PAUORAMA VAK WERKZAAMHEDEN YAH PB B,V.P. (1a halfjaar 1962).

Coatra aubraraia.

Hat raeataoKtroaiaao. dat Tolgaaa d* Waaraaid aof
ataada ««a groot g«Taar la Xadarlaad is, aebrovpalda Tardar
iaaaa door da aaargaaada oatwikkaliag Taa d* SurodiTiaia*
fiaa oToraicbt dat oatTaagaa ward orar tot nao~naaiaaa la
Dultaland tooada dat ook daar ««a atarka taruggaag aioh
baaft Toorgadaaa. D* aia Taa "Varaaigd Varaat" o« do HBlaagn
ta Tarbiadaa aoat daa ook ala aaa propagaadaatuat wordaa
baaobouwd.
"varoaigtt Varaat" waa ovarlgaaa aetlax tagaa nat
Dultaa varbod Taa da Taralalguagaa dar Varfolgtaa das
HaairagiJMa (TVM), aaa ooMiinlatlaoha •aatalorgaaiaatia*
Raada aardar blaak dat "Taranlgd Taraat" nauw mat daaa
orgaalaatia aamaavarkt*
Taaaaaa aat aadara •aatalorgaaiaatiaa vardaa da
Tradaaaot^ff roortgagat, waarbij da banrattlag dar A«arikaaaaa karaproavaa aiauwa atof oplavarda* Da laniddaXa
gahaal oadar da haaraobappij vaa da CFK gabraobta Hadarlaadaa
Vradaaraad aam da gabruikalijka houdiag aaa»
Da Kadarlaadaa Yrouwaa Bawagiag blald aaa aaouita
garieat tagaa da troapaattitaaadlagaa aaar Miauv-Quiaaa aa
wlat daarsaa aaa brada aaadaoht ta trakkaa*
Da oadamarpaa Miaav^lulaaa aa atooaproavaa waraa ook
buitaa bat ooaxualatiaob kajtp aaa baaia voor politlaka aatla,
waarbij bat Qqalta 1962 voor da Yrada aiob bat naaat roarda*
Da toagaaovaa batakaaia Taa dac* aetivitaitaa maakta aaa
aiauw aupplaaant op bat "roaa boakja" (aaa ovarsiobt Taa
aiat*eoaattaiatiaeba orgaaiaatiaa) nodig.
Da Paelfiatlaob goaialiatiaoha PartH trok bij da
Tarkiasiagaa door da atarka ataaaaawiaat saar da aaadaoht»
Daaa orgaaiaatia aaaft tbaaa aaa codaaiga batakaaia gokragaa
dat bat nodig ia gawordaa o» opnieuw ta oTarwagaa ia walko
•ata ar door da diaaat aaadaobt aaa aoat wordaa baataad»
Daarbij aal da gablakaa balaagatalliag Taa SoTjat-vijdo
aaa balaagrijka faotor aoataa aija.
Ook do Co««uaiatiaoba Partij Madarlaad siat «at TO!*
doaaiag op da Tarkiaaiagaa tarug» Voor bat aarat aiada
laaga jaraa tooado da partij aaa («ij bat gariaga) TOoruitgaag. Da algoaaaa aaerotaria Paul da Groot Tarblaaf wagaaa
siakta Taa 9 «aart tot 25 juni ia da SoTjat Uaia» Da iadrok
boataat dat Da Groot ar tbaaa araatig OTar dankt «icb tarug
ta gaaa trakkaa» Ia boaTarra da buidiga koara Taa Koakou,
dia baa makar aal «i j n dttidalijk gavaakt tijdaaa aija Tarblijf aldaar, daca aaigiag Taratarkt, ia aiat «at sakarbaid
ta «aggaa» fiücala raoaata bariobtaa kaaaaa aaa aaawijsiag
mija Toor aan adadar atrakka koara Taa da CPN aa aaa grotara
gaaaigdbaid tot aaaaawarkiag aat aadaraa. Dit kaa «icb ia
bat bijaoadar opaabaroa t.a.T. da PSP.
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Da Sooialiatiaoha Werkara Partij taoada haar kwijaaad
beataaa in da uitalag dar Terkieaingent ia gaan aakal Tertegenwoordigend lichaaa aal aij optradaa*
Op bat gabiad dar Takboadaaolitiak baraikt da CFK
bijaoader weinig* Da Taal gapraaaa politiak Taa iatrada ia
bat UW ia door bot optradaa Taa da MVY-leidiag gabaal
lukt*
Da toalatiag Taa Treeade arbaidakraebtaa. houdt ia
laaiatiaehe kring da aaadaabt baaig aa a tal t daardoor
aiouwa aiaoa.
Maaat da garagalda rapportaga Tarraardigda da afdaling aan aantal oTaraiebtan Taa QPH~dia trio ten, aod* toa
baboaTa Taa aTaatuala baaprakiagaa aat da Coaviaaariaaoa dor
v«rdoa OTorsiebtoa OTar diTaraa onderwerpen
goaaakt ton baboaTa Taa da NATO, terwijl ook aetief door
aan lid Taa bat paraoaaal werd Meegewerkt ia aaa warkgroap
dia rapportaard* OTor bat eoafliot tuaaoa da ooa«aaiatiaoba
partijen Taa d* BoTJet «aio an China.
Ook word Toorbaroidoad wark gadaaa aat bat oog op
aaa *T*ntuala uitaoadoriagatooataad»

Bat afdaliagaboofd Tartoofdo aaiga aaaadaa op do
H*d*rlaadaa Antillan, taaaiado ia bat kadar Taa da Taebaiaoba
Bijataad da Bag*riag dar Madarlaadaa Aatillaa ta adriaaraa
OTar TailigbaidaTraagatukkaa* Dit basoak aal aaa aauwara
aaaaawarkiag tot gavolg baboaa.
Bat aal*eti*wark Toor da aaawarriag Taa aaa aantal
nieuw* kraebten an da opleiding daarraa braobt Toor d* afda»
ling Taal wark aat aiob aaa.

CoBtra-apionaga.
tt Bat eoataot Taa da ai j da dar
SoTjat-aabaaaada a*t da PSP werd Toortgaaat aa lijkt aa da
door da P5F babaalda guaatiga Tarkiaaiagauitalagaa frequenter
ta wordaa.
Daaraaaat werden wederom TeelTaldiga pogingen geeoaatataard Taa da aiJda Taa da Sovjet-Tertegenwoordiging tot
bat ia contact traden aat Tooraaaataaada joumaliaten en politici. San an aadar tbana onder aeer ala uitTloaiaal Taa da«
n« bet ia oktober 19&1 te Moakou gehouden 22e Partijoongrea,
aaa da SoTjet-Tortegenwoordigingen buitenalanda gegeTen direetiaTan teraaka Taa da uitbreiding Taa bet oontaet aat da kapitaliatiaaba landen.
Voorta werd wederoa bot «oor frequente eoataet tuaaaa
SoTJet-Tertegenwoordiging enaraijda an Cubaanae Tortegaa*
woordiging anderaijda waargeaoaea.
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Ia do afgelopen veralagperiode vond toaolotto do
tcrugkoor naar do Sovjet Unio plaata vaa do Sovjet-oheaieua,
Dr. OOLUB, dio ia oktober 1961 aaiol verwekt ia Nederland.
Aan doao torugkoor varon, voor vat do 3ovjet*aabaaaade bo»
troftt gooa voraeldenavaardige ooaaequeatiea verboadea*
looiumiaohe betrekkingen t Ma do ia noveaber-deoember
gohoudoa Nederlandse industriële toatooaatolliag to Moakou
hooft vervolgens ia aoi j.l. ooa Nederlandse dologatio uit
do ohoaiooho aoetor do Sovjet Unio besooht, terwijl ia juli
aldaar ooa toatooaatolliag TOB aediaehe apparatuur aal wordoa gohoudon, vaaraaa ook door hot Nederlandse bodrij folovon
aal wordon deelgenomen, ditaaal oador aoor Tortogoavoordigd
door do H. V. Philips*
______
____ ___ l* °** •*
olagporiodo vordoa aanvijsingea verkregen, dat do Sovjet*
ialiohtiagoadioaotoa aua aktiviteitea nog alleraiast go•taakt aobboa. ZatoaaioTO ooatrole vaa do faita ot gootoa
ran do botrokkoB Sovjot- fuBctionariaaon blijft daa ook nog
otooda ooa oorato voroiato. Daaraaaot blook hot aoodaakolijk
do groop vaa poraoaoa dio roiaoa naar do Sovjot Unio aakoa,
nauwkeurig to ondoraookoa, aulka ia verband aot goblokoa bo*
nadering vaa enkele doaor poraonoa ia do Sovjot Uaio*
Tojooho*81owakije» Polea oa ioajtariio»
TOB aaaaioB vaa do Tojoohiooho vertegenwoordigiag i»
Nederland word geooaatateerd, dat do ontwikkeling op poli*
tiok oa oulturool gebied, aio gereleveerd ia hot Paaoraaa
betrekking hebbende op hot 2e halfjaar 1961( voortgang
vindt.
Do aogolijkhoid ia niet uitgealoten, dat doao ontwikkeling in do nabije toekoaot doaaiottoada enige vertra*
ging aal ondervinden door iakriapiag vaa perooneel vaa do
Legatie, vermoedelijk op boauiaigJagagroadoB• Dit iaplioeert
eohtor niet» dat do Tajoehiaohe inliohtingendienst, dio ai ja
eigen doeleinden aiddela do aotivitoitoB van oulturele ea
politieke propaganda tracht to verveaoalijkoa, eveneena tot
een winder intensieve vorkaaaahoid aal vordoa gedwongea*
Sr aijn aoawijaingen, dat juiat doao ialiohtiageaaotivi*
toitoa * ook ten aaaaioa vaa do Hoderlaadae aakonliodoa *
onverminderd voortgang aulloa viadoa*
Ook do activiteiten vaa do Foolay vertegenwoordigiag
en vaa do ialiohtingoadienat van dit laad hebben gooa •erk*
bare veranderingon ondergaan*
Alleea kaa vordoa opgoHorkt* dat aioh ia Poolae eai*
graatoakriagea •ooilijkaodoa hobboa voorgedaan, welke hobbea
geleid tot ooa poging to koaea tot do oprichting vaa ooa af*
goooheidoa groop uit do Poolae Boerenpartij (P.S.L.), welke
georiënteerd sou aija op het regiae ia faraohau*
Doordat hot huidige landelijk boataur vaa do P*S.L.
ia Vaderland doao poging tot afacheiding en aot politieke
otrevoa vaa doao groepering tijdig signaleerde, word do oprichting van doao groepering in de kiea geaaoord.
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«at Honicari.1e betreft viel ar evenmin afwijking van
hat gewone patroon ta eonatateren. Door een viertal Hongaren
vardan viaa voor Hadarlaad aangevraagd ondar bat mom van
toeriaae. In werkelijkheid hlaldaa daaa Hongaren, oadar «la
aieh da viee-praaideat van da Hongaarae Vredearaad bevond,
slch benig «at bat roaran van beaprekingen nat

Da activiteit van da Ooatdvitaa inliahtingendienat
gaat onverminderd voort an hat aantal ondaraoakan dat tangavolga hiervan noat «ordan ingaatald ia aaaaianlijk*
Bog ataada karan Radarlandara tarug uit OoatDuitaland. Dit vorvt aan problaan op siohcalfv daar in varaehillanda gavallan gablakan ia dat aieb, ondar daaa rapatriantan paraonan bavöndan dia in oontaot gawaaat waran vat
aan Ooatduitaa inliohtingandianat*

Ala gavolf van da politiaka ontwikkaling in Cuba,
ward aan hat garing* eontingant Cubanaa hiar ta landa, hoofdgakalijk gavorad door da diploaatiaka vartaganvoordiging,
aandacht baataad» San druk, naar hat voorkomt aooiaal, varkaar «at Ruaaiaeha functionariaaan ward waarganonan. Vooralanog ia aohtar niat gablakan« dat hulp aan inlichtingenactiviteiten van hat Buaaiacha apparaat ward verleend. Wal
ward internediair verleend voor bat tot atand brengen van
contacten van Ruaaiaoha functionariaaaa «et alhier verblijvende Zuidajaerikaanae atadentea*

Pivafaan.
Da politiaka oploaaing van hat Algerija-aonfliot
daad da politiaka activiteit oadar da Algerijnen hiar ta
lande verhinderen.

Ken allanga toenemend aantal meldingen van overheidminatantiaa an particulieren over al of niat teracht
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Tonooado Tordaahto godragiagoa Taa dordon, aooat ia oador*
•ook wordoa goaoaaa. Soatijda blook do oaTang van hot oador•ook aiot ia ovoarodighoid to ataaa tot hot Torkrofoa roaultaat - ia oakolo govallon blokoa do vordaohto sakoa ooa
oriainolo aehtorgrond to hobboa. Sehtor wordoa ia onigo goYalloa ook waardovollo gogovona Torkrogoa.
Koor ayataaatiaoh wordt thaaa do loealo Politio ia*
goaobakold om attoat to aija op bopaaldo faoattoa, toaoiado
do apoataao rapportago «la bodoold ia artikol 31 K.B. to
bovordoroa» Do voorlopigo roaultaton aija aiot oagonatig.
Soa bogia word goaaakt aot do boatudoriag Taa do aogo->
lijkhodon gobodoa door hot ponakaartonayatooa voor do boworkiag Taa ooatra-apioaago-gogovoaa. Xnforaool oontaet word
opgoaoMoa «ot do Kantoor Maehino Coatralo oa do Rijkaoontralo
voor Hoehaaiaoao Adaiaiatratio» Eoa dor hoofdaabtoaaroa vaa
do Afdoliag Coatra*apioaago volgdo daartoo ooa oriontoringaouraua bij do Z.B.M, to Aaatordaa.
Bot aantal uitgobroido poraooaaoadorsookoB voor iatora gobroik van do aootor eontra-apionago bodroog ia do
oorato holft vaa 19&2i
, torwijl
volgaetioa plaatavondoa*

Do op d* Ohiaoaoa goriohto worksaamhodoa lovordoa*
•odo dank aij do uitbouw Taa do botrokkoa aootiot waarovor
ia hot vorigo voralag ia gorapportoord( bolaagrijko roaultatoa op. Vit do boaohikbar* broaaoa wordoa tal van politioko gogovoaa vorkrogoa, dio bijdroogoa tot ooa Tordiopiag
Taa nat iaaieht aowol ia do rol, dio do Ohiaoao Tolkaropubliok ia do iatoraatioaalo eoaminiatiaoho bowogiag apoolt,
ala ia do politioko on idoologiaoho oontroToraoa tuaaoa
Goajiuniatiaeh China on SoTjot Rualand.
Do konnia oatroat Caiaoao aubToraiovo aotiTitoitoa
kon ia do Toralagporiodo oToaooaa wordoa Tordiapt* Do uit*
wiaaaliag Taa gogoToaa daarovor aot buitonlaadaa matordiaaatoa blook wodoroa soor nuttig to cija* Hot ia wol
duidolljk, dat do door do dionat Taratrokto gogoToaa ooa
aoor oaaoatiolo bijdrago Toraoa Toor do konnia van daao
diaaataa oaitroat China.
TOB goTolgo vaa algoaano boauinigingaaaatrogolon,
dio do rogoriag van Poking ia vorbaad aot do drio aohtorooa*
volgoado aloehto oogatjaraa ia China aooat troffon, waa do
Chinoao vortogoawoordigiag hior to laado goaoodsaakt haar
poraoaool in to kriapon. Zn do Toralagporiodo aija oakolo
funotionariaaon naar hun goboortoland toruggakoord aondor
door aadoron to aijn Torrangoa* Kot aiot or aaar uit, dat
do Chinoao Tortogonwoordiging hierdoor haar workaaaahodoa
aal aootoa boporkaa, dooh or aiJa nog goon aaawijaiagoa,
dat aij «ioh Toortaaa ook aiador aal latoa goldoa op hot
torroia Tan apionago on aadoro aubvoraiavo aotiTitoitoa.
Indon^aio. Ia Torbaad »«t do Zadoaoaiaeho aaaTalloa
op Ni«uw*Quinoa word hot tooaieht op do aotiTitoitoa Taa
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- 6Indonaaiara Taraebarpt* Dit toaiiebt wordt aebtar baaoailijkt
door da libaraliaatia van bat graaarorkaar, waardoor Inde*
naaiara aondar baKwaar Modarlaad kuaaaa binnaakoaan.
Ook da ia Madarland TarblijToado Surinaaar» wardan,
ranwaga da toanaaaada aotiTitait vaa aaa klaina karn Taa
liaka-gooriontaardaa ondar aaa, ia da Taralagparioda oadar
aebarpara obaarratia ganoaaa*

Algaaaaa. Da aarata druk Taa bat Bavailigiagavooraobrift-II 1961 kwaa aadio fabruari Taa da Landadrukkarij
aa ward afgaloTard aaa alla Miaiatariaa. Aaa da bavailigingaaabtanarau ward aan toaliobting op bat Tooraebrift
Taratrakt. Hat Tooraobrift ward o.a* ook toagacoadaa aaa da
Coaviaaarlaaaa dar Koningin * aada voor da Burgaaaaatara
ia boa raaaort - P.T.T., Hadarlandaa Spoorwagan an alla
FolitioTarbiadingan van da Dianat* Da aandaebt dia bij d*
Dapartaaaataa tot op badan aaa da iavoariag arvaa baataad
ward* waa ovar bat gabaal gaaoaaa nogal talauratalland* Dit
vaa aaalaidiag aan bat aiada van d* Taralagparioda ia aan
briaf aaa alla Saeratariaaaa-Ganaraal bat balang Taa daaa
caak nog aaaa uitaan ta «attan an bua ataun Toor da inroariag ia ta roapan.
Ook da aodal-oiroulaira Taa bat Kiniataria, batraffaada priTi^raiMa aebtar bat XJaaraa Gordijn, Tarkraag bij
aakala Kiaiatariaa niat dia aandacht, dia daaa aangalagaabaid, aada ia bat balang TBA batrokkaaan ealf, Tardiaat*
Uit aan aanTraag Taa bat Boogaaaaraadaeaap HM.jnland11
blaak, dat bat soganaaada AabtaaaraaTarbod in bat aiauwa
paraoaaalaatatuut waa opgwaoaaa, aada oadar inrlowd Taa do
ttnia Taa Watcraebapabondan. Uit dasan boofda ia aaa toanaaing Taa naslag Tan politiaka antaeadantan ta Tarwaohtan.
D* politiaka aeraaaing Taa allo Traaada arbaidakraebtaa dia Madarlaad taganwoordig warft, ia Taalal onaogalijk»
Bat S.£.Q.-Tardrag vooraiat biar, a*t aitaoadoriag Taa d*
bawapaniagainduatria, aiat ia.

Da toalating Taa d* diraraa Traaadalingan ia do Madarlaadao gaaaaaaebap noodsaakt uitaraard da dianat tot aan
«anaiaalijk grotara inapaaning oa goïnforaaard ta aijn*
Da toapaaaing Taa da «at ingang Taa 1 januari inga»
Toarda HTarjaringaragaling oorlogapolitiaka gagaTanaH gaaft
gaan aaalaidiag tot opaarkiagaa*
Br wordt aan toanaaanda naigiag ia bat badrijfalOTaa
aarkbaar aowol garubrioaarda opdraobtan Toor do Tardadiging
Taa bot Vaa taa ala axportordara naar Uaaran-Oordijn-landan
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. 7 te verwerven. De hieruit voortvloeieade •ooilijkaedea voor
de beveiliging mak» geregeld diepgaand overleg nodig, o.«.
aot het (taaaiMariaat roor te Militair» Productie bij Boonoaioehe Zakea*
In de nabeapreking vaa de oefening M2ebraliaNt georga*
niaeerd door do Staf Civiele Verdediging, word door do«o
Staf do wenselijkheid vaa aeer «org voor do beveiliging aio
UB dor eonclueie» uitgeeprokea.
Gebleken ia, dat oio gevolg van voortgaand Bonolvx
ovorlog, do noodeaak ra» bovoiliglitg naar roroa bogint to

Do dloaot braoht adrioa uit toa aansion raa do noooV
•aak OB aogolijkBOid VOB boToiUgiBg voor do Kuropona Spaoo
Roooareh OrgaaisatioB (X8RO). Voraomon vord, dat do planaoB
tot bovolligiag van do»* organisatie inaiddolo »1J|B yorrallon»
Bot plaatovorrangcnd Hoofd ran hot Mate Soeurity Baroo»
ino^ootovrdo do Kato-boT«iliging la Hodorland OB braoht OOB
orioatorond boaook aan do H.7. Pokkor tOBOiado aioh op do
hoogt* to otolloa raa do botroil i gi.ngoaopootoa TOB do
"Coordinatod Woapoao Produotion1**
, Bosook word oatToagoa TOB do Dirootor of Soourity TOB
do Atoaio Kaorgjr Coawlooloa (USA) on do Dirootour TOA hot
BoToiligiagoburoa* van BuratoB* Do aorooalag TOB Boratoav
poroonool ton t»ohooro TOB laatotgonooad buroau, gooft vool
vork»
Bot hoofd TOB do afdoling noondo two* vorgadoriagoa
Taa hot Vato Soourlty CoMnittoo oa Mn vaa do BoTOiligingo»
ooBBlooio voor do Wootouropooo ünio bijt dit laatoto ia vor*
baad aot hot bouwon vaa OOB aiovnr hoofdkaatoor voor bot WBU•oer«taria/-t to Parijo«
Do oyotoamtiok TOB do porooaoolooadoroookoa vord op
voraook van do ailitalro ialiehtiagoadioaotoB uitgobroid
booprokoBf waarbij do ooneluaio vord boroiktv dat voraadoringon niot bohoofdon to vordoa aangobraoht» Bot oTorlog
Bot do Bilitairo dioaoton Toad noraaal Toortgaag*
Do taak TOB do vorBehilioado •ootioohofa van do afdoXiag word aaa ooa uitgobroid ondorxook oadorvorpoa»
Oobiodon vaa bovoilialn^» Do loidraad voor do Mavo»WB9
bovolli ging word aangvpaot aaa hot Bovoiligingsvooroohrift-IZ
1961. Do rooultatoa van do door do B.V.D. gohoudoa HATO iaopootioo9 waarbij ook oakolo partieulicro inotolliagoa wordoa
goooatroloordt vordoa aaa do Miniotor oa hot Mato Soourit/
Buroau borioht*
Bot op poil hottdoa van do bovoiXigiag voor iafraotrvotuaropdraohtoo oa vMriaforaatio ovor aogolijko gorubrieoordo
Mavo opdraohtoB bij do Bodorlandoo induotrio vorgdo do aodigo
aaadaoht.
Bot aantal to bovoiligoa Ootrooibttroaux vord aot ioa
voraoordord. Br blijkt roodo ooa aaaaioBliJko hoovoolhoid
aanvragen voor gohoiao ootrooioa uit hot buitoalaad to bootaaa»
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Do aioawo opmat vaa do Vorbodoa Plaata bij looaoaiaoko
Zaken blijkt ia do praktijk «oer goad to Toldoaa.
Op voraook vaa do Lciehtaaoht Zaliohtiagoadioaat wordt
ooa aamtal uitgobroido aatooodoatoaoadoraookoa, waarvoor do
genoemde dioaat aolf aiot do aogolijkhodoa hooft, tijdolijk
door do B.V.D. vorrioht*
lot ontwerpen vaa aam Vertioal/*kort fako Off Landimg
Vliegtuig (TSTOL) vorgdo aaadaoht voor do bovoiligiag aowol
bij do vliogtaigiadaotrio ala bij omkolo bodrijvoa op hot
gobiod vaa do awdoroo rokoatoohaiok*
Bovo*i*«A«iMHDraktiik. Soa goval vaa dia fot al vaa tokoaiagoB bij OOB bedrijf, waar do Koninklijk» Maria* opdrachten had geplaatat, bracht duidelijk do aoodaaak vaa ooa
goed rubriooriagaboloid maar voroai de Officier vaa Jmatitie
bloof ia hot OBBOkere, of hier al dam miot vaa gerubriceerde
informatie aprako waa* Po Karin» laliohtiagoBdioaot aogdo
too, do gehele werkwijze «et betrekking tot gerubriceerde
opdraohtoa aao>r aot do dioaat to oadoraookoa.
Ia h*t oadoraook maar do vordttiatoriagoa gepleegd door
do Kaaoolior vma do Vodorlaadoo Ooaaaoalijko Vortogoawoordigiag to Parija, werd bijotaad verleead ia verband aet do
mogelijkheid vaa complicatie» op beveiligingagebied; hiorvaa ia bij hot oadoraook aiota ge blekem.
Op grond vaa door do dioaat voratrokto rapportoa,
werden oakolo poraoaoa ia haa prooftijd oatalagea, o.a. bij
Buitenlandae Sakea, dam wol aiot toegelaten tot gerubriceerde workaaaaihodoa. Voor oakolo poraoaoa word do voroiato
"verklaring vaa geea boawaar1* voor toworkatolliag bij do
Internationale Staf vaa do HAVO aiot voratrokt.
lakelo klaohtaakoa werden op bovrodigeado wijM afgewikkeld, terwijl 4oa aoor uitgebreid oadoraook word iago•teld, waarvaa hot reeultaat aoa moeilijke klaohtaaak voorDo bovoiliffiaK Tam do diploamtioko koorior op Sohiphol
word door ooa wijaigiag ia do orcmaioatoriaoho opaot aamaioalijk vorbotord.
Kot BIAPt word ooa aiouwo rofoliag ovoroongokoaoa voor
do oloaraaoo vaa fIrma'a ia hot buitoalaad, bij wolko Shapo
Air Dofoaoo foohaioal Ooatro corabriooordo opdraohtoa wil
plaatoom.
Do kartothoak voordo ooa vorbotoriag ia op do wijao
vaa aaolaaa vaa aatooodoatoBforamliaroa, dio aa botoro
kaaooB aohopt bij hottraooroa vaa do fovraafdo poraooa.
Boa iaotraotio word aitgoworkt hoo do aabtoaaroa vaa
do afdoliag aulloa hobboa to haadoloa bij voraoodo bovoiUU»
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Voor*
lichtia».

De belaagatalling voor de opleidingen, ala bedoeld ia
het Begloaent Opleidingen «a Sxaaena B. V. D., duurt onverminderd voort*
In d» loop dor laataio jaren ia do deelname aan do
door do afdoling Oploiding oa Voorlichting voraorgde curoua•on van peroonen, aiot bohorondo tot do B. V. D., aterk- toegenomen* DOM oatogorio vorat, ia Torhouding tot hot aantal
ambtenaren van do B.V.D., thana sol fa OOB groto meerderheid*
Ooao ontwikkeling amakto hot aoodaakelijk wodoroa na to gaan,
of do Yoraohillondo ourauaaon wol voldoende op do behoeften,
sowol TOB do dionat ala dio vaa ai J n verbindingen, mijn afgoatoad.
Do opset ran do Baaiaeuraua on dio vaa do apooialiaerondo Ottrauaaon aijn of worden dan ook opnieuw op hun aoritea
booordoold on aoveel aogolijk op do praetijk van hot inlichtingen- on veiligheidawerk van do B. V. D. on Tan sijn T«rbindingoa afgoatoad» ToTona wordt or hiorbij naar goatroofd
do aolfworkaaaahoid van do ouraiaton op to Toeron, oador aoor
door opnaae vaa aoor oofoningon, oxouraioa« onderling* dia*
ouaaioa en anderoaina. Ook worden aoor gaatdooeaten, aowol
uit do dionat ala daarbuiten, iagoaohakold. Eiordoor wordt
onoraijda oen deakuadigo bohaadoling vaa aeer geapeeialiaoordo onderwerpen en praotijkaangelegenheden vorEOkord(
andoraijda wordt hieraode do iokriaping vaa hot aantal doeeaton dat aaa do afdeliag verbonden ia, opgevangen*
To ooaatatoroa valt, dat aan hot Veiligheidadienotdiploaa OOB ateeda grotere waarde wordt toegekend. Ia hot af*
gelopen aeaoator kwaa dit weer eeno duidelijk naar voren
oador «oor ia hot peraoneelobeleid van hot Korpa Rijkapoliti*.
Men a telt daar al» do tewerkatelling o*q* do handhaving van
Diatriotainliohtingenreoheroheura afhankelijk van hot boait
vaa dit diploaa. Doao gang van aakon ia verheugend» Tevena
oohtor hooft dit intern geleid tot hot nogaaalo zorgvuldig
boaion vaa do procedure van teeten, tentaaina on exaaina,
geaien do oonaoquentiea daarvan.
Zn hot afgelopen halfjaar aioten 17 peraonen ooa vol*
ledige opleiding voor hot Teiligheidadienetdiploaa «f aot
do gebruikelijke exaaona. Hierdoor ia hot totaal dor uitgereikte diploaa*a geategea van ?16 op 739*
Aan hot exaaen tor verkrijging vaa hot getuigaohrift
verbonden aan do aogenaaade Baaiaouraua aanoa 22 ouraiaton
doolt t«w.i
6 peraoneelaleden vaa do QeBoentepolitie
4 van do Hijkapolitie
3 vaa do Koninklijke Uohtaaoat
k van do g^nt^üfcuji^t Kariao
1 van do Staataaijnpolitie on
k van do B.V.D.
liervan aooaten 2 oandidaton wordea afgoweaea.
Voorta werden do volgende apeoialiaten-ourauaaen ver*
aorgdi oen aogonaaado laforaatie/Obaervatieouraua, OOB
BovoiligiBgaourauo on oen Anti-aabotagoouraua* Hieraan aaaoa
in totaal 27 curaiaten doel, die allen het doabetroffondo
exaaen aet goed gevolg aflegden.
«• 11 -

- 11 D* aaria barballngaourauaaan van 2 «a 3 dagon, tan ba»
boav* ran paraonaal vaa Ooaaaata- aa Rijkapolitia, ia bat
baalt van bat YailigbaidadlaaatdiploM, walka ia doooabor
1961 aan aauTang naa, ward ia januari afgaalotan* Da daalnaao
aaa daaa ourauaaaa waa, dank «ij da «odoworkiag van da daabatraffanda varantwoordalijka Inatantiaa, 100*. Da bijaaakoaataa wardan gavolgd door 206 aabtanaran Tan da Qaaaantapolitia, 23 van da Bijkapolitio, 3 vaa da Staataaijapolitia
aa 3 van da Spoorwagraobaroha•
Mat aaa totaal aantal van 33 daalnaaar» vardan da
3-Jariga owattaaan Sooiologia, boofdaakalijk voor aigan paraoaaal, voortgasat* Ion aantal laaaan in Payobologia, baatand voor da twaada-jaaraeuraiatan Sooiologia, ward door
aaa gaatdooant varsorfd. In aan aantal apooiala gavallan
«ard individuala iaatruetia fagavan.
Aan ouraoaaan van divaraa oplaidiniainatitutan van do
Krijftaaaebt an da Politia, word ala voornaan nadavarkiag
varlaand* Toorliobting door niddal vaa lasixtgan vard fafovaa
o.a. voor_oon tvaatal faeultaitavaraaigingan, voor divaraa
oataforioan nilitairan, an voor bavailigingafunotionariaaan
uit bat badrijfalavan, aulka in aaaanwarkittg nat da afdoliag
Bovailiginc.
fa Baalaun «ard ook na vaar aan twaatal bijaaakoaatan
balogd «at laidinggavaada politiafuaetionarlaaan (3^)* Hat
aeoant ward ditnaal «alagd op da contra- apionacotaak vaa
da B.T.D.f aan an aadar in aanannanf nat do libaraliaatia vaa
bat granavarkaar.
Door bat vartrak van anigo paraonaalaladan» loval do*
eantan ala adainlatratiaf paraonaal, ontatoad do noodnaak
da ontataao vaaaturaa aan ta vullan. Dit waa nada aanlaidinff
tot aan intarna raorganiaatia van da afdaling an bat opatallan van aan nlauwa taakoaaohrijving voor bat paraonaal» Door
d« oplitalng van bat afdalingnaoratariaat in aan arganiaatia-aaoratariaat an aan doouaaatatia*eaatruat aijn da oontrovaraiala warkaaaabadan «ovaal aogolijk gaaebaidan. Dit aal
da atudla ala grondalag voor da oplaiding an da voorliobting
ton goodo koaaa. Op da tarnaka ingadlanda vooratallan taa
aansian van bat aantrakkaa van aan organlaatiaaaeratarla,
ward, kort voor bat afaluitan van da varalagparioda« gonatig
baaobüct.
In bat kadar van badooldt raorganiaatia koa tavana aaadaobt wordaa baataad aan aniga varbataringan in da buiavaating van do afdolingt walka ovari«ana ia »»nig opslokt ga»
brokkig blijft.
Da Conaiaaia, balaat nat bat toaaiabt op do lT«aana,
varboadaa aan da oplaidingan ganoand la bat Baglaaant Oplaiding aa Exaaana Biaaaalaadaa Tailigbaidadlanat, kwaa ia
baar niauwa aaaanatalling, aoala dasa bat vorig j*ar door do
Miniatar waa gaforvaard, gaduranda da afgalopon varalagparioda aannaai bijaan tar baapraking van da raaoltaton banaald door do daalnasara aan bat axaaan varbondan aan da aogaaaaada Baaiaeuraua. Voor bot ovorigo kondon da warknaaabadan varbondan aan da andro ourauaaaa, door do Toorsittor
vaa dana Coaviaaia, «at da ladan dar Coawiaaia aebriftalijk
wordaa afgadaaa»
Voort* ward door do Toormittor in aan apaoiala daartoo
in da Da Lairaaaanaal bijaangaroapan aaaankoaat» bat Vailig- 12 -
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hoidodioaotdiploaa. uitgoroikt aaa 26 goolaagdon, bohoroado
roopoetiovolijk tot do Qoaooatopolltio (8), hot Wapoa dor
Koninklijk» Maroohattoooo (3), do Spoorwogroohoroho (V)« do
Koninklijk. Luchtmacht (3), do fiijkopolitlo (3) oa do
B.V.D. (3)« Hot Dionothoofd, do AlgoMoa Xaopootour vaa hot
Korpo aijkopolitio o& ovorigo Chofo vaa do botrokkonoa of
hun vortogoBwoordigora waroa daarbij aa&woalg.
TOB aanaioB vaa do voorllohtoado taak vaa do afdollaf
kan wordoa gootold, dat aieh bopaaldo wijtigingon Toordoon.
Vroogor lag hot swaartopuat op do voorliehtiag ovor hot oom«inioao la hot algoaooa oa ovor do Ooot*Roat Torhoudlag»
Thaao vordt aoor voorgolieht ovor oadorworpoa aio "Do piaato
TOB do B.V.O. la do Modorlaadoo •aao&Xoylng", "Do oabrorolovo
mlj do vaa hot ooMBuniavo" on "Do voroehijningoYonMn ran hot
hior to laadoM.
Mot botrokklag tot do voorlichting oatroat do dio&ot
«ordt, vooroovor do voilighoid ntlko toolaat* gootroofd
aaar ooa grotoro aato TOB opoahold» Aio voorboold hlorran
kan «ordoa gooosoa op do voorboroidlag vaa ooa aantal publloatioo oatront do taak oa workwijco vaa éo B.V.D. la oalgo
Modorlaadoo poroorganoa.
Ia ooa tvootal booproklagoa «ot Dra*
(
Chof Afdollag Toorllohtlag Mlalotorlo vaa BlBBoalaadBO Zakoa,
word aot botrokklag tot do voorlichting oatroat do B.V.D.,
«owol aan do poro aio aaa anderon, ovoroongokoaoa, dat do
afdollag Oploidlag domo voorllehtlag la prlaoipo «al vorcorgoa* Paamaaot «al toa bohoovo vaa do afdoliag Voorlichting
BlaaoaloBdoo Zakoa ooa kort ovorsioht vaa do plaato vaa do
B«V.D. la do Xodorlaadoo ooaonloviag «ordoa oaaoagootold*
Za do vorolagporlodo word do afdollag voolvoldlg door
do poro* d*w«>, vortrottwdo poroeoataotoai ovor aotuolo gobourtonloooB goraadploogd*

Camtmetan Bui.t

Door do Ohlof lialooa Offleoro van roopootiovolijk do
Caaadooo oa do Auotrallooho Dloaot, boidoa la Loadoa govootigdt wordoa boaookoB aan do Dionot gobraeht( torwijl ovonooao voroehillondo «odoworkoro van aadoro •ootordioaotoa voor
booproklagoa aaar Modorlaad kwaaon. Hot Hoofd vaa do dloaot
bracht o.a. bosookoa aan Bruoool oa London. Do hoor Kttiporo
bosooht op dja torugwog van do Aatlllon oowol do Aaorikaanao
laliohtlagoBdloaot aio do vollighoidodionot, waarbij auttlgo
iaUohtlagoB wordoa vorkrogoa»
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D* hoovtolhoid oatvaagoa «n vorsoadoa briovoa bloof
vrijval statioaair*
Boa vorsiag ovor do voorjaarsvorgadori&g vaa hot HATO
"Spooial CoBfttttoo" «ord rooda afsoadorlljk iagodio&d*

Coataotoa Biaaoalaad
D« T«rboudlag Mt d« BOfwaaavd* politl«v.rbiadlaf«a
bl«»f ia T«r«Iagp«riod« h«te«lfd« guastig» b««ld vtrtoara
dat ia d* laatst* jar«& is b*r«ikt* Kr *ar*a d« cvbruikslijk* contaotwat baaoskta aaa d* korp*eh«fsv distrietseoMuwdaatsa «a h*t hoofd vaa do arwBsToilighoidodioast dor
Koaiaklijko Maroeaauosooi voorts bosprokittg»a aot lag.ro
oabtoaarsa vaa do iBlioBtiBc*BdioastoB ia hoofdxaak bstrok*
kiag hobboad op hot op«ratioaal« work oa toaslotto aot do
b«laagrijkst« vorbiadiagoa bovoadioa aog do dri«aaaad«lijkoo
biJooakoMtoa bij do dioaot (rupootiovolijk op 20 oa 22
•aart oa 26 Juai).
Do vorffadoriagoa vaa 20 oa 22 Haart vordoa bijgovooad
rospoetiovslijk door do Diroetour^oaoraal vaa Politie oa do
Proourcur-aoaoraal fgd. Diroetour vaa Politio to '«-Oravoahagoi dio vaa 26 Jmi door do Dirooto«r*0oaoraal voorao«ad*
Do Chof vaa do Afdoliag Politio vaa do Mrootio O. O, oa ?•
«as uitgoBodigd* dooh was vorhiadord. Tijdoas laatstbodooldo
bijooakonst «olko gosajMalijk «as voor do boido groopoa«
- 14 -

word bot voorontwerp behandeld waarvan do booprokiag ia hot
vorig voralag biaaoa aiot al to lange tijd ia hot vooruitpolitiolo gOKovoBo door do poütio aaa dorden» BoaXo oat*
worpoa door do bewuate werkgroep, wordoa ia boginool allo
eenotoaoig aanvaardt oloebto op oakolo puatoa word oon aan*
rolling of wijftiging aaa do praktijk oatlooad voorgesteld*
Bot Tooroatworp io tbaao torvggootold ia haadoa TOB genoeado
workgroop Toor bot oaaenotellea vaa hot definitieve oatworpt
dat vervolgens aal wordoa aaagebodea aaa do Miaiator vaa
BiaaoalaBdoo Zaken, aaa wio aal wordoa gevraagd do richtlijnen to doen uitgaan»
Hoo BoodBBkolijk bot is op dit torroia oaigo voorlichting to hebben, blook anderaaal uit oon foatiof gobruikt
politiok gogovoa door hot goaooatobootuur vaa ooa goaooato
ia Hoord-Bolland tor gologoahoid vaa ooa oollieitatio bij
hot onderwijs. Dit vorkoord gobruik( waar do B.V.D* gohool
buiten stond, wao aaaloiding tot ooa protostaehrijven aaa
doBO dioaot vaa do oehtgoaoot vaa do botrokkon sollicitante.
Door Ooa gesprek, dat decorsijds aot do botrokkon burgeaeestor oa korpothof io govoord, word do aogelijkboid gooohapoa
hot gebeurde BOVOO! aogolijk rooht to Botton»
Xa hot vorig voralag wordoa syaptoaoa gorolovoord dio
or op wijBOB dat hot perooneel^tekort bij ooaaigo politio*
korpooa do taakvervulling vaa do Z.D. aadolig droigt to gaaa
boXnvloodon. DOBO BTaptoaon aija iatuaaoa door aoordoro govolgd, ia Bodaaigo aato oa graad dat do vraag op wolko wijao
dit «al kuaaoa wordoa opgovaagoa, thano ia boaohouwiag aoot
wordoa goBoaon. Soa op dit punt botrokkiag hobboado nota
ia do Hiniotor toogoaoadoa*
Aan do oonforoBtiof in a>«^f»a op 2, 3 oa k aoi j.l.
word door twoo groopoa doolgoaoaoat ooa vaa feorpaehofa vaa
kloiaoro goaoonton, dio ooa dorgolijko ooaforoatio voor hot
laatot ia 1998 haddon bijgowoond, oa ooa groop vaa aiouwbo*
aooado korpoohofa. Bohalvo door ooa goodo oadorliago vorataadhoading wordoa doso aaaonkoaaton door vruehtbaro dia*
ouooioo gokoaaorkt»
DoaoraijdB aoor vorwolkoad ia do oiroulairo vaa do
Hiniotor vaa Binnonlandoo 2akon ovor do taakvordoling tuoBOB do plaatoolijko ialiohtiagoadioaotoB oa do B.V.D.f wolko
ia doBO voralagporiodo word toogooondon aaa do Coaaiaoariooon dor Koningin, oa via do burgoaoeocoro aaa do korpaohofa
to wordoa uitgereikt* XiadoUjk awart op wit to hobboa oaigo
afbakoaing van do atork varioroado workBaaahodon op hot
inlichtingen*» on voilighoidotorroia, io oon foit dat allerwogo aot vreugde io begroot. Vaa do aijdo vaa do Coamiaoariaoon dor Koningin oa Burgoaeeotoro word geen enkel coaaentaar voraoaoa.
Aaderaaal word ooa aantal nieuw-benooade korpaohofa
van aoaeentepolitie en diatrietaeoaaaadanten vaa do Bijkapolitie boaoeht oa voorbereid op hun verantwoordelijkheid
oa aaaaawerkiag aot do B.V.D.. Ook word ooa burgoaoooter ia
do provincie Groningen op aija voroook goadviaoord aot betrekking tot do orgaaiaatio vaa do plaatselijke Z.D.. Kot
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••n CoaaiMaria der Koningin werd tot operationele werk ia
••n tweetal geMeeaten ia mijn geweat boaprokon.
wederoa werd ««t de Prooureura-OeneraaJ.. fgd. Directeuren van Politie, regelaatig vergaderd «a aet de DireeteurCteaeraal raa O. O. en 7. ««n tweetal aaien, terwijl eTeneena
aat enkele Coaaiaaarieeen der Koningin contact werd opgenoaen betreffende de atand van het eatreaiaae ia hun provineiea.
Met da B.V.D.-Xaa»reoavjiaaie vond op 13 juni
koaat plaata.

D^veraen.

Ia veralagpariode ia ia da Benelux Coaaiaaie voor het
Feraoneaverkeer het - ia het vorig Panoraaa Tan werkaaaaheden ran da dieaat gerelereerde - onderwerp ter aprake gekoaen, naaelijk dat Taa de verbetering Tan da aaaenwerking
tuaaen da veiligheidadionetoa dar drie landen* Door de gedelegeerde Taa da Belgiaehe Teiligaeidadienat ia daarbij
ronduit toegegeTen, dat aija dieaat, ondanka alle pogiagea
dia ia dia richting aija gedaan, nog ataada niet oTar Tol*
doaade peraoneel beachikt o» te kannen Toldoea aan da eiaea
welke aadert da opheffing Tan da peraoneneontrole aaa da
binneagronaea Taa da Benelux op nat gebied Taa bedoelde
aaaenwerking aogen worden geateld»
Bealoten ia deae eiaea door eea apeoiale atudia*
aubooawjiaaio duidelijk te latea fonmlerea. Dit ia gebeurd.
De Coaaiaaie aoet thaaa nog bealiaaen welke aanbevelingen
aij teraaka aal kannen doea*
Een ander aaillant onderwerp, dat ia de Coaaiaaie
ter aprake ia gekoaan, ia de haraoniaatie Taa het ia do drie
landen te Toerea beleid insake de binneakoaat Tan en da
afgifte Taa Tiaa aan vreeadelingen, die wenaea deel te naaen aaa ooavaaiatiaehe oongreaaen of ooaaruaiatiaoho culturele aaaifeatatiea. Hierover werd afaoaderlijk gerapporteerd.
Van Balgiaoaa aiJde blijft a*n verder «at klea aaa*
dringen op invoering ia Kederland Taa een peraoonabewija.
Bat geaia Taa aen dergelijk bewija ia eea eeaeatiele beleaaering genoead voor do uitvoering van da Orereenkoaat
iaaake da opheffing Taa de peraonenoontrole aan do iatraBeaeluxgrenaea, welke kat vrije verkeer binnen do drie landen
beoogt. Kederlandera kunnen thaaa al. alleen aaa dit verkeer
daelneaan waaneer aij aioh vooraien hebben van een paapoort
of een teuriatenkaart.
Eet Hoofd Taa de dieaat ia ia de gelegenheid gewaeat
deae aangelegenheid ten departeaente aondeling toe te lichten.
De beachouwiag Taa oen aanTulling Taa da Vederlandae
apioaaga-atrafwetgoTiag ia op gang gebracht door toeaending
aan het Hiniaterie van Juatitie Taa oen nota, waarin de
probleeaatelling, aoala de dieaat die aiot, ia aangegeven.
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- 16 Afdeling Poraoneelaaaken.

Paraoneel. Ia voralagporiodo ia ten aanaien van drie
oud-pereoaoelaledea beaiddeling verleend ter verkrijging vaa
penaioen, te weten een geval van uitgeateld penaioea oa twoo
gevallen van weduwe-peaaioen, waaronder oen geval waarin do
weduwe ia eerate iaatantie door do Penaioenraad waa afgeweBen. Met betrokking tot hot bij do Penaioenraad ingediende
beawaaraohrift ton behoeve van de weduwe van oen teehnieeh
aaaiatent, verveld in hot veralag van hot 1e halfjaar 1961,
ia ia voor belanghebbende gunatige aia bealiat, ala gevolg
waarvan baar alaaog een weduwe- oa weBoapenaioea werd toegekend*
Ia twoo gevallen ia invaliditeitapenaioea toegekend,
waarvan ooa oorat aa indiening vaa oen beawaaraohrift*
Met ontalag verlietea do dienat vijf aannen en negen
vrouwen* Tot. de aaanen behoorden do hoofdaabtenaar, ten aaacien van wie het veralag over hot 2e halfjaar 1961 veraeldde,
dat boa aot hot oog op do verwerving van een funotio ia het
bedrijfalevea buitengewoon verlof waa verleend, on twoo peraonon die eveneena ia da particuliere aootor hun poaitie
konden verbeteren, fan de vrouwen gaf er 44n de voorkeur aan
een Overheidafunetie eldera, ondanka da oaatandigheid dat do
overgang aleohta ia oea lagere beaoldigdo raag koa plaatavinden* Twoo eaigreerden, drie gingen over naar het particuliere bedrijfalovon, twee tradea ia hot huwelijk on t4n
beëindigde bat dienatverband ia verband aot huiaelijke oaatandighedea.
In dieaat tradaa elf aaanen oa aevea vrouwen. In vereohillende dagbladen werd oea advertentie geplaatat teneinde
jonge aodeworkora die aiaatena oen opleiding aan een 9-jarige
HBS haddon voltooid, aan te trekken. Op demo advertentie werden 388 brieven ontvangen. Aio reaultaat van deao werving
werden k jonge oaae-workera in opleiding genoaen. Bedroog
hot aantal vaeaturea voor lager vrouwelijk peraonool op
1 januari 1962 soa, por 1 juli 1962 boatond ar behoefte aaa
•oven kraohtont do voorziening daarin gaat nog altijd aot
moeilijkheden gepaard, ia verband waaraede de relatie aet
2 bovea-65-Jarigen nog niet koa worden verbroken* Baaat gonoeade twoo vrouwelijke krachten bevonden aich in verelagperiodo nog drie aannelijke peraoaon boven do 69-jarige leeftijd ia dieaat, naaolijk twao toohnioi on 44n vertaler» Ia*
tuaaen vielen er op hot aoaont van do totatandkoaing vaa dit
verelag voor hot dorde kwartaal 1962 nog geen nieuwe vaoaturea ia de categorie lager vrouwelijk poraoaoel te verwachten.
Gebleken ia dat do thana weer aoodaakelijk gewordea aaa*
trekkiag van eakele krachten uit politio-kriagea boawaarlijk
ia uit te voeren aio gevolg vaa do roede plaata gehad hobboado ea nog te verwachten verbeteringen in do honorering van
het politieperaoneel. Deao verbeteringen hebben eveneena hun
weeralag gevonden bij do in dienat aijado oud-politieambtenaren, bij wie do mogelijkheid van een verbetering van hun
honorering ia gaan levea. Ia verband hiermede ia veraooht
oa toeBonding van de vooretellen mot betrekking tot do honorering van het politieperaoneel, do gronden waarop dese aiJa
gobaaoord on hot rapport van do aogoaaamde Commiaaio
,
teneinde aan do hand daarvan te kunnen nagaan ia hoeverre
wijBiging in de honorering vaa do onder«oekingeambteaarea
noodzakelijk ea redelijk ia*
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- 17 Bovordord vordoa la voralagporiodo vioroavijftig porooaoololodoa, to votoai 7 hoofd-, 3* Biddolbaro* oa 13 lagoro
aBbtoaaroa»
Oratifieatioa op groad vaa bijaoadoro dioaotprootatioa
varoa or ia hot vorotrokoa halfJaar aiot. Aaavragoa tor vor/ krijgiag vaa ooa togoaootkaaiag ia botaaldo aloktokootoa
/ (9Jt*>rogoliag) wordoa ia aovoa govalloa bij hot dopartoaoat
' iagodioadt namolijk ia 4oa goval voor ooa hoofdaBbtoaaar
oa ia «oo govalloa voor Biddolbaro aabtoaaroa.
Oiaoipliaairo atraffoa vordoa opgologd ia tvoo govalIOB« boido oiddolbaro aobtoaaroa botroffoado, OB bootaaado
ia voraiadoriag vaa •alariaaBoioaaitoit, roapootiovolijk
boriapiag*
QagovalloB dodoa aioh ia hot afgolopoa tijdvak aogoa
•aal voor* Daanraa vordoa or aoa aaagOBorkt aio dioaatoafoTalloa oa UB ala aodaaif door do Raad vaa Arboid afgovoaoa«
torvijl ia tvoo fovalloa aog gooa aitopraak vord codaaa.
Do porooBooIobooordoliag had
vordoro voortgang, aovol bij horhaliag (afdoliag ACI»
ACD) aio
voor hot oorat {afdoliag I oa afdoliag C), Do aiouvo aothodo
viadt thaaa toopaaaiag bij do afdoliagoa ACD oa PZ, hot
buroam fiaaaoioa oa Xavoadigo Dioaot, oa bij do afdoliagoa
l oa C. ïaak*oBdorBook oa «boaohrijviag had bij voraohilloado afdoliagoa plaata aovol toa bohoovo vaa do poraoaoolobooordoliag aio OB aadoro rodoaoa, vorbaad houdoado aot hot
proMtioHwtatioboloid oa do orgaaioatio*
^aataohanpoliJk ffrk. Oovalloa vaaria tot inoohakoliag
vaa do hulp vaa do amataohappolijk vorkotor vord ovorgogaaa
dodoa aioh goduroado hot afgolopoa halfjaar ia tooaoaoado aato voor» Do grooi vaa hot aaatal poraoaoolalodoa, dat aioh
tot haar voaddo aot voraookoa OB advioo OB otoaa ia problo•OB dio vorbaad hioldoa aot huiavoatiagoaorgoB, aioktoa,
•oollijkhodoa thttio oa ia do vorkofoor, valt vol vooraaao*
lijk too to oohrijvoa aaa hot foit, dat oiad vorig jaar oa
bogia dit jaar voor allo afdoliagoa vaa do dioaot uitooa•ottiagoa vordoa gogovoa vaa dool oa taak vaa hot aaataohappolijk vork ia ai ja haidigo vora*
Voorto loiddo vokolijka eoataot vaa do Baataohappolijk
vorkotor aot OB aeaoliag ia do poyeaodiagaoatiok tot ooa
vruohtbaro aaaoavorkiag aot do bodrijfapoyeholoog.
Qyorlof. Do Coaaiaoio vaa Ovorlog kvoJi ooaaaal bijooa.
Ia doao vorgadoriag gaf do aaa do dioaot vorboodoa bodrijfaarto OBigo algoBOBO iadrukkoa voor( aoala hij dio bij do
uitoofoaiag vaa mija taak tot duavorro had vorkrogoa. For•olo afdooaiag koa vordoa gogovon aaa do kvoatio dor vaato
roiaao» voor hot E,A.*porooaool( oa aaa dio vaa do vorgoodiag voor oxtra- oa pikot-dioaat dor vtrvoopoboaabtoa,
Toorta koa vordoa aodogodoold, dat ooeiaal foada oa idoooabuo thaaa hot alototadiua vaa hua totataadkoaiag haddoa boroikt*
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.tiag 1963 ingodioad, waarbij voorgoatold ia t* aogoa rokonoa
op ••n poroonoolaboaottiag vaa 60% aan, aot handhaving vaa
hot op hot poraoaooloartikol uitgotrokkoa bodrag. Do voorgootoldo wijaigiag ia do foraatioatorkto vaa 600 aaa tot 6o5,
bohooft aiot gepaard to gaaa aot ooa vorhogiag vaa do TOOT
porooaool toogootaao foadooa, aaagoaioa do orrariaf hooft
goloord dat hot door do algoaoao porooaooloaohaarato oa door
do bijsondoro aooilijkhoid oa roor bopaaldo takoa goaohikto
porooaoa to viadoa aiot aogolijk ia allo plaataoa hot goholo
jaar boaot to dooa sija* Do voorgootoldo uitbroidiaf aot %
aaa ia gowoaat gooordoold oa do aootio, dio ooa iaotmoroado
taak hooft toa aanaion vaa hot inliohtiagoawork ia do roraoailloado goaooatoa, op poil to broagoa. toagoTolgo vaa do
krappo poraoBoolsboMttiac bij do politio krijgt dit ialiobtiagoavork ia volo goaooatoa iaaora aiot aoor do Tollodigo
aandacht volko hot bohooft. Tordor io godaoht aan ooa ror•torkiag vaa bot aantal vortaloro oa hot poraoaool dat bolaat io aot do uitworkiag vaa apooialo gogovoao* Ha aapoio
boaprokiagoB aot hot hoofd van do dop«rtOBoatoafdoliag( dio
aot do voorboroidiag vaa do algoaoao bogrotingavooratollon
ia bolaat* ia» hoovol do rodolijkhoid vaa do voorgootoldo
uitbroidiagoa «ord ingosion, vit algoaoao dopartoaoatalo
boloidaovorwogiBgoa boalotoa hot plafond vaa 600 aan aiot to
vorhogoa, aot dioa vorataado dat do "goaiddoldo" boaotting
jaarlijka hot totaal vaa 600 aaa aiot aag to bovon gaaa oa
hot toogootaao bogrotiagobodrag aiot wordt ovoraohrodon*
forvoor. Mot otrovoa blijft or ia do»o aootor op go*
rioht ia do bohoofto aaa dioaatvorvoor por auto to voorsioa
aot bohulp vaa kloiao auto'a, volko aiot door vorvooraboaabtoa (ohauffouro) aaar door do aabtoaaroa aolf «ordoa bo»
atuord»
Voor do proaio aohadovrij rijdoa goduroado hot 2o half*
jaar 1961 aija allo vorvooraboaabton (dortig aaa) ia aaaaorkiag gokoaoa* Voor do proaio ovor hot 1o halfjaar 1962
wordoa vaa do dortig vorvooroboaabtoa vioroatviatig voorgo*
dragoni toa aaaaioa vaa tvoo huaaor vord nog gooa uitoluit»
ooi aot botrokkiBg tot do aohuldvraag oatvaagoa.
Aan do ia vorigo ovoraiehtoa goaonoroordo aooilijkhodoa
rond do IttOhtvorvoraiag ia hot ooutorrain van hot gobouw
Stadhoudoroplaataooa 25/31 waar do oootio Vorvoor govootigd
ia, ia, naar hot lijkt, oon oiad gokoaoa. Door do Bijkagobouwondioaat ia ooa Wtal oxhauatoro goplaatot, volko ia
ataat wordon goaoht voor ooa voldooado Inehtvorvoroiag to
aorgoa.

Coatra^o
Doouaoatatio.

"fr^ïïüMnhtlTi' **•*• **r Bwordoro uitapariag vaa ruiatto
word dofiaitiof gobrokon aot hot ayatooa vaa arohiofborgiag
ia ladoakaatoa on doaoa op otolliagoa* Ovorgogaaa word op
hot aogonaaado 2ippol<-hangaappoaayotooa, waarvoor hot aatoriaal juiat togoa hot oindo vaa dit aoaoator ontvangon word»
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Vaa do Miaiotor TUI Biaaoalaadoo i&akoa «ord toootoflaiag
oatvaafoa o» tot oaaiddollijko voraiotigiac o*or to faaa Taa
•tukken vooraovor na koBaioBOHiag orvaa foblokoa i», dat Bij
•lookto fogovoa* ven •OK«nt«l« InforMititv* «aard* dan wil
••a k«rbaUnc van r««d* b*k»ad« f«K«v«na b*vatt«tt« D* wij M
w*rd a*
b«*prok*&.
Bij d* afslttitiag van dit a«Mi«t«r kon g«lukkif
•tat««rd «ord*at dat d« aekt*r«taadei4f«r» f«*a aaal«idlaf
faT*a tot kla«at«a*
d«dur«nd« T«r«Iafp«ried« w«rd«a 20.784 «tmklMa f«r«ffUtr««rd t«g«n 20.268 c*dur«nd« tot laatst* kalfJaar 19&1
•a 23.02^ f«dur«a4* kt t ««rat* kalfJaar ra* 1961.
Ia d* kartotkaak v«rd*a
' aaalaftta T«rriokt t*g«B
ia k«t irarig* •••••t«r «a
ia kat **r«t«
•••••ter vaa 1961* Voor kot «arct «odvrt gwruiM tijd do«t
•lek du* w»«r *«a to«aaa« vaa ««rksaaakadAn bij dit oadardoal
Taa do afdoliag voor.
Do bibliotkook looado 1.105 bookoa oa tijdookriftoa
uit togoa roopootiovolijk 1.114 oa 1.315 ia kot 2o oa lo
•oaootor vaa 1961. Voor wat botroft kot aantal vorotrokto
ialioktiagoa door do bibliotkook bodragoa doso oijforo roopootiOToliJk 437, 537 oa 419.

