
PaJKHUlU aariada 1 oktabar 1968 - 1 april

Zn daaa varalagparioda v«md gaaa bijoaakoMt ««t d*
Vaat* Coaviaaia vaar da laliohtiagon-» a» Vailighaidadiaaataa
plaata.

Dra* A.D.l. Tilaaaa, opTolgar va» da haar Mallaam i» da
Vaat* Coaviaaia, braaht ap 13 aavaabar 1968 aam oriaataraad ba-
•aak aaa da Diaaat*

Ir vard ei» vaaaaga da Kaaaraoaviaaia ia bahaadaliag fa»
gavaa varaaakaohrift afgadaaa. •

•ij da bahaadaliag vaa da bagrotiag vaar 1969 kwaa da
B*V.D. ia da Tvaada Kaaor aahtaraaavolgoaa tar apraka ia da var*
fadariag van d* Vaata Caaaiaaia raar Biaaoalaadaa 2akaa vaa
l? aktaaar 1968 a& ia da vargadariacaa vam da Kajaar vaa 12 aav*a>
bar, 11 a» 12 daaaaaar 1968. lat Haafd va» da Dianat aa hat Eaafd
Kabïaat waraa alarbij aaavaaig» Oa aotia vam da haar Wiabaafa a*a<
batraffaada hat lidaaataahap vaa da P»S,P. ala faatar bij baaaa»
aiag af bavardariag ia avarhaidadiaaat, vard ap 12 aavaabar 1968
iagatrakkaa* O* ataaaiag avar aaa aadara aetia vaat daaalfda affa*
vaardiffdaa batraffaada hat lidamataahap vaa aaa politiaka partij
ala faatar bij baaoaaiag af b*vordering ia ovarhaidadiaaat, vard
op varaoak vaa. da iadiaaara op 12 daoaabar 1968 aangahoadaa tot
aaa aadar ta bapalaa dataji* Da door d* haar fraaaaaa o.a. iaga»
diaada aotia batraffaada hat ag&. 4«btaaaraavarbadt vard op
daaalfd* datw iagatrokkaa.

•ij da bogrotimgabahaAdaliaf i» da Sarata Eaaar ap
18 Haart 1969 ia da B.V.D. alat tar apraka gakoaaa.

Vaa adviaa vard gadiaad voor baaatvoordiag vaa aaa da
Ragariag gaatalda vragaa vaa da ladaa dar Toaada Kaaar, da haar
Voahoff (batraffaada da graaabavakiagataak vaa da loainklijka
Karaahaaaaaa) aa da haar Madarhorat (iaaaka da vadariaatalliag
va» da vadaraijdaa viauwarpliohtiag door Nodorlaad a» Zuidalavia]

lar raaliaariag va» da toaaaggiag va» da Niaiatar dd.
11 daaaabar 1968 i» da Zvaada Xa»ar gadaa», dat da »ataria va»
hat vailighaidaoadoraooki da varvaamogalijkhaid voor aollioi-
ta»t*a« da aaavijaiag vaa vvrtrouvaaafnaotiaa aa da bapaliag va»
hat ataadpa»t dar ragariag ta» aaaaiaa va» da al of aiot haadha*
vi»g va» art. 97b ABAR voor hat aiada va» hat lapaada parlaaaa-
taira jaar aallaa aij» garagaldv wordt aaaw aa»*»gav*rkt »at da
Diraetia Ovarhaidaparao»aalabalaid vaa hat dapartaaaat, aa ataa»
varlaaad aaa hat vork vaa da rnaataal» Boa»

Z» v*rba»d »at da korta tijd dia tar aaaahikki&g ataat
aal da Cooaiaaia Boa biaaaakart i» aaa intaria>-rapport hat vaa
haar varvaohta adviaa aitbraaga» ovar art. 97b ABAK.
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O* door da Oiaaat ia aaaaavarkiag «at OH/Afft oatworpaa
•iaiatariolo baaofciUciag tor rogoliag Taa tot T a i l i g t o i d -

i» waaria ook opgoaoaoa do aga. Torwoorprooodwro Torkroog» aa
oaigo oadargoaoaikto wijaigiagoa» do goodkooriag Taa Tortogoa*
woordigora Taa do Hiaiatariaa Taa Juatitio oa Taa Dofoaaio* Hot
oatw«rp word door do Dirootio O.P. goaoadaa aaar do AdTioaooaaia*
aio ArboidaToorwaardoa Orortoidaporaoaool oa tor koaaia gobraoat
Taa da Coawiaaia Boa*

Br wordt aaar goatraofd bodooldo oatworp-toaohikkiag ao
apoodig aogolijk aat ooa aota Taa tooliohtiag gorood t* tobbaa
Toor do bohaadoliag ia do Miaiatorraad. Ala tot iatoria-rapport
Taa do Coawlaaio OTOT art. 97b tor toaehikkiag ataat aal»
aadat do Miaiator aija ataadpaat hioroTor aal tobbaa bepaald, go-
traoat wordaa aat apood ooa toaliaaiag taa priaoipalo hiaroTar
Taa da Hiaiatorraad to Torkrijgoa.

Bij do Toorboroidiag Taa da gotolo aiarbOToa Taraolda
•atorio» waarbij do Dioaat uit koofdo Taa aija taak toa aaawata
botrokkoa ia» wordt aoTool aogolijk adTiaoroad, ooordiaoraad aa
atiaaloraad opgotrodoa.

Op Taraoak Taa da Toaraittar Mr* Biaatowral» gaf tot
Hoofd Taa da Oiaaat ia da bijoaakoaat Tam daao eoaaiaai* dd«
8 aoTaabar 1968» aaa aitaaaaottiag totroffoada da argaaiaatio
Taa da toTailigiag a.t.l*» d* rubriaariag Taa dooaaaataa aa d*
atrafraohtolijto baactoraiag Taa OTortoidagatoiaam*

Hot Hoofd Taa do Dioaat wooado twoo ia doaa Toralagporiod«
gotoadaa bijaaakoaatoa bij. Raaat da gabrvlkolijka iaforaatio OTOS
do axtroaiatiaeto grooporiagoa» gaf hij ooa aitoaaaottiag OTor
oaa roooat ia Bolgio bij da HAVO aaa tot lioat gakoaoa apiaaago*
goTal aa OTor do affairo Taa do godofcetoordo Caiaoao Saakgolaa*
tigd* Liao Ho-aam.

O* Diamat word totrokkaa bij tot (iatar)dapartaaaataal
jaridiaoh OTorlog batroffaadat
• d* ia tot kador Taa art. 2* Taa do f*t B.B.B.Q. togoa Tailig-
toidaTardaehtaa ta aaaaa •aatragolaaf

• d* artikaloa 97b a» 99 Taa tot
wotaoatworpaa totroffoad* tot tal*fooag«toia aa tot af*

Ittiataraat

• do toToiligiag Taa do Xaropoao Ooaooaaatoppaai

Da ia tot Torigo Paaorama rooda aaagakoadigda talariaio*
wltaoadiag batraffaad* da B.V.D. Toad plaata ia tot HfB«prograja*
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•a "Xabargoroa" Taa 20 aoToabor 1968» lot Hoofd Taa d* Dioaat «a
bat leofd Kabiaot Toraekoaoa op d* booldbaia «a wordoa boidoa go-
iatorriowd door Dra* » do aaaoaatollor Taa kot pro*
grawmu Haar aaaloldiag Taa do aitaoadiag wordoa dirorao pooitio*
TO oa vaardoroado roaotioo oatToagoa*

•at do rolatioa aot do pora ootroft koa ia doao Toralag»
poriodo wordoa goooaatatoord dat diTorao aaloa door Joaraaliatoa
prija «ord goatold op kot oordooi Taa do Dioaat toa aaaaioa Taa
•oataalliagoa" Taa allorloi aard dio aoa OTorwoog to pablieoroa*

liordoor word do gologoakoid Torkrogoa aoaaatioaool go»
aokrijf dat kotaij kot ialioatiagoa- oa boToiligiagawork ia kot
algoaooa, kotaij kot work vaa do B,¥.D. ia kot oijaoador gooa
good aoa dooa» to roorkoaoa.

Ia dit Toroaad wordt aoldiag goaaakt Taa ooa op Toraook
Taa botrokkoao plaatagOToadoa goaprok aot ooa joaraaliat Taa
"Vrij Modorlaad" tot wio do ookoado Ir. J.T. filaaa slok aot ai Ja
(oToaooaa bokoado) klaoktoa oTor do B.V.O. kad gowoaa* Wit do
daarop Tolgoado pablioatio( waaria kot goTal-Wilaaa aitToorig
word bokaadold, blook dat rokoaiag waa gokoadoa aot kot door do
l.V.D. Torotrokto ooaaoataar oa dat aoa orraa kad afgoaioa dit
goTal aaa to grijpoa Toor kot apuioa Taa allorkaado doaigroroado
opaorkiagoa aaa kot advoa Taa do Dioaat( dit ia afwijkiag Taa do
gowooato Taa dit wookblad*

2-
Do Bijaoadoro Ooawdaoio TOOT bot PoraoaoaToraoor kwaa ia

doao Toralagporiodo twooaaal bijooa, aaaolijk op 2% oa 25 oktobor
1968 ia Doa laag oa op 16 oa l? Jaaaari 19̂ 9 ia Laxoabarg. Do
ftabooaaioaio ad boa Taa do Bijaoadoro Coaaiaoio Torgadordo ia
doao poriodo aoktaaal* Aaa doao bijooakoaotoa word otooda door do
jaridiaok adTiaoar Taa do Oioaat doolgoaoaoa.

Vaa do door do Bijaoadoro Coflaiaaio oa Sabeoaaiaaio ad
aoo bokaadoldo oadorworpoa waarbij do Dioaat botrokkoa waa,
aoa aior goaooadt
• Toorgoatoldo TiavaafaoaaffiagaoTorooakoaatoa aot diTorao

laadoa, w«o« SaidalaTio oa BooaoaiSi
• kot boloid t«a«T. do toolatiag Taa roTolatioaairo Joagoroai
• TorooaToadigiag Taa groaaforaalitoitoai
• do OTorgaro oa OToraaao Taa oagowoaato Trooadoliagoa

do groaaoaf
• do wodoriaotolliag TOB do poraoaoaooatrolo

biaaoagroaaoa ia bijaoadoro oaataadigaodoai
• wijaigiagoa ia do Toorwaardoa Taa biaaoakoaat Taa Trooado*

liagoa oa ia do prooodaro bij do afgifto Taa Tiaa, oa
• do goTolgoa Taa kot Trijo Torkoor Taa workaoaoro biaaoa do
HQ ia Torbaad aot aioawo U0^r«g«liagoa toraako*

Do ftabeoaaiaaio Toor do aaaoaworkiag taaooa do Voilig»
koidadioaotoa kwaa ia do Toralagporiodo drioaaal (iaforaool)
bijooa, aaaolijk op k oktobor 1968 ia Brvaaol, op 13 doooabor 1961
ia Laxoabarg oa op 14 fobruari 1969 ia Doa Haag. Aaa doao bijooa*
koaatoa word doolgoaoaoa door kot Hoofd Taa do Dioaat, lid Taa
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lot yroblooa Taa do boToiliglaf **» do laatollinfoa **»
(U Saropooo aoaooaaehappoa word i» d* vorolafporiodo, «.a. door
do Tordvijaimc wn ••• aabt«ma*r TWI SDSATOM MUOP Oo«t-O«it«l«ad(
bijseater aatuMl. 0« «MI* Mw«a««rk«ad« B«a*l«x»T«ilich»id»-
di*act»B sija t«TMk« diligont MAT «ordra atood» «««r f«eomfroa-
t««rd a«t b«l«MMrlBf«a voortvXo«i«ad« uit h*t mipraaational*
karakter vaa d» Sarop*** Zaat«lliag«a*

D» aoodaaak d* iat«ra* b*T*ili(ia( T«H d« CtaMcaaehappoa
t« T«rb«t*r«a - so«l* r««d« jaraalaag door d* T«iligh«id«dl«a«t*a
voorfMtaa» - wordt door do Curopoao CoaaiMlo ml aoor «a ao«r
lagoal*», aaar hot blijkt dat voor do offootaoria* daarraa aog
talrijko aiadoraiaaoa aalloa aootoa wordoa goaoaoa*



PANORAMA periode 1.10.1968 tot 1.̂ .1969.

Verhouding met andere Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten»

De samenwerking met de verschillende buitenlandse inlich-
tingen- en veiligheidsdienstê'n had een normaal verloop. De
wederzijdse verhoudingen zijn goed, de contacten waren al naar
behoefte meer of minder frequent. Het contact is het meest in-
tensief met de diensten van de landen, die deel uitmaken van
de NATO. Het berichtenverkeer met de diensten bleef op hetzelf-
de peil. Studiemateriaal werd in ruime mate ontvangen.

De samenwerking van de Jüuropese veiligheidsdiensten met
betrekking tot jeugd- en studentenacties werd op dezelfde voet
voortgezet.

STATEN Inlichtingendienst (C.I.A.)

De relatie met deze dienst werd wederom gekenmerkt door
een intensieve uitwisseling van inlichtingen. In verband met de
zaak van de overgelopen Rood-Chinese zaakgelastigde Liao Ho-Shu
bracht een tweetal ambtenaren van de afdeling C. een bezoek aan
de Verenigde Staten. Twee C.I.A.-medewerkers bezochten de
B.V.D.. Besprekingen werd gevoerd over de psychologische aanpak
van het inlichtingenwerk.

Veiligheidsdienst (F.B.I.)

De nauwe samenwerking met deze dienst duurde voort. Uet
Hoofd Kabinet bracht een bezoek aan de F.B.I.-vestiging te
Bad Godesberg in verband met enkele juridische aspecten ten
aanzien van vreemdelingen*

Veiligheidsdienst Amerikaanse Luchtmacht (0.5.1.)

Als resultaat van het overleg in de vorige verslagperiode
gepleegd, werden enkele besprekingen in Den Haag gehouden aan
één waaraan ook de Luchtmacht Inlichtingen Dienst deelnam*

Tijdens een bezoek aan üuropa bracht het Hoofd van het
O.S.I. een bezoek aan de B.V.D..

Inlichtingendienst (M.I. 6)

Het Hoofd van de afdeling Contraspionage bracht een be-
zoek aan de B.V.D*.

Veiligheidsdienst (M.I. 5)

H.BVD bracht een bezoek aan deze dienst, waarbij onder
meer personeelsproblematiek werd aangeroerd* De samenwerking
met deze dienst is waardevol en geschiedt op efficiënte wijze,
onder meer dank zij het rechtstreekse telexverkeer»
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BELGIË Veiligheid van de Staat,
Het Hoofd van deze Dienst werd gepensionneerd en een

opvolger werd tot nu toe niet aangewezen*

FRANKRIJK

DUITSLAND

ZWEDEN

JAPAN

Zowel ten aanzien van de D.S.T. (Veiligheidsdienst}t de
S.D.E.C.E. (Inlichtingendienst) als de Henseignements Gênêraux
(Contra-subversie) kan gemeld worden dat de samenwerking goed
blijft verlopen.

PJI.BVD bracht samen met de Hoofden van de afdelingen B»
en C.t op uitnodiging, een bezoek aan de S.D.E.C.E.

De samenwerking met het B*f«V. (Veiligheidsdienst) blijft
even intensief als altijd en bracht verschillende bezoeken over
en weer met zich mede.

Hoewel de verhouding tot de B.N.D. (Inlichtingendienst)
goed valt te noemen, is de samenwerking met deze dienst minder
diepgaand. Het is nog te vroeg om te zeggen wat de commando-
wisseling - de Generaal Gehlen werd opgevolgd door de Generaal

• voor effekt zal hebben. De voorlopige indruk is dat
bij de B.N.D. een strakker bewind wordt gevoerd, en de dynamiek
van de dienst groter is geworden*

Een bezoek van H.BVD aan de Zweedse Veiligheidsdienst
resulteerde in belangwekkende discussies over vragen van alge-
meen beleid.

In overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd
besloten van tijd tot tijd met de Japanse Dienst gegevens uit
te wisselen. De betrokken Dienst had hierop al vele malen aan-
gedrongen, hetgeen door het Nederlandse Ministerie van Buiten-
landse Zaken werd ondersteund.

Onlangs werd een begin gemaakt met een bescheiden uit-
wisseling van gegevens.

Over de samenwerking met de overige buitenlandse Diensten
is niets belangrijks te vermelden.

Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de B.I.D., de
M.I.D., de M.A.R.I.D. en de L.U.I.D.



PAHORAHa VAK fgRKZAAMHBDBM VAM ATPtLIMQ B YA* M iYP

(1-10-1968 t/m 31*5-1969).

Ia doao vorolagporiodo ia bijaoadoro aaadaoht goaoaoakoa
aan do oatwikkoliagoa biaaoa tot Sowjot-blok, o.a. ia vorbaad
••t d* tooaoaoado druk op Tojoohoalowakijo «n do pogiagoa va»
Moakoa do aatolliotlaadoa tot ooa grotoro ooahoid t* dwiagoa.
Do roaotioa vaa d* Woatoroo CP-oa op doao oatwikkoliagoa aija
«itoraard aaawkoarig goobaorvoord, aodo ia do ooatoxt vaa do
roorboroidiag vaa do iatoraatioaalo ooavaaiatiooho ooaforoatio,
dio door allorloi atrubboliagoa woor tot jvai 1969 «oost wordoa
«itgootold.

Hot 9o Ooagroa traa do CP»Chiaa, waaraoo do oultvrolo rovo-
Itttio Toorlopig aohijat to aija afgoalotoa, hooft opaiovv do aaa-
daoht goTootigd op do aituatio ia Chiaa.

Oror doso oatvikkoliagoa ia op do gobruikolijko «Ijso gorap*
portoord*

Do CPU hooft aiot doolgoaovoa aaa do ia Boodapoot goaoudoa
Toorboroidoado vorgadoriagoa voor do koaoado eoamaiotiooho iator*
aationalo eoaforoatio* Voor doao ooaforoatio, dio op $ jaai a*o.
to Moakott aal bogiaaoa, hooft do GPV roodo ooa aitaodigiag oat-
raagon. Zij «tolt aioh tot aa too wat^aoutraal oa afaijdig daar-
togoaoror op oa hooft aog gooa offioiolo boolioaing oror hot dool*
aoaoa aaa doso ooaforoatio goaoaoa.

Ia Torbaad aot hot roroaataaado ia Tool aaadaoht goaohoakoa
aaa pnblioatloo ia MDo •aarhoid" oa «itoprakoa Taa partijboataur*
dor o oTor do houding raa do C PM t* o. T. do iatoraatioaalo «oaw*
aiatiaoho bovogiag. Dit goldt aot aaao do artikoloarooko "Oodaoh-
toavorold ia bovogiag" (roroohoaoa ia "Do Waarheid" taaooa 29*11
oa 28-12-1968), hot aaaifoat dat do CPN i.T.a. haar vijftigjarig
bootaan voraproid hooft* oa hot ia hot kadororgaaa "Politiok &
Cultaar1* vaa aaart j.l. gopabliooordo "Witbook". Ia dit laatoto
wordon "do opvattiagoa vaa do CFK ovor iatoraatioaalo diaouoaioo
oa iatoraatioaalo ooaforoatioa" woorgogoroa, aaa do aaad vaa
partijroaolatioa wolko aiado 1963 «ordoa opgoatold oa vaa briovoa
dio aij ia domo poriodo hooft Toraoadoa aaa do Buaoiooho, Iraaao
oa Boagaaroo partijloidoro*

Bij dit anos valt hot op dat do CPN - aot haadhaviag vaa
haar oraotigo kritiok op hot roviaioaiomo vaa Chpooatajov • aioh
aildor opotolt togoaovor do haidigo Buooioeho partijloidoro oa
do oordor ia do gooitoordo partijroaolatioa aaa haa adroa goaito
kritiok au hooft «oggolatoa.(Oror doao oatwikkoliag word op
18 aaart oador do titol "Do CPU aoagt aioh ia do iatoraatioaaal
ooaaaaiatiooho diaoaaaioa" gorapportoord.)

Bij do bootadoriag vaa do biaaoalaadao "ooahoidapolitiok1*
dor GUI aija oakolo aapootoa opgovalloa, dio or op kaaaoa wijsoa
dat do CPU haar aa roodo goraiao tijd govolgdo koora Taa otrovoa
aaar ooahoid aot ooeialiotioeho orKaaieatioa (PvdA, MVT, PSP) wat
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gaat Tarlaggaa Muur aat aaakaa Taa aaataat aat _____
daaar argaaiaatiaa (¥•»• bij d* l» aaraabar gakaadaa
aati-*AVO-da«aaatratiat bij *• aardaakiag Taa da fabraariatakiag
•a raat»» M.J d» Taarbaraidiag van d* laai-Tiariag).

Hat ia adat aaaegalijk dat da CPU klartaa ia arargagaaa
aa aiaa kij da ralgaad jaar ta aaadaa Tarkiaaiagaa ta kaaaaa
praaaataraa ala aaa pragraaaiaTa aa radiaala partij* dia aiaa
daidaiijk vu aadaraaaaidaa Taa da arariga politiaka partijaa.
£aa «aar radiaaal vardaada apatalliag bij da aatiaa ia da badri*.
vaa (vaavaia haar aaahaag allaaa tat «itiac kaaaad ia Aaatardaa)
aadaratraapt avaaaaaa dit atravaa vaa da CPU*

O» aaajMniatiaaaa aativitait aadar da ia aaa laad varkaada
bvitaalaadaa gaataraaidara, aat aaaa aadar da apaajaardaa aa
Oriakaa alaaf aak ia daaa Taralagpariada da aaadaaat vrafaa*
Ovar aaa aat atava traa da CPU daar da Spaaaaa eaaaaaiataa gaar*
gaaiaaarda daaaaatratia tagaa da afkaadigiag vaa da aeadtaaataad
ia ftpaaja, dia ap 15 faaraari ia Aaatardaa vard gaaaadaat aard
afaaadarlijk garappartaard.

O» kaatadariag Taa da aaajataiatiaaaa Naalpargaaiaatiaa" ia
aaa laad wad ragalaatig voartgaag* Daar, ala gavolg Taa da aata»
aaaa kaara dar CP», da ralatiaa aat da earraapaadaraada iataraa*
tiaaala Iraatargaaiaatiaa aog alaohta aaa faraala batakaaia
habfcaat vardaa da aatioaala argaaiaatiaa aaavalijka aaar bij da
algaaan» «aaamaiatiaoh» aaUvitait batrakkaa. Da laaaaaid valka
aiaa tij vala CPIUladaa aaaifaataart, bahaarat ia faita araaaaaa
da aalpargaaiaatiaa*

Eaa aitaaadariag aiarap varat da vriaadaaaapavaraaigiag
NKadarlaaa>9SABn aa aat daaraada varbaadaa raiaburaaa "Varaa"»
Ka da daar da partij t.a*Y. daaa argaaiaatiaa gaaaaaa aaatragalaa»
dia ar taa laiddaa dat da laidara daarraa afw«l ala partijlid
Mrdaa garayaard afaal «it aigaa bawagiag da baadaa aat da CPM
varbrakaat giag «r laaga tijd vaiaig af gaaa aativitait Taa daaa
diaaidaata groapaa «it. fiiada daaaabar varig jaar ia daaa pariada
Taa ia«*«atiTitait aahtar taaaiada aa ia aaa «aar daaada aat ladaa-
«arviag aa aadara argaaiaatariaaaa aatiritait*

Za daaa Taralagpariada aija da aatvikkaliagaa ia da afaar
Taa da radiaala jaagaraa aa atadaataa ia aaaaavarkiag aat da Tar»
aahillaada aaatardiaaataa Tardar aaavlattaad gaTolgd* Afgaaiaa
Taa aakala aatiaa Taa aaa aia af aaar araatig ardararataraad ,
karaktar, aat aaaa ta Aaatardaa, ia aat aaatar taaalijk raatig

faar da aaidiga "aalaiaa1* ia daaa afaar kaaaaa Taraakillaada
aaraakaa vardaa aaagavaaaa. Üaaaa da SVB blijkaa da tagaaatallia»
gaa» aadaaka aaa raaaata pagiag tat eantraliaatia, aag ataada
aaararkaaalijk» Da afaijdighaid Taa da gaaatigda atadaataagraa*
•arinfaa (USA aa AXPS) baparkt da aagalijkaadaa tat aa kat affaat
Taa radiaala aatiaa aaaaiaalijk* Da radiaala atadaataa vataa ia
da praktijk gaaa vag aat kat gavoal dat **aaakaid Taa aatia" aat



arbeidara aoodaakclijk i*. Door ••• flexibele houdiag Taa do auto-
riteitea wordt bOToadiea telkeaa «oor do prikkol tot aetie wegge-
aoaea.

Do STB «olf wijt do aalaioo-ateaaiag, blijkeaa ooa reeeate-
lijk opgootoldo aaalyoe Taa do aituatie, aaa hot foit dat do
otudcatea, hoowol boroid tot aetie, alot oTertuigd alja Taa do
«aardo oa do haalbaarheid Taa do geatelde doelea oa or aot aaao
aaa twijfelen of hun ideeën wol Tordor «eik» daa ooa herroraiag
Tan hot haĵ ao oaderwijoeyoteea ia hot hufdije aaataohappelijke
beetel, d.w«B* la "reforalatiaehe" ala.

Toch io or ooa iateroaaaate oatvikkollag aaa to wijaoa dlo
- opmerkelijk geaoeg, «aar tooralllg - parallel loopt aot oakolo
gobourtoaiaooa ia hot bultoalaad. Doordat oakolo goaatigdo ota-
doatoagrooporiagoa do groadraadaTorkioBiagoa hobboa goboyoot,
hooft do 3VB do H8B rollodig ia handen gokrogoa. Zo hooft ook do
Louroaso SVB haar groop op do V?S (do Vlaaaoo "H8R") rorotorkt
oa hooft ia Voot*Dultolaad do 8DS ooa üitéresaaato aaehtopoaltio
opgobouwd ia do VDS (hot Wootduitoo oqulTaloat Taa do HSR). Ia
oaa laadt ia Bolgio oa Woot^Daitolaad raken op doao vijso dorhalro
do oTorkoopoloado •tadoatoaorgaaioatioo ia haadoa Taa do radioaloa*

Do NAVO io voor do radioaio joagoroa oa otadoatoa aog atoodo
ooa iatorosaant agitatio-objoot* Modo vaavogo hot foit dat do
kweotie Vietnam voor hot aoaoat weinig iatorooaaat aoor iot »ul-
loa anti«RAVO-««tiTiteiten aogelijk aog toeneaoa*

Do Paoifiatiaoh Sooialiotiaoho Partij hooft ia doao Toralag-
poriodo drie "opea" ooaforoatioo goorgaaiaoord orer oadorvorpoa
die ia liakae kriagea aoaeateol populair aijat sulko tor Toorbo-
roidiag op ooa biaaeakort to houdea ooagreo* dat ia hot tokoa aal
otaan Taa do "liakoe ooaooatratio". Hot aaoooo Taa doao ooaforea-
tioa sehijat aiet boaodoa do Torwaohtiagoa gobloToa to aija*
Vooral Taa do kant Taa do trotakiatea en do SJ» oa ia hot algoaooa
Taa do kant Taa do joagerea* waa or Teel bolaagatolliag»

Ororooakoaotig ooa idoo dat tijdoaa ooa Taa doao eoaforea-
tioa gelanceerd werd, aal or Toraoedolijk ia do loop Taa dit
jaar ooa politiek eeatnta Toor baitoaparloaoatairo aotio wordoa
opgericht« oador loidiag Taa do PSP-oeaator Boetea.

Orerigeaa Talt ia do afoor Taa do paoifiatiaoho grooporiagoa
aog to aelden dat hot "Coalte 1961 roor do Vrede*» ala sedaaig io
geliquideerd oa opgegaan ia doSjalooH^groep, die do laatato tijd
aterk ia opkoaat ia»

In do afoor Taa do eud*politleke deliaqaoatoa oa ox»ES<-era
ligt do aotiTitoit Trijwol etil. Ook de LOIT aohijat praktiaoh
tor aiolo.te eijn.

Vol aija ia do afgolopoa aaaadea hier to laado oakolo kleine
oaderafdeliagea opgericht Taa do langer boataaado Vlaaaoo orgaai-
aatioo "Vore DiN oa "Vorboad ran Recht oa Orde**» Daaraaaat ia do
Partij Hioaw HechteH goatioht, die aioh tot aa too beperkt tot do
uitgifte Taa hot blad "Recht«-O»" (oplage 7 a «OOO exeaplaren).



Ia daaa Toralagparioda i» bijsoadara aaadaaht baataad aaa
d* problaaatiak Taa do "doaiaforaatia" «n "gahaiaa politiaka
baïaTloodiag" Taa d* aijda Taa d* Oaatauropaaa ialiohtiagoadioa-
ataa* D» raaultatan Taa aaa stadia oTor dit oadarwarp aija aaar-
galagd ia aaa aitrearig rapport*

Ba atakiagan aa da daaraaa gapaard gaaado oagorogaldhadoa
ia Suriaaaa haddaa ia baparkta aata haa waaralag ia Radar laad •
Zo aalaataardaa op 25 jaaaari axtraaa natiaaaliatiaah gaariaa*
toardo Sariaaaaaa atudaataa uit diraraa Nadarlaadaa uaivaraitaita-
atadan do gavolaaohtigd aiaiatar vaa Suriaaaa, dia ta Mijaagaa
aaa apraakbaart vornsldo.

Voorta bolagdoa Suriaaaa aatieaaliataa ia faaraari kort
aa olkaar aaa tvaatal Targadariagaa ta Aaatardaa. Maa traoatta
tot do opriaAtiag raa aaa orgaaiaatio ta kaaaa, walka aotiaa ia
Nadarlaad soa aoataa rooroa oa da atakaada laadgoaotoa ia aat
aoadarlaad ta ataaaaa* Eraaala ia aat varladaa liap ook dasa
pogiag oa tot ooa ailitaata orgaaiaatio vaa aatioaaliatiaeaa
Sariaaaara ia Nadarlaad ta koaoa, door oadarliaga aaijrar raa
do iaitiatiataaaara, op aiota uit.

Ia do aitaatia oador da Aatilliaanaa joagaraa ia aaa laad
ia aiota vaa aalaag gavijaigd.

Da goodo aaaaawarkïag aat da VHA «ard roortgaaat.

Da oritaria voor iataraariag Taa axtraaiatiaeha alaaaataa ia
•aitaagovoBo oaataadighadaa wardaa harmiaa* laa aiaava A-lijat
vordt aaaaagaatald*

Nadavarkiag ward rarlaaad aaa da aaaoriag Taa aaa ID-
kartothaok, vaarbij aat nat oog op do raabtaaakarhaid apaoiala
aaadaoat ward goaehoakaa aaa da avalaatia.

Door aadawarkara Taa da afdaliag wardaa, ia hat kadar Taa
door EO gaorgaaiaaarda oaraaaaaa aa bijaaakovatoa, Taraoaillaado
oadorwarpoa babaadald» O.B» da probloaatiak road da avalaatia aa
axploitatia Taa gagaTaaa.

Za da Toralagpariada ward da afdaliag gatroffoa door hot
plotaaliag ororlijdaa Taa aaa Taa haar aadawarkara*

Boa dor aaètiaohafa ward Toor lOToa aaaadaa godataehaard
bij do Voilighoidadioaat Madarlaadaa Aatillaa.

Saa ajabtaaaar Taa da baitaadiaaat aooht aa laagdarigo aiakta
aija workzaaahodoa gadaaltalijk harTattaa* Mat hat oog op aija
ga«oadhaid ward hij (Toorlopig) balaat aat liehta adBiaiatratiara
warkaaaahadaa*

£aa aaatal aiaawa paraoaaalaladaa liap ataga bij da afdaliag.
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SOVJST ÜNIS

Vertegenwoordiging

Algemeen»

De terugslag van de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije
op de betrekkingen van de Sovjet-vertegenwoordiging met de door haar
van belang geachte kringen was in verslagperiode nog duidelijk merk-
baar. Ook uit de geringe opkomst van de t/estelijke landen op officiële
ontvangstenvan de Sovjetruseische Ambassade bleek het isolement waarin
de vertegenwoordiging tengevolge van die gebeurtenissen was komen te
verkeren.
Officiële bezoeken van Nederlandse politici werden niet waargenomen.
Een van de Ambassade uitgaande poging tot contact met het partijbe-
stuur van de C.P.N. werd abrupt afgewezen. In Nederlandse journalis-
tieke kringen toonde men zich eveneens terughoudend t.a.v. de Hussi-
sche vertegenwoordiging. Culturele uitwisseling vond, o.m. tengevolge
van het restrictieve beleid ten deze van de Nederlandse overheid,
alleen op zeer kleine schaal plaats.

Wel werd het contact tussen vertegenwoordiging en studenten-
kringen na korte tijd weer hervat. De Sovjet Ambassade ontving een
toenemend aantal aanvragen om voorlichtingsmateriaal en werd vele
malen verzocht ambtenaren van de Ambassade op bijeenkomsten te laten
spreken* Voorts organiseerden enige faculteitsverenigingen groepsrei-
zen naar de Sovjet Unie voor studiedoeleinden.

Het aantal bezoeken van Sovjetrussische delegaties aan Neder-
land bleef onveranderd groot, met - zoals steeds - als belangrijkste
doel de sector van wetenschap en techniek. Dat er echter aan Sovjet-
zijde weinig bereidheid is technische "know-how" vrij te geven, bleek
tijdens het bezoek van een Fokker-delegatie. Dit bezoek werd namelijk
voortijdig afgebroken toen de Russische fabriekspoorten gesloten ble-
ven voor de Nederlanders, die tevoren hun Russische gasten, toen dezen
in Nederland op bezoek waren, wel degelijk van technische "know-how"
hadden laten kennisnemen.

Opvallend was wederom de nauwkeurige wijze, waarop Moskou
de voor korte of langere tijd in het «Vesten verblijvende Hussische
correspondenten instrueert - al naar gelang de Sovjet-politiek van
het moment — omtrent onderwerpen en teneur van de verslaggeving aan
het moederland. Faciliteiten voor oriënterings- en. reportagereizen door
Nederlanders naar de Sovjet Unie worden door de vertegenwoordiging nog
steeds nauwelijks of niet verleend.

Personeelsbestand.

In Rotterdam werd een één man sterke Sovfrakht-vertegenwoor-
diging gevestigd. De bezetting van het Sovjet-luchtvaartbedrijf
Aeroflot te Amsterdam werd met een commercieel medewerker uitgebreid
tot drie man.

Daar betrokkenen formeel niet tot de vertegenwoordiging gere-
kend worden, genieten zij onbeperkte bewegingsvrijheid.
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Inlichtingenactiviteiten.

De onder dekmantel van de Russische vertegenwoordiging
opererende officieren van het KGB (Comité voor Staatsveiligheid) en
de GRU (Militaire Inlichtingendienst) ontplooiden in verslagperiode
de gebruikelijke activiteiten op het gebied van het verkrijgen van
inlichtingen, politieke beïnvloeding e.d.. De belangstelling blijft
toegespitst op enkele voor de Sovjet Unie belangrijke sectoren, t.w*:

- Politiek: De Russische inlichtingenofficieren zetten
zonder onderbreking de inspanningen voort om
hun contacten onder parlementsleden e.d. zo
breed mogelijk uit te bouwen. Aangenomen moet
worden, dat zij hierbij beogen steunpunten te
verkrijgen voor de politieke beïnvloeding, één
van de hoofdtaken van het KGB»

- Wetenschap en . In deze sector toonden de Russische diensten
techniek * zich onverminderd actief, waarbij gegevens op

het gebied der electronica, ditmaal ook op dat
van de computer-techniek, een hoge prioriteit
hadden.

- Militair: Het verzamelen van informaties m.b.t. de NAVO,
met name inzake het AF&CNT-hoofdkwartier in
Limburg, vormde als altijd een der voornaamste
doelen van het KGB en de GRU.

Het is opmerkelijk, dat de invasie van de Sovjet Unie en haar
bondgenoten in Tsjecho-Slowakije nauwelijks enige invloed heeft gehad
op het operationele optreden van het Russische inlichtingenapparaat.
Na een korte periode van afwachten - waarin bestaande operationele
contacten overigens normaal werden onderhouden - keerden de verschil-
lende officieren alweer snel terug tot hun oude wijze van werken.

Ook in de Sovjet Unie zelf was het KGB weer actief ten aan-
zien van Nederlanders, die om zakelijke en toeristische redenen dit
land bezochten*

D.D,R.

De Oostduitse Handelsvertegenwoordiging te Amsterdam.

Algemeen

In verslagperiode werd een groot aantal contacten waargenomen
tussen medewerkers van de Oostduitse Handelsvertegenwoordiging en
Nederlandse politici en journalisten. Beïnvloeding van de publieke
opinie ten gunste van de "Anerkennung der D.D.H.", via volksvertegen-
woordigers en publiciteitsmedia, is op dit ogenblik duidelijk een der
hoofdtaken van enige medewerkers van de Handelsvertegenwoordiging.
Onder de Nederlandse contacten bevinden zich niet alleen dissidente
communisten, doch voorts leden van de P.3.P. en van Hieuw Links van
de P.v.d.A.. Met name het contact tussen de handelsvertegenwoordiging



en de inmiddels tot hoofdbestuurslid van de P.v.d«A. benoemde promi-
nente Nieuw Links-figuur Han Lammers, trok de aandacht. Voorts werd
geconstateerd, dat door een lid van de P.S.P. een ontmoeting tot
stand werd gebracht tussen een vertegenwoordiger van de Oostduitse
handelsmissie en het P.3.P.-Kamerlid Van der Spek.

Daarnaast werden wederom pogingen vaargenomen aan Oostduitse
zijde om op slinkse wijze te geraken tot een feitelijke erkenning door
Nederland. Onder meer werden bij de onderhandelingen inzake een
miljoenen-transactie tussen een Nederlands concern en een Oostduits
Staatsbedrijf van die zijde eisen gesteld, welke in feite een erken-
ning zouden inhouden. Daar inwilliging hiervan niet geschiedde, werd
de order aan het Nederlandse concern onthouden.

Inlichtingenactiviteiten.

Onder de vele tegen Nederland gerichte activiteiten van de
Oostduitse inlichtingendiensten viel met name de militaire inlichtin-
gendienst op. Doelen voor deze dienst waren:

- Militaire periodieken en prospecti van militair-technische
apparatuur;

- de vliegvelden Volkel en Valkenburg; enige legerplaatsen
en atoomwapendepots;

- het 1e Legerkorps, de W Divisie en AFCENT;

- de Fallex-oefeningen 1968;

- in financiële moeilijkheden verkerende of om enigerlei reden
ontevreden zijnde militairen.

Ook de van Oost-Duitsland uit opererende Russische militair»
inlichtingendienst poogde gegevens in te winnen over de reorganisatie
van het Nederlandse leger en over de 4e Divisie en het 1e Legerkorps.

Overigens trachtte de civiele Oostduitse inlichtingendienst
- eveneens in de militaire sector - gegevens te verzamelen. Dit had
betrekking op militairen in belangrijke functies en op een burger,
woonachtig in de naaste omgeving van een militair object. Voorts hield
deze dienst zich bezig met het verzamelen van inlichtingen omtrent
onderwerpen als bijvoorbeeld:

- personen, die voor studiedoeleinden of door huwelijk en/of
kennissen reeds contact hebben met het Oosten;

- rechtsextreme groeperingen;

- de tegen Moskou gerichte Hussische emigrantenorganisatie NTS;

- het ultra-centrifuge project;

- de locatie van de gebouwen van de BVD, de BID en de Neder-
landse militaire inlichtingendiensten.

Vermeldenswaard is, dat er sterke aanwijzingen bestaan, dat
althans een deel van deze inlichtingen door de Oostduitse civiele
inlichtingendienst werd verzameld ten behoeve van en op verzoek van
de Russische diensten.

De in voorgaand verslag reeds vermelde inspanningen van de
Oostduitse militaire dienst tot het verkrijgen van nieuwe medewerkers
c.q. agenten, werden ook in de afgelopen periode weer geconstateerd.



Aan Nederlanders, die fotografie - als .beroep of hobby - beoefenen,
werden aantrekkelijke aanbiedingen gedaan door bureaux of personen in
de D.D.R., die voorgeven met fotografie te maken te hebben. Nader con-
tact liep in deze gevallen uit op benaderings- en recruteringspogingen
van de Oostduitse militaire dienst.

Deze dienst toont ook nog steeds grote belangstelling voor
Nederlanders, die het plan hebben met een Oostduitse te trouwen* Het
feit, dat de Oostduitse autoriteiten hiervoor faciliteiten moeten ver-
lenen, o.m. bij het verstrekken van uitreispapieren, doet betrokkenen
vrijwel zonder uitzondering in de netten van de Oostduitse inlichtin-
gendiensten terechtkomen.

Voortdurend blijkt dat genoemde diensten bereid zijn risico's
te nemen bij hun benaderingspogingen. Toen pogingen om een voor de
Oostduitse militaire inlichtingendienst met het oog op zijn functie
interessante figuur naar Oost-Berlijn te krijgen niet slaagden, zond
men een inlichtingenofficier naar Nederland voor een "zakelijk ge-
sprek" met de betrokkene. Hierbij liep men natuurlijk het risico dat
de Nederlandse veiligheidsdiensten tussenbeide zouden komen.

OVERIGE OOSTBLOKLANDEN

Vertegenwoordigingen

Algemeen»

De Tsjechische ambassade bleef geruime tijd onzeker hoe men
zich diende op te stellen t.a.v. het onderhouden van contacten met de
vertegenwoordigingen van de landen die in augustus 1968 deelnamen aan
de inval in Tsjecho-Slowakije. Zoveel mogelijk onthield men zich ervan
met vertegenwoordigingen van deze landen contact te hebben. Toen na
lange tijd uit Praag de order kwam de betrekkingen met de vertegen-
woordigingen van de aanvallende landen te normaliseren, werd hieraan
aarzelend gevolg gegeven. Bij vele Tsjechoslowaakse vertegenwoordigers
bleef niettemin een aversie bestaan om uitnodigingen van deze
Oostblok-partners ter bijwoning van recepties e.d. te aanvaarden.

De beduchtheid van de Tsjechoslowaakse autoriteiten voor pu-
bliciteit inzake de verwarde toestand in hun land bleek onmiskenbaar
uit de Praagse instructie, van begin oktober 1968, om de afgifte van
visa aan .Vesterse televisie- en radioverslaggevers en journalisten tot
een minimum te beperken.

Eén van de gevolgen voor Nederland van de Tsjechische crisis
was dat circa kOQ tijdelijk in Nederland verblijvende Tsjechen er de
voorkeur aan gaven niet - of voorlopig niet - naar hun land terug te
keren. Ruim 20 Tsjechoslowaakse academici slaagden erin een passende
werkkring te vinden.

De zelfverbranding van te Praag, als protest tegen
het Russische optreden in zijn land, had anti-Sovjet demonstraties op
verschillende plaatsen in Nederland tot gevolg.

In het kader van de détente tussen Tsjecho-Slowakije sn het
Westen worden voorbereidoelen getroffen voor de overkomst naar Neder-
land van een Tsjechische delegatie ter sluiting van een verdrag van
economische samenwerking tussen beide landen, ̂ en Nederlandse parle-
mentaire delegatie zal binnenkort naar Praag vertrekken. Een bezoek van
de Tsjechoslowaakse Minister van Buitenlandse Zaken aan ons land zou
binnenkort te verwachten zijn.
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Aan de anti-semitische maatregelen in Polen werd door de
Nederlandse publiciteitsmedia de nodige aandacht geschonken. Medewer-
kers van de Poolse vertegenwoordiging tekenden protest aan tegen deze
publicaties.

Opvallend was het frequente contact van medewerkers van de
onlangs in Nederland gevestigde officiële Bulgaarse vertegenwoordiging
met Russische diplomaten. Voorts werd de assistent van de Bulgaarse
Handelsraad vaak gesignaleerd in gezelschap van de militaire attaché's
van de Sovjet Unie en Polen.

Een poging van de Hongaarse Ambassadeur om tot een ontmoeting
te komen met ex-C.P.N.-voorzitter Paul de Groot strandde op gebrek aan
medewerking van laatstgenoemde.

Medewerkers van de Roemeense, Joegoslavische, Bulgaarse en
Poolse vertegenwoordiging waren aanwezig op het in maart jl. gehouden
P.v.d.A.-congres.

Personeelsbestand.

De vestiging van een officiële Bulgaarse vertegenwoordiging
in Nederland kreeg haar beslag in november jl.. De Bulgaarse Ambassa-
deur voor de Benelux-landen - met standplaats Brussel - betrok inmid-
dels zijn post. De kleine staf, bestaande uit twee Bulgaren, welke
tot dusverre in Nederland de Bulgaarse handelsbelangen vertegenwoor-
digde, verliet ons land. £en nieuwe staf, bestaande uit acht personen,
heeft zich inmiddels hier ter stede gevestigd. Te Amsterdam kwam de
vestiging tot stand van een vertegenwoordiging van de Bulgaarse lucht-
vaartmaatschappij "Balkan" met twee medewerkers en van het Bulgaarse
Staatsreisbureau met één medewerker.

De Joegoslavische Ambassadeur keerde voorgoed naar zijn land
terug. Zijn opvolger, , is inmiddels in Nederland gearri-
veerd.

Bij de Tsjechoslowaakse vertegenwoordiging zal een aantal ver-
trekkende medewerkers van de handelsafdeling mogelijk niet meer ver-
vangen worden. £en en ander houdt naar alle waarschijnlijkheid verband
met een gewijzigde aanpak van de buitenlandse handel door de Tsjecho-
slowaakse autoriteiten. In de toekomst zullen de Tsjechoslowaakse
staatsbedrijven hun belangen in het buitenland rechtstreeks, dus zon-
der tussenkomst van het Ministerie van Buitenlandse Handel, beharti-
gen.

Inlichtingenactiviteiten.

Volgens gegevens uit welingelichte bron zou k2& van het per-
soneel van de Tsjechische staatsveiligheidsdienst bestaan uit min of
meer liberale "Dubcek-aanhangers", J>J>% uit "Novotny-aanhangers" en
25% uit zgn. "neutralen".

Opmerkelijk is dat de politieke ontwikkelingen in Tsjecho-
Slowakije tot op heden geen invloed hebben gehad op de tegen het
buitenland gerichte spionage van de Tsjechische inlichtingendiensten.
Doelen en werkwijze daarvan bleven onveranderd.

Ook de activiteiten van de inlichtingendiensten der overige
Oostbloklanden weken niet af van het gebruikelijke patroon»
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Wat de belangstelling van de inlichtingen-officieren van de
overige Oostbloklanden aangaat* werd het volgende opgemerkt:

- Politiek: De eerste secretaris van de Poolse Ambassade,
medewerker van de Poolse Staatsveiligheidsdienst,
toonde zich zeer actief

Wetenschap en
techniek

Er bleek, evenals bij de Russische inlichtingen-
officieren, grote belangstelling te bestaan voor
de sectoren electronica en meet- en regelappara-
tuur.

- Emigranten:

- Militair:

De intensieve belangstelling van de Poolse ver-
tegenwoordiging voor de op Warschau georiënteer-
de Poolse emigrantenvereniging Z.P.H, te Heerlen
- waarop reeds in het voorgaande overzicht de
aandacht werd gevestigd - bleek ditmaal uit het
feit, dat bij de viering van het *f5-jarig be-
staan van deze vereniging drie Poolse vertegen-
woordigers, onder wie de Militaire Attaché, aan-
wezig waren.

De aanwezigheid van de Poolse Militaire Attaché
op vermelde bijeenkomst toont wederom aan, dat
de inlichtingenofficieren van de Oostbloklanden
geen gelegenheid voorbij laten gaan om zich in
Zuid-Limburg op te houden* Men is er voortdurend
- in samenwerking met de Russische collegae -
op uit, steunpunten te zoeken voor het verkrij-
gen van informaties omtrent de militaire objec-
ten in dit gebied, waarvan AFCJ2NT uiteraard de
belangrijkste is.

asj; VOLKSREPUBLIEK

Vertegenwoordiging

Op 2k januari 19&9 vluchtte de Chinese Zaakgelastigde a.i.
LIAO Ho-shu uit de Chinese Vertegenwoordiging. Op het Hoofdbureau van
Politie alhier verzocht hij om bijstand, zeggende, dat hij zich be-
dreigd achtte omdat hij door het overige personeel van de legatie ge-
wantrouwd werd.

LIAO Ho-shu heeft politiek asiel in de Verenigde Staten aan-
gevraagd en verkregen.
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Deze defectie is van bijzondere betekenis, daar
LIAO Ho-shu - 2e secretaris en fungerend Zaakgelastigde - de hoogst-
geplaatste Chinese functionaris is, die tot dusverre naar het Westen
overliep.

Op 21 februari jl. vertrok de attaché naar de
Chinese Volksrepubliek. De houding die deze jegens LIAO Ho-shu innam
was volgens diens verklaring een van de redenen tot zijn defectie.

is tot op heden niet teruggekeerd.
Mogelijk als gevolg van de defectie van de Zaakgelastigde,

was het contact van de vertegenwoordiging met de Belgische en Luxem-
burgse Vriendschapsverenigingen in de afgelopen maanden minder fre-
quent.

De Chinese diplomatieke missie continueert de relaties met
de leiders der gemeenschap van Overzee-Chinezen in Nederland. De be-
langstelling is speciaal gericht op de Chinese Vereniging "OU HAI11 te
Amsterdam, waar men doende is een nieuw bestuur samen te stellen en
waarbij de Chinese Vertegenwoordiging haar invloed aanwendt om de
jongere generatie daarvan deel uit te laten maken.

De contacten van de Chinese Legatie met de Afrikaanse studen-
ten duren voort. Waargenomen werd, dat nu ook studenten uit Biafra
door de vertegenwoordiging worden voorzien van propaganda-materiaal,
films etc..

De Nederlandse Zakenwereld betoont weer interesse voor de
Canton-fair. De benodigde visa worden door de Chinese Vertegenwoordi-
ging echter slechts verstrekt op vertoon van een officiële uitnodiging
uit Canton.

Personeelsbestand»

Na de defectie van de Zaakgelastigde a.i. en het vertrek van
de attaché naar China, bestaat de staf van de Chinese Vertegenwoordi-
ging momenteel uit negen man. Daarvan maken slechts twee diplomaten,
die in feite handelsfunctionarissen zijn, deel uit.
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CUBA

Vertegenwoordiging

Algemeen.

De Cubaanse Ambassade onderhoudt nauwe relaties met leden
van het Nederlandse "Comité van Solidariteit met Cuba", o.m* met de
voorzitter van dit Comité, .

In oktober 1961 was de Cubaanse diplomaat , een
medewerker van de Cubaanse inlichtingendienst, enige dagen de gast van
de Cubaanse Ambassade. , die steeds in gezelschap vertoefde van
de Cubaanse Uandelsraad (te wiens aanzien vage
aanwijzingen bestaan dat deze in verbinding staat met de Cubaanse
inlichtingendienst), zocht gedurende zijn kort verblijf alhier, via
een Nederlandse journalist, contact met een bestuurslid van het
"Comité van Solidariteit met Cuba". Dit bestuurslid verbleef in 1961
enige tijd op Cuba.

De Cubaanse Handelsraad bewoog zich gedurende ver-
slagperiode niet slechts op het terrein van de handel; hij had veel-
vuldig contact met een jonge revolutionaire Surinamer, die voor studie
in Nederland vertoeft en hij gaf meermalen acte de prêsence op bijeen-
komsten, georganiseerd ten gunste van de leiders der Cubaanse revolu-
tie door "politiek progressieve" Nederlanders.

Personeelsbestand

In november 1968 werd de personeelssterkte van de Ambassade
uitgebreid met een ambassaderaad, ter assistentie van Ambassadeur

, de huidige deken van het diplomatieke korps.
Bovengenoemde Handelsraad werd in

maart jl. naar andere bestemming geroepen en heeft Nederland inmiddels
verlaten*

MIDDEN-QOSTSN

De terreuracties, gericht tegen vliegtuigen van de Israëlische
luchtvaartmaatschappij £1 Al, waren aanleiding om aandacht te schenken
aan mogelijke soortgelijke activiteiten in Nederland. Deze zouden ver-
wacht kunnen worden van Palestijnse verzetsorganisaties, met name van
de kant van El Fatah. Voorts moet er rekening mee worden gehouden dat
BI Fatah tracht aanhangers of vrijwilligers in V/est-üuropa te werven.
Buitenlandse zusterdiensten berichtten omtrent dergelijke activitei-
ten* Deze zouden ook in Nederland worden ontwikkeld.



P A R O R A M A

Af d. D. (oktober 19M - mart 19*9).

Da CoBBisaie Veiligheidsonderaoek Yertroawenafaaotiea
RijkaoTerheid, waarla het hoofd aa aan ambtenaar van da afdeliag
beaoead «ij», Tergader de l» da Teralagperiodo U paal. Era tassea-
tijda rapport ia in Toorbereiding, Tooraaaelijk ia Terbaad «at da
behaBdaliag van art. 97 b ARAR.

•at heafd va» da aaotia OrerheidabeTeiliging aaa daal
aaa aas tweede Ter gade ring raa da RATO- werkgroep, dia da hersieaiag
Taa het RATO-beTeiligingaToors«hrift Toorbereidt. San eoaeept kwaa
garaad aa aard aaageboden aaa hat RATO Seearity CoBBittee»

Hat hoofd Taa da afdaliag naB daal aaa aaa Tergadering
ran hat BATO Seourity Coaaitt«a« waarop o» a* het eoaoapt voor hat
oieawa HATO>beT«iligiagaToar«0brift werd behaadeld, en aaa eea twaa*
tal bijaankoaataa vaa da internationale werkgroep « balaat »et hat
o pa t allen ran aan beveiligingaorereenkoaBt aa een bereiligingaroor-
aearift voor EUROCOHTROI,.

Da werkgroep RATO/WEQ-bavailigiag, baataaada uit vertegen-
woordigers ran de militaire inlichtingendiensten ea da BVDt besteed-
de Taal aaadaoht aaa het opstellea Ta* da ladarlaadae «itToeriaga-
ragela Tas da ATOHAL-OTeraaakoBataa.

Da Jaarlijkae HAfO/WaV-iaapeetiea wardan aitgevoard bij
da Peraaneate Kederlandae Tertegenwoordiging bij da Moord-Atlan-
tiaeha Baad te Bruaael, hat MJaistaria Taa Verkeer en Waterstaat,
da Terbiadiagkdienat Taa da PIT ea hat BYO/mO.

Da COSmc-regiBtry bij hat eigen adaiaterie werd opge-
heTea.

Kan tweetal ainisteries, waarbij het aaatal COSMIC-
daalBOttara in Terhoadlag tot hat aaatal ia da laatata jaren oatTaa-
gaa COSMIC-s takken ta groot laak, aal op d», aandrang hat aantal
dier deelneaera beperkea.

Rapporten werdaa iagadiaad OTar da Taraiaaiag Taa eaa
aaatal COSMIC-dootvMBtaa bij da Panuuioata Hadarlaadaa Vertegen-
woordiging bij de Koord Atlaatiaehe Raad ta Brasael.

I.T.a. da beTeiligiagaeoaaaqneBtiea Tan da tusaan Reder-
land, West-Duitsland en Eagelaad gealoten OTereeakoast inaake hat
Bltraeentrifuga-projeet Tondoa beaprekingen plaats aet hat Raaetor
Centraa Nederland, hat Ministerie Taa Koonoaiaehe 2akaa« het Baraatt
AtooBBakea TBB het Ministerie Tan Baitenlandaa Zaken en da R. V.
Philips.
Ken hoofdaabtaaaar Tan da afdaling wooade ia januari 1969 een ia
Bonn gehouden beaprakiag OTer da ontwerp-beTeiligiagsoTereenkoast,
opgaatald door de Eagalaa .delegatie, bij.

Aaa hat Miniaterie Tan Boitealandaa Zakea word aaaiatea-
tie Terleead bij da beTeiligiag TSJ» eea ia oktobor gehouden Beer-
daagaa eonfereatie Tan da Atlantic Policy AdTlaory Qroup, waarop
TOP SECRST-aaken wardan beaprokea.
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I.v.a. d* koaeade verhaiaiag va» kat Kabiaet vaa da
Kiaieter-Preaideat an een daal vaa da Rijkavoorliehtiagadieaat
aaar het Binaeahof 20, wardaa da eoaaeqaeatiea roar da beveili-
giag ia besehoawiag geaoaea

Za saaeawerkiag aet het hoofd vaa da Teehaisehe Dlaaat
ward het Katioaaal Laoht- «a Ruiatevaart Laboratorioa geadviseerd
aat betrekking tot de b*railiglag vaa aaa ia aaptmber bij dit
Laboratoriaa ta houdaa vargaderiag vaa da Adriaory Oroap A«ro-
aaatioal Baaaarah Davalopaaat*

D* Caaataaia Baaoharaiag aaabadrijvaa, ia «alk* «oa-
aiaaia ««a kaafdaabtaaaar raa da afdaliag sittiag ka«ftt T«rga-
darda t*a«aaal. 0« «aaaiaai* haoft i. T, a* da aiamwa gaaaitaatia
ia Radorlaad *«a karwaardariag vaa Titala badrijvaa opgaatald(
waarover aaa voorstel aaa da betrakkaa Hiaiatera aal worde» voor-
gelegd.

Iet aaatal aaavragea ia verbaad aat eaigratia aaa ia
vergelijkiag aet de overeeakoaatige periode vaa 1967/1968 a«t
raia 22* af.

Ia aaart 19̂ 9 aard vaa da betrokken Aaerikaaaae ia-
ataatie bericht aatvaagan dat, behoadaaa ia iaaideatele gevallea,
geea veraoekea aear aallea worden gedaaa oa naalag in de dokaaea-
tatie van de Dieast i.v*n. te verle'aea visa aaa beaoekara vaa da
Verenigde Staten vaa M.Aaerika.

Vaorllahtfln» aa Tartraetia»
Ia noveaber 19̂ 8 voad eea dar periodieke bijeoakaaatea

aat de beveiligiagaaabteaaraa vaa de aiaisteries plaata*

Aaa adapiraat-aabteaarea vaa da Baitealaadse Dieast ea
aaa nieuw beaaeade Laohtaaaht attaaha'a werd da gebraikelijke
beveiligiagsvoorliehtiag gagèvaa.

Met aedewerkiag vaa de afdeliag G werd aaa eea aaatal
daarvoor in aaaaerkiag kaaende bevalligiagafuaetioaariaaaa vaa
bedrijvaa voorliaktiag gegeven i.v.a. doar hea te voerea *ga.
debriefiagageaprekkea aet peraoaeelaledaa, die vaa eea verblijf
ia een laad aet eea ooaaaaiatiaeh regiae aija teruggekeerd*

29-̂ 1969.



£5838*1*

Sa«tia U.
Door Taalrvldig avarlag 09 warkaivaau tuaaaa tolkan «m uitwarkatara
anaraijda «a aadawarkara vaa d* oparationala «n bawarkaada aactiaa
Tan da afdaling C aadaraijda, !• d* do«laatich«id ran h«t
••rkbaar

8<oti« 10.
D* r*gl«i«Btalr« our«uaa«a (B, 03, 06) w«rd«a g«hovd«n. D**r«B-
boT*a ial«idlngaenr«tta««a Toor Bi««* «aaf •&•••» laf «r paraonaal,
t«r*ijl d« g«bruik«lijka ••dawarkinc la varlvaad aan enrauaaan,
uitgaand* van opl«idingainatitnt*a Tan politia- *a krijgaBaeht-
dalan.

K IX.

B XIII.
M«t b*tr«kklng tot da «ItToaring Tan dynaBiaeh* obaarratia-
aotiaa ia aan «arkaohaaa gaaaakt waarin duidalijka roorvaardan
•ijn gaatald voer da inaehakaling van aai rolgapparaat.
aasocht wordt naar aaa «aar gariohtar optradaa waarbij nat «aar
rarfijadara mathodiakaa kan wordan gawarkt. Spaeiaal t*a.T.
Ooatauropaaa inlichtingan funetianariaaan ia hat aaak alaehta
daa ia hat raid ta koaan ala aan sorgmldig gaeaaonflaard an
kort optradaa «ogalijk ia.

l april 1969.
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IOB aaaraag word goaaakt «ot OOB atwdio of do dooBBoatatio Taa
do dloaat Bog doolaatigor OB moor gorioht kaa wordoB opgoaot. lior-
aan ligt toa groadalag do godaoato dat do dooaawatatio ao boporkt
aogolijk dioat to wordoa gohoudoa. Yoorkoaoa dioat al* to wordoa
dat do grooiaoigiag dio do afdoliag Tortooat toa koato aou gaaa Taa
do iafonMtUoTorworriag.

•oa voor at o l botroffoado hot proaotioboloid TBB Bodoworkora TAB
do ooatralo oartothook word door do afdoliag PZ vaa aot alaiatorio
aiot aoooptaVol goaoat*
9o worviag vaa poraoaool Toor do afdoliag» ia aot tijaoador tor

vorvttlliag vaa vaoataroa op Biddolftaar adaiaiatratiof aiToaa,
liop uitorat aooii

Op voraook Taa hot ataiatorio word OOB oadoraook iagoatold ha do
doloa Taa aot T ooimali go Bofia-aroaiof dio ia 1999 TBB aot loroaa
AatooodoatoBoadoraook TAB kot Hiaiatorio Taa Zakoa Ororaoo wordoa
oTorgoaoawB* Dool daarraa waa aa to gaaa of ia dit aroaiof gogoroaa
OTor oorlogaaladadoB Wdroroa door Vodorlaadao ailitairoa ia lado-
aooiV aaawoaig waroa. lot oadoraook dat word iagoatold door ooa Toor-
aalig BOdoworkor TBB do Dioaat, dio good op do aoogto ia TAB ladoao-
aiaoao aaagologoahodoa, loTordo aloehta woiaig roloTaato gogoroaa op.
?aa do dioaatoa Taa do Tomoldo oxHMdoworkor wordt thaaa goteuik
gaaaakt o* doto aroaiofboataaddoloa to aaaoroa.
Mot do Koaiaklijko Haroohauaooo word oTorooaatoaaiag boroikt OTor

hot gotettik door do OroaaTollighoidadioaat Taa door do Dioaat oat~
worpoa foraalioroa Toor hot rapportoroa TBB groaapaaaagoa TBB Modor-
laadora dio ia hot boait cija raa Tiaa Toor onaamalatiaoho laadoa»
Torwaeht aag wordoa dat do Torworkiag Taa doao aaaaalo iaforaatio-
atrooa aiordoor aaaaorkolijk aal wordoa TorooaToudigd*
Boa Trottwolijko •odoworkor T«a do ooatralo oartothook aag ooa door

haar iagoaoadoa idoo bolooad »ot f 225,-~.



PAMOBAMA PBU0D1 1-10-1 H» ft»ft

P*raaaaala»akaar< Ia 4* Taralagparlate lijm 4ri« aarcaaaaialatea «p
aag Jaag* I*afftlj4 «varlateai
te k««r , 50 Jaar, Caata«taa»taaaar Bf
te kaar t 51 J*w» Oaaftaafta«»ft«ftaa» Af
te kaar , 50 jaar, Aattaaaar A 2« klaaaa.

Ia kaft affalaaaa tijdvak kattaa 1* faraaaaalaladaa
te Blaaaft varlaftaa, vaarvaa $ vagaaa kaft aaralkaa vaa te
«i«k*ria««t«rtt«a*i<4« l««f»lj* (1 aacar*, 5 al4teitav«
a» 2 laf«r« a«tt%aftara«) «ft t «p •!«•• varaa«k («••• f
wa«v«Iijk« ••éavartKflarat waarraa i tjrylataa).

Ia 4i«ft«« alja ptrateft 1*
•alai4iac «ft

fa» teM 16 para*»*» «ijft «r 10 aaftf«trakkaft
vaa vaate la 41am«t aljftte yara»aa«lal*4amt

2 fta «aft y«ra«amlljk« aa«ft«l41ftf aft k tear !• 11 var»
aaalllaate éagaladaa faflaatat«

Oateftte aaraaalAa pafiafaa la k*t Mf «taate «!•%
aa la T«raaa4 aat t>akaaatl<a Mtatlaa «aa bakvaaa
jvrUt «aft «• trakkaa.

Aa» 1 aaaf teattaftaav «ft 5 ftl4telaav* aaMaftaraft !•
•p fro»4 Ta» te 5K**l«Maka«t«ftr«g«Iiftt aa»

la alaktakaataa ta«takaa4«

7»a4 aak »••» la 4« aa4avft«vic« parl«te kaft «r*rlag
vaavaaaalljk la 4« lafaraala af*ar mlaafta* «p 5 aaarft jl.
«aa te T«ltalllf • 0»aal»al> vaa Or*rl«g kl j«aa«

•aast 4* afteaalag Taa te tararaa lafavaaal Wapyakaa
•a faragalte «aaarvarfaa ka4 tea« v«ra«terlaf %•» teal
aakal* aater* aaafalaaaakaAaa tar«taa4 ia Waakamvlas *•

Ortaalaati**

••ft W«r«f aiar «at aaaa te Traag aaa «f karta
ft«ralja aak vaay te para«aaalaX«tea vaa kaft WvalUglaga»
karp* te Tljf-4aagaa «arkvaak aaa kaaaaa vartea garca*
Ilaaar4t aa vaarfta te aaaaafaaaftlaa 41a vaar kaft aigaa
•r«rlaglaaftlftaaft aaaftaa vaarftvlaalaa alt te «Ijaigiag
Taa laaftetak ZZ Taa kat A1A1.

kalte la 194M aaagatrakkaa aara«a«alaa«aamlaataa
• aa Taltaallag Taa kaa ataga - alj da aaaraa

k«ft al*a«a Jaar v«ar te aaatl* aaaaklkaaar*
aaft latrarkaa Taa iaa kaaaar aa4*rrla4ft Tartragiag

la T«rWa4 aat aaa4Mkali4k gaalakaa aaalaftaaftl* alj te
parMaaalavarTlag*
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Ba atjaataa vaaraaa te Biaaat kaar aaaaaakt wijdt,
aaaaa ia oavaag taa aa aija aaa varaateriag aateraavi**
Oa te kiarait vaartvlaaiaate warkaaaaaatea aat aaa §alijk-
klijvaai paraaaaalaaataa* te kaaa ta alijvaa aija

ia te arcaaiaatia aa affiaiaaay»
0*a* ala caTalc aiarvaa varaaa te

«a -vaardwriag ««a amtr*

kvaa ia te varalacr*ri*te «akaal vaar rakaaïac'traa te

Saaiaal f»ate«

««a
•taf»*
D« ra«rWr«i4iac vaa «• tijait* «a atekvat* «y««I(ia«
Tam l«iaiact«v«ate «a «taf f«a«ti«Mri»a«a T*rgte
%ij* aa aal * §•!•% •» te laafMjteaytoaw ram tea*
•atafart» vaa aa%iaaar«a - ia te kaaaate jaraa
aaaaaakt

lat Iwataav vaa kat ftaaiaai Vaate kvaa ia te
yariaéa aaaaaal Ujaaa*

BaaaateU wartea Tijf tiaa f «vallaa,
»t ItMte

ia totaal aaa •aaraf raa ƒ t.2%9»^«» / ?ÖÖ",« aa ia te
vaa raatalaaa laaiagaa • vaa

MaatMkagfaliJk
•ark.

Bat aaatal aaatrikaaataa «p 91 aaart 1«i9

Za te varalafywriate «aa te aaataakapfaliffli varttatar
a aiakta aitfaaaaakaU vaa 21 aktafcar 19M tat

19 jaaaari 1f*f .

Va teaa pariate «artea plaa aiava 10 alilataa ta
vaare faataas* laa aaatal faraaaaalalatea «aaate alam
a*i tat kaar aat kviavaatiafapratlaaaa a4a«
aagalijk» «artea 4aargagaTaa aaa te kaar
Taa kat Caatraal Baraaa tyraiéiac Bijkaai«aat«

kaaft ia fakraavi
kaar •arkaaaamatea ala Biakaaaaaaakatar tefiaitiaf

Oalaitelijk avllaa teaa kaaaakaa «aar tear te aaataaaaypa*
lijk «arkatar wartea aitgaraaHL*



PAtfOlAKA POIOD1

1-10*1968 * 31-3-1969

Baayatimg let begretiagOT******! veer kat jaar 1970 werd
•p 27 «aart 1969 iagediead. Toer 1969 ia «M beaat-
tiag vaa 621 aam teegeataaa* aat veeratel teer 1970
ia evemeeme ap 621 aaa geeaaeerd*

Taer «ekeiaa Vitgavem ia i» verbaad «at keatem-
atijgimgea garekead «at aaa verkogiag vaa ƒ 100*000,-
tat ƒ 1 «300*000.—

•at dieaatjaar 196? *ar« aff*«l*taa. Da «itgm
alavam» afgaaiaa ram 4a kaataa vaa
aiaaaa Aa taagavaaaa aadraga»*

De apaaraaldi ever ket jaar 196% verdam aat de
remt* em de preaiaa aitbetaald.

•et aamtal verveerebeaabtea «ard taraggebraakt
vam 1? tet 16 aaa«

De aegelijkkeid daartee eatataad doordat 6ia
kamaar par 1 aeveaber 1968 de Dieaat verliet i.v.a.
ket boreikea vam da 60-jarige leeftijd*

Veerta «ard ket aamtal verveerabeaabtem dat bij
deae afdeliag «aa img««teld * 12 vam de 16 • aat Ita
veraimderd deer evarplaataiag vaa deaa faaetieaaria
maar de afdelimg >.

Veer atalliag vaa eakele mate*e «ard da beeebik-
kimg verkregea «ver eam deel vaa da garage ia da
Kaaarmeatramt, die tkaaa ia gebraik ia vaar ket depar-
teaemtale aatepark* De Bijkagebemvamdiaaat ia doemde
lm dit verbamd emige veoraiemimgea te treffea*

Iet paad J.v.Oldeabaraeveltlaaa 53* dat ala
garage bij bet Mim. vaa Laadbea* ia gabraik «aa, ia
vrijgekoaam* Dit pamd ia emige jaraa galedaa aam deaa
Dieaat teegeaegd em ia aelfa tam dele roede bij daaa
Dieaat ia gebraik.

Vaa de aijde vaa de •ijkagebomveadieaat aija tkaaa
eakter beavarem apgekeaaa ea dit paad ia braikbare
ataat aaa deaa Diemat ter beaakikkimg te atellea,.

Kr aija imtaaaaa deer da Ujkagebeavamdiemat «al
keataaraaiagaa gaaaakt* Op dit aaaaat ia «aktar aag
aiet bekead af reataaratia ta aaaa bakaafe aal plaata»
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faar da aaatia BOA, dia taaaa i» Aaatardaa
ia 999. aaavpaad is cahaiavaat, ia aaiavaatiaa;
kragaa l» aaa paad, 4at door d« Kijkapoliti* ia
•mik aal «ardaa c«»oma. Tarwaaat vordt dat d* W-
tr«ff«ad« ruiat* «iad jali a.«« aal kaaaaa vard«a

4«dmr«ad» «• TwralaayarioA* «*r4 ha* ia cabraik
aijad* Zaïrax-aoviaarapparaat vwnraacan drar
a*d«ra«r aa aaallar apparaat (Xarax 5̂ 00)*

Taa aat Niaiataria «aa laaaaalaaaa lakam kaa
aaa ia faada ataat Tarkaraada «ffaataaahiaaClatapriat
• 4o)aa aaa a.g. traaafarapparaat voor da varraardi-
fiag vaa aatalaa affaataaatatv aardaa T«rfcracaa«

•aa aa aadar aard garafald ia aaaéaw«rking
aat da Bijkakaataar Naaaiaa Caatrala,


