
VERSLAG VAK DE BIJiiSMOMST VAK V'iyfC•JG^
EEN /uvNTAL POLI TISVilSSIN^II-iG .-•>:, G-iiiiGV'OÜN OP DINSDAG
7 OK.TÜBSR 1969 te «S-GRAV,-:Ï»KAGE.

Aanwezig zijn:

Van do Politieverbindingen;

AHNIiiM

ALKMAAR
UTHüCHX
IXJRDSECKT
AMSTÜRDAH (R. P.)
ALKMAAR

DORDRECHT
AMSTERDAM
NIJMSÜEII
ZAANDAM
ROTTERDAM
ALKMAAR (R»P.)
GiWNINGiCK
SCHIEDAM
ARNHEM
EINDHOVEN
VELSEK
LEIDEN
EïiSCHliDE
GRONlNGii'-K
• s-QaAVKNHAOlü
HAARLEM
SCHI-1DA14
TILBURG
DELFT
AMST3RMM
ROTTERDAM
HAARL2M
TILBURG
EINDHOVEN
ALKÏ-iAAH Cii.P.)
SCHIEDAM

Van do B.V.D.;

Jhr. H. do SAVOJRNIH LOKifAH (vooraittGr)
A. BLOH



De heer DE SAVORNIN LOHMAII (voor ai c t er) opent te l'f.OO uur do

vergadering en heet de aamvesiga.-i welkom.

Hierna geeft de voorzitter hei woord aan do heer A. BLOM, die eeu

inleiding houdt betreffende het onderwerp-"De anti-N.A.V.O.

f, campagne-plannen van Europese studentenorganisaties". Do heer Blom

'} gaat hierbij in het bijzonder in op de voorgeschiedenis van het op

| vrijdag 21 november 1969 door de N.S,.K. te Amsterdam georganiseerde

anti-N.A.V.O.-congres en de op zaterdag 22 noyc-tifcar daaropvolgend

eveneens te Amsterdam gehouden demonstratie.

Vervolgens wijdt Drs. een beschouwing aan de volgende

onderwerpen:

- verdachte gedragingen van h.t.l. geaccrediteerde personen

(S\t Oostblok-landen, China en Cuba en/of Imr. gezinsleden,

met naao in gebieden mot beveiligde en/of geclassifice-arda .

objecten (bijv. Afcent, militaire vliegvelden, kazernes,

civiele beveiligde objecten e.d.).

- informatie over bijeenkomsten van plaatsolijks emigranten-

organisaties en deelname aan of belangstelling hiervoor van

Oostblok-vertegenwoordigers.

- informatie over bijeenkomsten van Overzee Chinezen «n de

mogelijke belangstelling daarvoor van de zij>io v.-ui de

Chinese vertegenwoordiging h.t.l..

- informaties over verblijf van stagiaires, studenten e.-J. uit

Oostblok-landen (relaties, sociale contacten, band met diplo-

/̂ matieke vertegenwoordiging, specifieke interessen, <.:.d.).

•*• - in het oog springende manipulaties en gedragingen v&r. par--

sonen terzake hun relaties tot elhier geaccrediteerde porao-

nen uit het Oostblok en/of hun gezinsleden, alsmede tot per-

sonen afkomstig uit het Oostblok (stagiaires, huwelijken,

artiesten, etc.).

De heer licht e.e.a. toe aan cle hand van voorbaulac-n uit do

praktijk. Hierbij toont hij aan op welke wijze bepw<jl3u informaties

van d& zijde van do politio van groot bolang kunnen zijn voor een

doelmatige bestrijding van spionago-activitoiton»

Na een discussie n.a.v. de behandelde ondyr'.vorpoi'', v;ordt de datum

voor de volgende vergadering vastgesteld, en wel als volgt:

Groep I : dinsdag 10 maart 1970

Grcop II : donderdag 12 maart 1970

Hierna sluit de voorzitter d*y



VERSLAG VAïl DE BIJS^NKCri3T VAI-: Y.^Tr^N^ÜÜ^BIG.Jiïfc; VAN
JSiüS AANTAL POLIïI2V3Riiïi-.l/IuTG2H, G^HülLQiJN OP DGHUOUJ.G
9 OKTOBE8 1^69 to

Aanwezig zijn:

Van de Politieverbindingen;

GRONINGEN (E. P.)
HI1VERSUM
Zl/OLLS
APELDOORN
• s-H^TOGSNBGSOII

ÜT8SCIIT (R. P,)
APJilLDOOIJN
LjBS'UWARDïïï

ZUTPHUN
BREDA

GRONINGEN (ft. P,)
HEIJGÏ;LÜ
HENGELO

VL1S3IHGKN

MAASTKICHT
EMMSK

uUNio/inL (Kon,Me;f.)

ROTTiJRDAli (Kon. Mor.)

Van de B.V.D.;

Jhr. M. de- SAVOPNIN LCHMAN (vooraitter)
A. BLOM (inleider)



De heer DS SAVOHKIN LC.'lhAK (voorsittpr) opent te l̂ f.OO uur de-

vergadering en heet de aanw?r.igca volkora.

Hierna geeft de voorzitter het v/oord aan de heer A. BLOM, die een

inleiding houdt betreffende het onderwerp "Do anti-N.A.V.O.

campagne-plannen van Europese studentenorganisaties". De heer Blo3i

gaat hierbij in het bijzonder in op de voorgeschiedenis van het op

vrijdag 21 november 19&9 door de N.S.E. te Amsterdam georganiseerde

anti-N.A.V.O.-congres en de op zaterdag 22 november daaropvolgend

eveneens te Amsterdam gehouden demonstratie.

Vervolgens wijdt Drs. een beschouwing aar; de volgende

onderwerpen:

- verdachte gedragingen van h»t.l. geaccrediteerde personen

'"-̂  uit Oostblok-landen, China «n Cuba en/of hun gezinsleden,

met name in gebieden mot beveiligde en/of geclassificeerde-

objecten (bijv. Afcc-nt, militaire vliegvelden, kazernes,

civiele beveiligde objecten e.d.).

- informatie over bijeenkomsten van plaatselijke emigrant&n-

organiaaties en deelname aan of belangstelling hiervoor van.

Oostblok-vertegenwoordigers.

- informatie over bijeenkomsten van Overzee Chinezen en rlc

mogelijke belangstelling daarvoor van de zi'ido van de

Chinese vertegenwoordiging h.t.l..

- informaties over verblijf van stagiaires, studenten c.d» uit

Oostblok-landen (relaties, sociale contacten, band met diplc-

""" ̂  maticko vertegenwoordiging, specifieke intore&sen, ̂ .d.).

- in hut oog springende manipulaties en gedragingen van per-

sonen torzake hun relaties tot alhier f3oaocrediteerde perso-

nen uit het Oostblok en/of hun gezinsleden, alsmodo tot per-

sonen afkomstig uit het Oostblok (stagiaires, huwelijken,

artiesten, etc.).

f De heer licht e.e.a. toe aan de hand van voorbsoldan uit de
>*
l . praktijk. Hierbij toont hij aan op velke «i j se bepüf.Idü informaties

ï van de aijdo van de po.litio van groot belang kunnen ai in voor een

f doelmatige bestrijding van spionGge-Hctivitoiten,

Na een discussie n.a.v. de behandelde onii^r.;jrpen, wordt do d:itum

vergadering va6tgof3leld, c;n vol alt

Groep I : dinsdag 10 a'.r<art 1970

» voer de volgende vergadering va6tgOf3leld, c;n vol ala "olgt?

ij Groep II : donderdag 12 taaart 1970

f> Hierna sluit de voorzitter


