Cotnite
Suharto ongewenst" waarin zij ook verschillende andersdenkenden
wiet te betrekken. . . .
Hoogtepunt van de activiteit van dat Comite vormde de op 1 Sep-
tember te Amsterdam georganiseerde grote demonstratie.

Overige linkse groeperingen

In deze verslagperiode hebben aich in de sfeer van de radi-
kale jongeren en studenten geen opmerkelijke oatwikkelingen veer-
gedaan.

De studentenleiders zijn steeds verder verstrikt geranlit in
hun theoretische gedachtenspinsels, daarbij het actieraoraent duide-
lijk verwaarlozend, en hebben daardoor de grote tneerderheid der
studenten steeds meer van zich vervreemd. Zelf's de behandeling
van de wet op de bestuurshervorming van universiteiten en ho^e-
scholen in de Tweede Kamer'heeft in deze, algeraeen in de e'tuuerten-
oppositie heersende malaise, geen beweging verooraaakt.

De liederlandee Studentonraad, die toch al geen rol van bet*-
kenis meer speelde als landelijke, coordinerende studentenor^anisa-
ties, schijnt op het punt te staan te worden geliquideerd.

De activisten zullen grote moeite hebben - en er waarschijn-
lijk voorlopig niet in slagen - de studenten in het koisende acr»-
dernisch jaar tot acties te brengen.

Een goede indicatie van de actiecapaciteiten van de asdere
links-radicale groeperingen leverde de bsv/eging die in augu?*tus/
September ontstond rond het beuoek v??.n da Indonesasche presid^iit
Soeharto aan ons land. Hit vri^v/el al deze groeperingen were!
vernoracn, dat zij in verband daarraee tot mia of meer indrukwskkend*;
dertionstraties of harde acties zouden willen overgaan. Wslisv.'C.£ir
\verd de duur van het besoek van president Soeharto terugsebivi^ht
tot eeri dag en eiston de Ambormezen met hun dramati^che actic ia
\Vassenaar a?tle aandacht op, raaar opvallend was toch wal, dat cct
links-radikale jongeren - SJ, PoH.itein, Rode Jeugd, etc. - t'.'c op
het laatste moment uiterst vaag bleven in hun planner* en uibeinde-
lijk in het geheel niet in actie kwarnen.

Nieuwe ontwikkelingen deden zich wel voor in de Bond voor
Dienstv.'eiperaars, sinds haar derde congres (in mei j.l. jehouoeu)
Bond voor Dienstplichtigen genaacid. De propaganda voor dicntjtv'r;x.:-;c
ring, air. middel tot onderniijning van het leger, v/fird n.l. ^e-
Bt&akt ten faveure van de idee van de "protefttdienst". ?en.eln .i'-er-
tijd vvsrd geleide.; :i jk minder naclruk pjelejd op de "c-



Vanv/ege het uitdrukkelijk op net derde centres vaetgcle^de
doel van de "witte" BVD, het legei' te ondsrmijnen en ongescnikt
te maken als middel tot zelfh&ndhaving van deze "kapita3.istisciie"
raaatschappij en aldus bij te dragen tot de omverv/erping van het
kapitalistische systeem, moest deze organisatie in de afgelopen
verslagperiode als "extremistisch" worden aangemerkt, temeer ook,
daar het effect van haar propaganda in het le^er duidelijk nerk-
baar was geworden.

Rechts-extreinisme

In de sfeer van de rechts-extreme groeperingen zijn geen
bijzondere activiteiten gesignaleerd.

Suriname en Antillen

a* Antillen

Aan de VNA wordt bij voortduring steun geboden bij het
vergaren van informatics over stromingen en personen van
radikale of extreiaistische inslag.

b. Suriname

Op 18 augustus j.l. werd het Kabinet van de Gevolmachti^d
Minister van Suriname te 'e-Graveuhage korte tijd bezet
door een 35-tal in Nederland verblijvende jeugdigo Surip.'iuiers.
Deze besetting zou een initiatief zijn van een kort te vorc-n
opgericht "actie-comite vsr, Surinaarase Arbeiders en Str.dent.on"
Overigens was er in de verslagperiode geen sprr-ke van goor«a-
niseerde politieke activiteit van in Kederland verblijvende
Surinamers, wier aantal gestadig groeit.
De laatste maanden is er onder Surinasmse nationalisten in
Nederland een tendens om naar het moederland terug te kcren.
Degenen van hen die dit voornemen vitvoeren - eiikelen hobr-fea
dit reeds gedaau - zullen in 3urinan;e ongetwijfeld ee:i vcr-
sterking betekenen van onlangs in dit Rijksdeel opgerichta
extremistische politieke groeperingen, zoals de Sarinaarnse
Socialisten Unie en het Marxistisch-Leninistisch Centrum
Suriuame.

Diversen

Cp basis van de vastgestelde criteria werd in augustus c « - ' » j
XP over-leg met de verantwoordelijke politie-organer, de A-lijst
1970/197'" herzien. Ook werd in auguctuc j.l. een gowi.izigde o;.;:;.-;ve
verstrekt aan de PIT, van extreraistinche parsonen t.a.v, wie tr-io-
foonuitslui-bing in tijd van bijzcndere Offisbandigheden noodzakolij,k
wordt geacht.

Cversichten werden sainengssteid van een aar.tal CPN-dietrioten
t.b.v. in- en extern gebruik.

Porson^oel
Sen hoofdambtenaar-sectiechef :.verd overf.eplaatst naai* de-

af dslin£ C. In de door c\,Ta vertrol; ontatane vacature word v^-ruiV
de afdslir:g voorziea.

Ken contactnmbtenafvr van de sec tie BOA werd aan^pweKrn voo.r
detachsring van enkele jarcn bij de V N A .

JJen itantal uiuuv/e perEcneoM-edcn "l.ic!^ stap;e bi'i rle af 0^1.' r.;-*

'\:i cktobcr 19?0.



PANORAMA - AFDELING C

1 april - 1 oktober 1970*

U.S.S.R.

Vertegenv7oordiginK«

In de verslagperiode vond uitgebreid overleg plaats tussen
functiouarissen van de Sovjetrussische vertegenwoordiging en
Nederlandse autoriteiten inzake de uitbreiding van de betrok-
kingen tussen beide landen.
Onderwerp van de besprekingen vorraden onder meer: de samen-
werking op economisch, wetenschappelijk en technisch gc-bied;
de culturele uitwisseling en de overeenkomsten betreffenrle het
wegvervoer en de luchtvaart.
Een deel van de besprekingen vond te Moskou plaats.
Het behoeft geen betoog, dat de Sovjetruesische inlichtingen~
diensten daze samenwerking voor tiun doeleinden sullen benutteni

Onderhandelingen over de botstandkoming van joint-ventures
in de scheepvaartsector zijn nog £aande» Of deze to*, resultaten
zullen leiden staat te bezien. Het door de Wedt-rlandse overhfiid
toegepaste visumbeleid met betrekking tot de to elating voor
lange duur in Nederland van Sovjetrussische directeuven en medfj
werkers van deze joint-ventures, werkt remmand. 54o vrerd b^jvocr-
beeld de ontwikkeling van de in vorig verslag vernolde lied?r-
lands-Sussische N.V. vertraagd. De Russen overyegen thans dit
bedrijf naar Belgie over te plaatsen.

In de eersta maanden van de verslagperiode schonk de vertegen~
v/oordiging veel aandacht aan de lOOe geboortod&g van LENIN.
Spociale foadssn stouden t-er beschikking ora hiera?f.n een so
groot mogslijke bekendheid te geven. Ter gftlpgenheid \'aa ds
herdenking kwamcn voorte enige nit propage.ndiGt.isch oO}*p\mt
belangrijke personen uit de U.S.S..(J. naar T.'oderlLand over.

Over de in het vorig verslag vernielde aaatregelcn ten aanzien
van tv/ee me«oi?erkers van do Anibasnade, t.v/. do verkiariiv; tot
persona non crata van de le secretai*ia-persf-.tt.Rche
en de uitwijziag van het personeelslid van de Anbasr.ade,

, sprak de Sovjetrussieche vertegisnvvoor'aijjinij Kaar
vsrontwaardigiag uit. Oeze maatror^v'lcm beruuton lu'crs iyaior.s
op prcvocatie en wareu slechte geuoiaen en; cle got-oe be'tr
tusyen de beido landen ta verstoron.
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De persafdeling van de Ambassade en TASS-correspondent hier ter
stede nemen op scherpe wijze stalling tegen hetgeen in Meder-
land wordt gepubliceerd over de in ongenade gevallen schrijvers
in de U.S.S.R.
Vooral het werk van de Alexander Herzenstichting te Amsterdam
wordt fel becritiseerd. De Hussen beschuldigon deze Stichting
ervan werkzaam te zijn voor C.I.A.

Inlichtingenactiviteiten^

De activiteiten van de Sovjetrussische inlichtingenofficieren
blijven zich op de bekende onderwsrpen richten.
De nieuwe raedewerker van de Handelsvertegenwoordiging te
Amsterdam - soals in vorig verslag verm eld, tevens medewerker
van het Staatscomite voor '.Yetenschap eu Techniek - toonde zich
bijzonder actief bij het aanknopen van relaties met bedrijven,
die ovar belangrijke technische know-how beschikken.

Een aantal van origine Russische vrouwen werd tijdena haar
verblijf in de U.S.S.R. voor familiebezoek langdurig en nauw-
keurig verhoord door medewerkers van het K.G.B. Uit wat omtrent
de verhoren bekend werd blijkt, dat deze medewerkers zeer goad
geinforrneerd zijn over de pereoonlijke omstandigheden van deze
eraigranten.

In de afgelopen maanden trachtten de Russische inlichtingen-
diensten weer een aantal Nederlanders, die voor enige tijd in
de U.S.S.R. verbleven, na hen in corapromitterende situaties te
hebben gebracht, te bewegen tot inlichtingenactivitsiten tea
behoeve van de U.S.S.R.

P.P.P..

De Oostduitse Handelsvertegenv/oordiging*

Gerapportserd werd reeds over de oprichting door de 'D.P.R.
- in het voorjaar van 1970 - van het "Amt fur Aussenwirtschafts-
beziehungen". Als uitvloeisel van deze oprichting zal de te
Aoisterdan gevestigde "Vertretung der Kammer fur Aussenhandel
der D.D.E. in den Hiederlanden" met ingang van oktober van dit
jaar, de naeja voorent "Vertretung des Amtes fur Ausseuwirt-
schaftsbeaiehungen -der D.P.R. in den Kiederlanden".
Het nieuwe "Aait" trad inmiddels reeds op als ondertekenaar
voor de D.D.R. bij de afsluiting in juni j.l. van het 5-jarig
handelsaccoord met de Nederlandse Kamer van Koopliandel voor
Duitsland.



In de verslagperiode werd zov/el vanuit de "Vertretung" te
Amsterdam als rechtstreeks vanuit de D.D.R. veel aandacht
besteed aan het contact met Nederlandse politieke partijen.
In april 19?0 bracht een delegatie van da Oostduitse
"Volkskammer" een officious bezoek aan Nederland. Het P.S.P.-
Kamerlid, A.G. VAN DETJ SPEK, arrangeerde in het gebouw van de
Tweede Kamer voor enige leden van deze Oostduitse delegatie
een ontrnoeting met Nederlandse politici.
In dezelfde maand bezocht een delegatie van D'66 de D.D.R. op
uitnodiging van de Oostduitse "Liber-al-Demokratische Partei
Deutschland" */. In augustus 19?0 reisde een delegatie van de
P.P.R. op uitnodiging van de Costduitse "Christliche-Demokra-
tische Union" naar de D.D.R. */. Een P.S.P.-delegatie sal
medio oktober de D.D.R. bezoeken op uitnodiging van de
"Nationalrat" van het Nationale Front. Ook de K.V.P. ontving
een uitnodiging tot een bezoek aan de D.D.R.

Inlichtingenactiviteiten*

In activiteiten van de Oostduitse inlichtingendiensten richten
zich op dezelfde doelen als voorheen. De benaderingen door deze
diensten geschieden eveneens op de gebruikelijka wijze.
Naar net voorkomt passen zij echter bij het recruteren van
agenten meer selectie toe, dan tot dusverre gebruikelijk was.
Het ontdekken van deae agenten wordt hierdoor moeilijker.

De overige Oostbloklanden«

In de verslagperiode werd een bijzondere activiteit ontwikkeld
om inlichtingen te verkrijgen voor de beveiliging van
President TITO van Joego-Slavie', tijdens diens staatsbezoek aan
Nederland in oktober van dit jaar.

Vertegenwoordigingen.
^̂•̂••"••' •«» * ' "" ••*•••»•!** • I ••• t

De politieke zuivering op de Tsjechoslowaalcse vertegemvoordi-
ging werd inmiddels doorgevoerd.

Deze zgn. Oostduitse politieke partijen bestaan bij de gratie
van de CoEimunistisclie Sosialistische Einheitspartgi Deutsch-
lands en worden door deze partij gecontroleerd.



-. if ~

Als gevolg van deze zuivering besloot de 2e secretaris van de
Tsjechoslowaakse Arabassade aan de terugroeping naar zijn land
geen gevolg te geven. Hij meldde zich bij de Nederlandse
autoriteiten en. verkreeg toestemming in Nederland te blijveu.
Betrokkene heeft inmiddels h.t.l. een werkkring gevondea bij
een wetenschappelijke instelling.
Zijn vrouw keercie wel terug naar Tsjecho-Slowakije.
Uit beduchtheid voor "het afspringen11 van nog andere mede-
werkors zijn de veiligheidsmaatregelen op de vertegenwoordi-
ging zeer verscherpt.

Zowel de Poolse als de Hongaarse Arabassadeur keerden voorgoed
terug naar him land. Hun opvolgers zullen binnenkort arri-
veren. Opaerkelljk is, dat de Hongaarse Arabassadeur reeds na
een 2-jarige accreditering ons land verlaat. Niet uitgssloten
is, dat deze snelle terugroeping verband houdt met de nog in
een raysterie gehulde zelfrnoord op 1 april j.l. van de
le secretaris van de Hongaarse Ambassade.

Op een verzoek van Poolse zijde tot vestiging van een scheep-
vaart-vertegenwoordiging te Rotterdam werd door de Nederlandse
autoriteiten gunstig beschikt.

De Bulgaarse vertegenwoordiging breidde haar vestiging hier
ter stede uit door het huren van een pand, waarin inraiddels
de Ambassade is ondergebracht.

Een groeiend aantal bijeenkoinsten van de vertegenwoordigers
van de diverse connunistische ?.anden werd waargenomen. Opval-
land was het nauwe contact tussen leden van de Poolse en
Russische militaire missie, evenals het veelvuldige contact
tussen de Bulgaarse en Russische vertegenwoordigers.

PersonGolsbestaEdt

De aanstelling vond plaats van een nieuwe Poolse handeleattachl,
Deze v/as tot voor kort vyerkzaani te Keulen en aldaar betrokken
bij "derde-land"-ontcioetingen met buitenlandse agcnten van de
Poolse inlichtingeiidienst.
Agrscient werd verleend aan een nieuwe Joegoslavische militair-
attach§ met standplaats Londen,
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Inlichtingenactiviteiten.

Gerapporteerd werd reeds over de arrestatie in april j.l. van
de vertegenwoordiger van de Poolse binnenscheepvaart te
Duisburg, die van 196? - 1969 in deze functie te Den Haag
werkzaam was. Hij werd gearresteerd bij de Hederlands Duitse
grens - - - - - - - -

De activiteit van de communistische inlichtingendiensten
week overigens niet af van het norraale patroon. Ook verd wederom
een aantal "derde-land"-ontmoetingen waargenomen*

Onder de vele medewerkors van deze inlichtingendiensten, die
Wederiiand bezochten onder het mom van toeristen-, zaken- of
familiebezoek, bevond zich een Pool, die enkele jaren geleden
in Switserland tot persona non grata was verklaard op grond
van spionage-activiteiten.

Bijzonder veel belangstelling toonden de inlichtingenofficiereu
van de vertegenwoordigingen van de communistische landen vopr
de in oktobor in Den Haag gehouden vergadering van de Inter-
parlecientaire Unie.

Chinese Volksrepubliek.

De Chinese vertegcnwoordiging treedt steeds meer uit het
isolement, waarin zij zich in de periode van de Culturele
Revolutie had teruggetrokken. In de verslagperiode bleek dit
uit het feit, dat

- de nieuwe Charge d'Affaires, die in raei jtl. arriveerde,
onmiddellijk na aankomst beleefdheidsbezoeken aflegde bij
diverse diplomatieke vertegenv/oordigers,en de leden van de
Chinese vertegenwoordiging,thane weer deelneraen aan de ge-
bruikelijke diplomatieke recepties en diners;

- verssoeken van Nederlandse studenten en scholieren om films
en ander propaganda-materiaal terstond worden ingewilligd;

- nauwe relatios worden ondarhouden met Nederlandse publici-
teitsraedia, hetgeen leidde tot de vertoning van een aantal
films over de Chinese Volksrepubliek op T.V.;

- visumaanvragen voor bezoeken aan de Cantonfair, welke van
15 april tot 15 mei 1970 werd gehouden, op soepele wijse
werden afgehandeld;

- voor het eerst sedert het incident met en de dood van de
Chines© lasdsskundige in juli 1966, twee Chinese delegaties
een bezoek aan Nederland brachten*

- 6 -
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Toeristen-visa worden door de Chinese vertegenwoordiging
echter niet verleend. Deze aanvragen v/orden van de hand
gewezen onder motto's als : "China heeft net te druk met de
revolutie en net opvoeren van haar productie" of "MAO's oproep
tot voorbereiding van de oorlog moet gevolgd worden, want
China wordt bedreigd door de imperialisten".

De banden met de Overzee-Chinezen werden verder versterkt.
De Chinese Vereniging "OU-HAI" te Amsterdam heeft een landeljjk
karakter gekregen: onder meer organiseert zij thans filmvoor-
stellingen voor Overzee-Chinezen op verschillende plaatsen in
Nederland. De vergaderingen van "OU-HAI" zijn inraiddels geheel
op Chiness-communistische leest geschoeid.

Midden Oosten,

De in net vorige verslag genoemde honorair-consul van Koeweit
in Nederland, , zet zijn propagandistische activi-
teiten ten behoeve van de Palestijnse verzetsbewegin* voort.

Van twee van de vier vliegtuigen, die op 7 September j.l. door
Arabische terreurorganisaties werden gekaapt bleken de kapers
op luchthaven Schiphol aan boord te zijn gsgaan. In het ens
geval stapton een man en vrouw - transit-passagiers - iu het
~£L-AL-vliegtuig met besteraming New York. Hun paging tot k&ping
mislukte. In het andere geval gelukte het twee mannen, aan vrie
door EL-AL passage was geweigerd, deze te verkrijgen voor een
PANAH-vlucht naar New York. Dit vliegtuig werd gekaapt.

Zuid-Mplukkers i.v.ia. het staatsb&zoek van President

lu de verslagperiode werd de gehele sectie die Aziatische en
andere zaken behandelt benevens enige medewerkers die door .
andere afdelingen ter beschikking werdan gesteld, ingoachake.l.d
bij verwerving en de verwerking van inlichtingen, van belang
voor de bevsiliging van President SUHARTO van Indonesia t\jdens
diens voorgenorsen staattsbezoek aan Nederland.

De aankondiging van dit voorgenoraen staatsbezoek veroorzaakte
een felle reactie, met name onder de h.t.l. aanwezige Zuj.d-
Molukkers.

Op 31 augustus 1970, enkele dagen voor de komst van
President SUHARTO, ging een aantal Suid-Kolukkers over tot
besetting vaii de P.esidentie te Wassenaar van de Inclonesi^che
Ambassadeur, waarbij een politic-agent - belast net de
bewaking - werd gedood.
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Om zo good mogelijk aan de hierdoor versnelde ontwikkelingen
het hoofd te kunnen bieden, warden de pogingen ora snel zoveel
mogelijk inlichtingen te verkrijgen oratrent de - over vele
woonoorden verspreide - Zuid-Molukkers, nog meer geintensi-
veerd, waarbij personeel van audere eecties inede werd iuge-
schakeld.

De bevindingen werden d.m.v. bulletins en incidentele rapporten
aan de betrokken autoriteiten verstrekt.
Deze rapportage werd bijzonder gewaardeerd,

De voor de Zuid-Holukkers teleurstellende uitkomst van de
besjireking van hun leider Ir. HANUSAMA met de Ministers
DE JONG en LUNS en het zich steeds sterker aftekenende
radicalisme onder de jongere Suid-Molukkers, maken, dat dit
probleem de voortdurende aandacht van de sectie blijft opeieon.



PAN01AMA afdaling BaTailiging
1 april - 1 oktobar 1970.

Algaaaan.

1. Da afdaliag war* op 1 juli 1970 garaorgaaiaaard. Zlj oarat than*
dria aactiea (oTarhaid, badrljfslaTaa aa Tailighaidaoad«rBO«k,
raap* a«t DOB, DIB aa DPO aaag*duid}*
All* TailighaidaoadarBoakaa oaar paraoaaa wordan door DPO behaadald.
Dit otn t* baraikan dat da oadareoakaa, ongcacht of het gaat em
funktiea bij da central* orarhaid of andara inatantics, coTaal ao-
galijk unifora vordan bahandeld volgane da algaaanc baginsalan Tan
d« Baaehikking Antaeadantaoond«rcoakea.

2. Mat ingang van 1 augvatua 1970 la da bavailigiag Tan da aigan dianat
aan hat hoofd Tan da afdaliag opgadragaa. Oaartoa ia da niauva BVA,
da h*ar , aaa da atarkta Taa D toagaroagd* Hat dagalijka
eontaot aat da BVA wordt oadarhondan door hat plT* hoofd, d» h«ar

, dia tavaaa balaat ia aat da Toorbaraiding Tan takan
Tan da dianat ia buitaagavoaa onatandighadaa.

3. Vn da door da eouniaaia Tvilighaidaondarsoak T»rtrouwan«fuaeti«a
rijkaoTarhaid opgaattlda fuaetialijstan door da ragariag «ijn goad-
gakaurd, ia e«n bagin gaaaakt »at hat OTarlag «at da dapartaBaataa
iasaka da diapgaag Taa hat oad«rcoak aaar alk Taa dia fuaetiaa. Dit
OTarlcg aaakt goada Toortgaag.

%. Da afdaliag blaaf aattv batrokkaa bij hat ovarlcg iaaaka da Tarbata-
ring Taa da bevailiging bij hat hoofdkvartiar Tan da Noordatlaatiache
Vardragorgaaiaatie* Da plaaaaa OB «a«r aaadaeht t« baatadaa aaa da
batrouwbaarhaid Tan hat blj da RAVO in dienat aijada paraoaaal oadar
•aar door nit braiding Taa hat paraoaaalabaataad Taa hat NAVO-baTai-
ligiagadiraetoraat, eijn iaoiddala door da Noordatlantiseha Raad
aaaTaard.

5, Hat hat oog op da NAVD-oafani&g Viatax 1971 ward aaaiataati* Tar-
l«aad aan da Staf CiTiala Vardadigiag aa OTarl*g gaplaagd aat da
•ilitaira inliehtingandianataa*

Eaa hoofdaabtaaaar Taa da afdaliag ward aaagav«s«n ala waaraaaar BVD bij
da VailigaaidaeoBMiaaia Burgarlucht raart .

Da Afdaliag VardadigingaToorbaraidiag Tan hat Hinist«ri« Tan Soonoaiaohc
Zakan ontwikkald* grotara aetiTitait dan Toorhaaa Bat batrokkiag tot da
opatalling Tan baaohcminge- aa b«Tailigiagsplaan«a bij sa«r Titala
b*drijv«n, vaaraada ook daae afdaliag b«Boaiania ha«ft.

Saa oadarsoak vard aaagaTaagan aaar da baTailigingaaapactaa Taa hat ga-
bruik Taa ultcandkrachtaa bij da dapartaaantan Tan algaaaaa baatuur*

M«t hat Dapartaaaat Taa Algaaaaa Zakaa, da Bijkagabouwan dianat aa da
Rijkapoliti* ta *a-QraTaahaga ward ovarlag gapl«agd oat rant da noodca-
kclijka baTailigingaroorsivniagan tijdana da Tar bou wing Taa h«t pand
Biaaanhof 20, vaar t.c.t. da Miniatar-Praeidaat z»t«l zal kie**a.
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••t (loao) boaalan bij hot Dopartoaoat ran Cultuur, ttoereatio oa
Maataeaappolijk »ork op 14 auguatva J.I. loiddo tot apoodboraad aot
do bttToiligiagaaBbtonaroa Tan do oTerigo doparto-.onten incako do bij
OOB dorgolijko gologonhoid to rolgon koera.

Do boToiliging Tan gorubricoordo iafornatio op proTiaeiaal OB goaooa-
tolijk aiToau word (opnieuv) boaprokoa Bot do provincial* boTOili-
gingaaabtonaroa.
Hoowol bij do goaoontea in hot algoaooa aiot Tool gogoroaa bornatoa
dio la hot belaag Tan do ataat gohoi* gohoudon aocton wordon, boaehik-
koa do bnrgoaoeatora aiot OTor riehtlijaon hoo dorgolijko gogoreaa
togon konniaaeaing door oabevoogdon aootoa vordoa beveiligd. Aangeaioa
do goaoontoa in hot kador Tan do eiTiolo Tordodigiag OTor oakolo
gehoin gorubrieoordo geg«Toaa BOOton kuanoa boaehikkoa avlloa aadoro
Toorsioaiagoa op dit gobiod aooton wordoa gotroffon.

Bo Toili gjagoprakti jk «

Bij rondachriJTOB Tan do Miniator Tan Bianonlaadao Zakoa No. V 120%/
kab.t d.d. 21 ••! 1970 vord do Biaistorioa do "Loidraad" bij do uit-
Tooriag Taa do Boaehikking AntoeodoatoaoadorBOokoaN aangobodoa* Hot
aantal aot tocpaaaing Tan bodooldo boaehikking on loidraad oatTangon
aaaTragoa ia nog geriag. Qoon docor ondorcookoa loiddo aog tot do bo-
alioaiagf dat aanatolliag ia OOB Tortrouwonafunctio Booat wordon g«-
woigord.

Buitonlaadao Tooratollon tot vijsigiag Taa hot ATOHAL-boToiliginga-
Tooroehrift loiddoa tot intoaaiof ovorlog Tan do afdoliag aot hot
DopartoBoat Taa Baitonlaadao Zakon on demilitairo ToilighoidadionstoB*
Soa hoofdajabtoaaar Taa do afdoliag aaa dool aaa goaprokkoa in NATO-
Torband to Braasol, vaarbij dit ondorvorp tor tafol kvaa.

Eon hoofdaabteaaar Taa do afdoling bosoeht do Hodorlaadao Poraaaonto
Vortogoawoordigiag bij do Voronigdo Natioa to doaoTo I.T.B. hot Toor-
noBon OB aldaar OOB RAVO-arohiof ia to riohtea.

Eon oadoraook word ing*ataid aaar do oastandighodon Tan hot Torlioa
Tan gorabrieoordo doeuBonton botroffoado hot Ultra-eontrifngo-proeoa
door PhilipaoaployC'a. Bodooldo doeuBontoa »ijn apoodig aa hot Tor-
lioa terugoBtTangon.
AangoaoBoa wordt, dat do docuBoatoa niot aiJB gocoaproaittoord.

Staf-poraoBool Tan do vltra-eeatrifvgofabriok to Alaolo word d**»*»
OOB loaiag OB OOB fila op hot balang Tan do boToiligiag gowoaoa*



PAMOHAMA wan 1 *pril !/• 3O aapt*«b«r 1970

AfdallMt K

Op 1-6-70 10 da hear Mr* benoead tot plaata-
Tarrangand hoofd Tan da afdaling £.

Sectie U

gaan blJBonderheden ta Teraelden.

Seotie BO

Da aeotie ontplooide da gebruikelijke actiTiteit ten aansien
Tan d« r«gl«B«nt*ir« eurauaa*n (B, D3 «n D6),
In da T«r*lagp«piod« ward hat lOOOata Veilighaidadiatiatdiplc
uitgar*ikt.
la hat kadar Tan da Toortgasatta vorning an oplaiding werdaa
atagialraa bagalaid an laeingan an filmvertonlngan Tareorgd
Toor aigan paraonaal an dat Tan da dianatTarbiadingaa* Hada-
•arking ward Tarlaand aan diTarsa eplaidingsinatitutan Tan
da politia an atrijdkrachtan door hat tar baachikkingatallan
Tan gaatdoeantan* Voorta wardan eonfarantiaa gaorganiaaard
tan bahoaTa Tan da dianat an tar intaaaiTaring Tan hat contact
tuaean da dianat an da politiaverbladingen.
Opniauw naji aan aantal ladaa Tan hat paraonaal daal aan da
curaoaaan Tan hat talanpracticuau

Saotla B H1I
Hat maraud**! Tan da opdraohtan kon alaehta vordan uitga-
Toard dank z? J da grote baraldwillighaid Tan da burgarij
toaatenmlng ta Tarlanan tot hat gebruik Tan voonrniata ala
obaarratiapoat•
Hat batrakking tot da Tarvachta actiTitaiten rond hat besoak
Tan da praaidant Tan Indonesia aan ona land vard door politia
instantiaa aan baroap gadaan op da aactia.
Da garraagda aaaiatentia ward mat Tolla inset Tarlaand tot
taTradanhaid Tan da inatantiea die daaroa Tersochten.

Seotie B IX

Hog at«*da ward aan goada aadawarking Tan hat publiak T«r-
kragan in Tarband net ingaatelda ondarzoaken. ETansaer ward
ean poaitieTa «*dew«rking ontvangen Tan offieiala inatantiea*

9 oktobar 197O



Ooduvoado d* voralagporlodo bad do afdoliag la da aooato
ooetoroa to kaapoa aot oadorboaottiag ala govolg oador aoor
TAB bot aatuurlijk vovloop OB -do dooratroaiag aaar aadoro
afdoliagoBf torvijl pogiagan am pcraoa««l t» «wrv«a aaBvaak*-
lijk iMiaif r«aultaat opl*T»vd«a. T*g*a h«t «iad van darn* pmpied*
tood d« pmr«oa«alCTooni«aiB£ w««r wat b«t«r* p*rap*oti*
oatvikk*liat w»rd b«Tord«rd door MO T«rhonria« T«B do aalaria*
bodvagoa bij hot aaatrokkoa vaa porooaool. Boia 25 !•«•»•
•ialatratioTo kraoatoa vaa do aMolian profitoordoa vaa do
biorult voortvlooioado toehaiooao aalaviabomloaiacwi*

loa ttitbroidlac vaa d* rora«tlo aot twoo plaataaa toa bohoovo
ooa ia to otolloa oadovaook aaav do toopaabaarboid la da

Dioaat vaa oomputora bood do aogolijkhoid ooa aorgruldic go-
oolootoordo aodoworkov vrij to aakoa voor aot vol^a Taa ooa
oploidiag tot ajratooMoatworpor. Ootraeht aal wordoa Toor do
boaottiag vaa do twoodo forHttioplaata ooa auteaatiooviaca-
dookoadiga aaa to trokkoa. Doao aal ooa aitgobvoido otago M.J
da oadorooholdoa dioaatoadavdolaa aootoa volgoa*

Do rogiatratia TBB aaawa vaa oadordaaoa ait Arabiooao laadoa
•at Vodorlaad ala voiadool «ord» aa oagovoor ooa d«*r to alja
bijgohoadoa, boHiadlgd. lot roadoaoat vaa dit aaol groaioado
ojrotoo*) dat i.v.a>« da iagoaikkoldo atraotaar »aa Avablaoho

aoor bovovkolljk aaa, blaok gortag to aija.
Hot hoofd vaa do dootaMatatio TOB da togolao aaatovdioaat

braeat ooa boaook aaa da afdoliag. Mot aoa Tortogoawoordigov
vaa do Oaaadoaa M.C.H.P. word vaa godaohtoa irowiooold ova*
aogolijkbodoa tot aatoaatioorlag vaa do doaoawatatio.



AMA PttXODl 1-4.197O - 1*1O»1*70

In 4* varalagpariada ia ap M-Jariga l**ftijd
4* kaar t OadaraaaidUHraaaataaaa* B«

Xa kat afgalapM tijdvak kakfeaa 25 P-
da Diaaat varlataBt 8 aag«aa kat aavaifc«i vaa €• aitka*
rlagagaraaktigda laafUJA (1 kagara* % aiddalaava aa 3

•* 13 OP »i««» v«r»««k (5 a444«lk«r»
12 laf«p»« aXlvm Tr*mN«t »••• 5

25

12 4*«* la dlT«rw 4agkla4Mi f«plaatat« a4vart«ati«a «a
2 aa a«i y*ra»aalijka

ia a*s »ta»ia aiat
jnriat «a *aa Javidiaak ataftn4»»«rha> aaa %• %r«kk«a«

Oadaaka *a« tâ alijk fraat al«Mw«nraia kiaaca 4*
aaati* koadwa, aaaat 4a m**r vagalaatic «««rk«jraa4*

r«rd«r kakaa4«14 raapaetiavaUjk afgakaadalt var4aa» Ala
kaaata kiarvaa. gaaaaa4 vavd«i:
«a ianraariaf vaa aaa aaa da ayaaifiaka altaatia

daaa Di«aat

• klijvaada iaaaaaaiag tat kat karaikaa vaa a«a raiakaataa*

• Ntaakaiaakat* karaiaaia* vaa aalaviaaai waa aakala graap»a
vaa yaraaaaal (aaavtaa taaaaam aa 100 g«vallaa la ka»

• vaaratal tat kayaiaaiac vaa da vavaaldlac traa raagaft ki J
aaa da Miaiatar*

Aaa 5 aiddalkara aafetaaaraa aa aaa 1 kaafdaabtaaaar
ward ap grtad Taa da aagaaaaada 5£»*agaliag ••» tagaaaat*
kaaiag ia aiaktakaataa taagatoad* taraijl a«a 25 aaktaaaraa
aaa gratifiaatia i*v*»« aaatajakilaaa aard varlaaai*
£aa groat aaatal paraaaaalaladaa ward aat raad aa daad tar*
aijda gaataaa ia aakaa da iadividaala raaktapaaitia ka»
traffaad,
Op varaaak Yaa da Oi«aatl*idiag vardaa karakaaiagaa apga*
•tald vaa kat aaatal aaadagaa dat varlaraa gaat daar a«a»
taaaaaa Taa ai«ktar«rauia aa trarlaft •» warktijdvarkartiag*
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BiJ aaa MUM* Vajl t«aa aadavarkara ala gavalf

Orgaalaatftai laagdmrlga aftakta raapaatftavalftjk aplaldftag, aag da
aaatfta aftak la da varalagparftada gaaaadaaakt alaakta dla
aakaa tar kaad ta aaaaa* dfta gaaa afttatal gadaagdaa*

Da paraaaaalawartriag varada daarbij val da avaarata

Ward aftj da aaaraag vaa da varalagparftada aag gavarkt

d« «fd«liag«» AGO •» B

d« «fd«U«* », Mtoft ««rdt v»r«««k* d«t la *• ¥«ho«ft» •*!
«i MttUli«| VWi d*

fgMWkt tot
d* Milll«itati<i i»trokk«Ni

Mt - **» lmi«ir«»tlBC la d*
««rd«

d«
d«

Diwwt
d*

DwurblJ MLijkt Mk d« kttl*r«atla«t t.w, «• kiarprl jcm •» d«

d*
tnui d* •fd«li>c«i •» C •» D,

T«r mrwlliag mm W^MUMI* MI la d*

aaa tftaatal aadavarkara vaa taaaftaata keag^alddel-
laagatrakkaa aaataa vardaa* Za 1969 l»kta kat

vaa aalka a«g» atagftaftraa aaa ta trakkaa* Tat aog taa
vardaa ar dit

Tat da faataraa dfta tat dit

Bij d* Pff* mar mm t«r
wi d««r Bidd«l vm ad*

••» «lt*i«kt «p d*

caa)* Vaa da
ap da at*gftalra*adv«rtaatia Taa

1970 kvaaaa ar 93 *••' aaa ariaataraad gaaprak la
klag. Vagaa eaadftdataa vardaa taa alatta fta aadaraaak ga-
aaaaat vaarvaa ar alaakta Ma da aiadatraap aakaalda aa
fta dftaaat trad.

Intar gaplaatata adrartaatia vardaa 96 raaatiaa
vaarvaa ar 4*3 tarataad vardaa afgavaaaa ala

gavalg vaa laaftijd (vaalal rayaal aadar daa 39 jaar) aa
aavaldaaad gaaakta vaaraplaftdftag* Vaa da 23 apgaraapaaaa
vardaa ar 11 fta aadaraaak gaaaaaa* vaarvaa ar ftaaftddala
9 ap ftadftaatftaa aftt da aadaraaakaa aftja afgavaaaa*

aaadftdataa aftja aag fta aakaadalftag*
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traft adr»rt*raa • klj to toataaato kaadiaaa* - aaTaXtoaato
raauXtaat aaX aXijTaa •pX«r«r«a« ««rdt aaar aator* vagaa
C«a««kt •• to cavaaata aaadidataa t« k«r*ikam* !>•
faaa daarkij raarXapig ait aaar kat kaaadaraa Taa

I.MU. aa

» to
to b*dr!4fMurt« «t to

vm tot
197O r»lto«id

1m to
to

Taa «aa aaatal Taa XlararXada la aaaralk
fuMtlM.

pa«ala« aaa to lakwd Taa kMftotak XX ABA! Taa d«
faiXigtoitoiiaaat

t«MMm k«t «l«taMMNMr4 ma IdaaM afalMikar* tljd

Z» to v*r«U|»rM* MoktM 100
to

10

U M«t
keuto* or»r to

Xa Tt«r carmXXaft ««rdaa to
t«rv!JX

ft«t tMtorar vaa h«« ftMlaaX 7oato T*rf*torto la to
«• «>>•<§• MVMHHMX t«r k»kmd«lla<

tot s*to*X *«kt gvvaXXm va» r«m»«k«i M IwXp*





AHA PERIODS

- 30-9-1970.

Do aa»goY*aagdo bodragoa voor hot jaar 1971 aij»
oagowijalgd in do Mlljooaoaaota opgoaoaon. Vooraiom
la im ooa ultbroldlag <raa d« b«««ttiaf ••% 18

Bij Bohrijr.n ram 13 4*11 1970 w«rd door do Alg.
Rokoakaaor aoogodoold dat doehargo word vorlooad tot
on mt h«t di«MtJa*r 1968.

Ad«ini«tr>tio. IB do Torslagporiodo word tooctondag oatraagom
op ••• Toorotol tot o»» bopoAldo toopaaolag Tarn art*
1*» AKAI aijado hot artikol waaria do vorgoodiag wordt
gorogold TOOT ToraeauiTiag la ooa dioaatrooator*
lot la thaaa mo dat do aaa dio la rooatordioaat work*
caaa ia, aoaa voor ooa voraohovoa dioaat Taa 8 «ar ia
foito aoor gold oatvaagt daa TOOT oom oxtra dio&at vam
B

lot gobovw Proa* Koaaodylaaa 25 aijado hot aoofd-
gobouw, biodt« aaar thaaa goldoado aaatataToa goaotoa,
to wolnig raiato* Za dit gobeuw la ± 4000 B2 Tloor
opporvlakto boaohlkbaar TOOT rula 500 poraoaoa*
Voraalltor wordt aoaoatool gorokoad op + 10 »* par
poraoaa*

Ook hot gobouw waaria do oploldlag (B>) ia gorostlgd
blodt to wolaig rulato. Aaa do voraookoa T«a polltlo-
aljdo tat oploidlag Taa politioporaoaool kam aoacatool
la oaroldocado aato govolg wardoa gogoros.


