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In oktober 1987 werd vernomen dat tussen Shipping Research Bureau te Amsterdam 
en de handelsafdeling van de Russische ambassade contacten bestaan inzake het 
probleem van de levering van olie aan Zuid-Afrika. 



ev. Rubr.: o.a.v. datum: 

23-12-86 

etr. door: 

B/BF 

1 Rubr.: 

Stichting Shipping Research Bureau, Statutair P. 
Hendrikkade 48, Amsterdam. PB/11898, opgericht 11-7-80. 

Doel van de stichting: 
- onderzoek verrichten naar het vervoer van olie en olie-

produkten, de levering van deze producten, andere 
handelingen met betrekking tot de levering en het 
vervoer van deze goederen en het verstrekken van 
onderzoeksresultaten aan het Comit ,1 Zuidelijk Afrika, 

werkgroep Cairos en anderen. 

- het steunen van aktiviteiten van anderen, dienstig 
tot het doel van de Stichting. 
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b. 	d. 

Onderwerpt Shipping Reeearoh Bureau. 

een man 
vroeg namens het Shipping Research Bureau te larlAardaz 
informatie omtrent schepen, die van AmaterdsA 
lading naar Zuid Afrika vervoeren. 

SHIREBU (afkorting van Shipping Researrch Buz1su). 
- 	- 	- 

De Costastraat 88 to Amsterdam. 
Een nader onderzoek vees uit, dat op het ■ dl?es 

Da Coetastraat 88 to Amsterdam het Komitee 
Afrika gevestigd is. 

bleek, dat ook dn Noorse 
consul in Amsterdam door het Shipping Reaohart Bureau 
met dezelfde vraagstelling benaderd was. Dit mas ook 
het geval met een Engelse soheepvaartmaataabAppi:) in 
Londen. 	 Daar had le4in 	de 
Nederlandse Ambaasade naar het Shipping Reiswazelk bureau 
geinformeerd. Bij de Nederlands. Ambassade w2P.',4 dit 
bursau wel bekend en men deelde mede, dat hot ahipping 
Research Bureau ondermeer goefiaanclomrd wordt ic.cr 
World Counsil of Churohes. 
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noch het Shipping Research 

Bureau waren bij de inlichtingendienst van xle 

gemeentepolitie te'Anstordam bakor.;. 
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