
PANORAMA VAN WERKZAAMHEDEN VAN PE B.V.D. (l-l t/» 30-9»«03).

Contra-aubveraie* De werksaamheden van de Afdeling B. hebben de volgen-
de wetenaehap opgeleverd,

Reehtaextree4emf. Van het voornemen van
o* het "Hlnag"-werk voort te eetten» ia nog weinig gebleken.

Omvang en activiteiten van "Jong Europa11 bleven seer
beperkt*

Een aeheuring in de internationale "Jong Europa"-
beweging heeft geleid tot de oprichting van een nieuwe orga-
niaatie, "Kuropafront".

Vermoedelijk eullen niet alle leden van de Nederlandae
afdeling van "Jong Europa" aeeoord gaan net het vooratel van

aich bij "Europafront" aan te eluiten. Ook in Ne-
derland kan een aeheuring worden verwacht.

De Pacifistisch Socialistische P«rtii (P.S.P.) aprak
•leh Mentalen uit voor een uittreden van Nederland uit de
NAVO en tegen de legoring van Duitae Militairen in Budel.

Op uitnodiging van de Cubaanae regering woonde een
lid van het hoofdbestuur de op l januari 1903 te Havana ge*
houden herdenking van de Cubaanae revolutie bij.

Enkele afdelingen, vooral de Amaterdamse, oefenen
kritiek op de samenstelling van het partijbestuur en op de
leden van de beide kamerfracties*

Hoewel qua ledental onbeduidend, ontwikkelde de Neder-
landae sectie van de Vierde Internationale een toenemende
activiteit. Getraeht wordt het iaolement waarin «ij aich
bevindt te doorbreken. Met andersdenkenden wordt contact ge-
zocht .

De door het Comité* 1963 voor de Vrede georganiseerde
Nieuwjaars- en Paasdemonstraties tegen de Kernbewapening had-
den weinig auccea. Wegene het ontbreken van een gemeenschap-
pelijke grondslag wijst het comité* nog ateeda samenwerking
met communisten af.

Naar aanleiding van een bericht in het NVR-orgaan
"Vrede" over een bespreking tuaaen het ComitS 1963 en het
"Volkelcomitf" heeft eerstgenoemd comitf er in een tot de
NVR en de redactie van "Vrede" gerichte brief nogmaals op
geweaen, dat het opkomt zowel tegen Russische ala tegen
Amerikaanse atoomproeven. De terzake van communistische zijde
geuite beschuldiging verwerpend, zegt het Comitf 1063, dat
do verdeeldheid juist wordt veroorzaakt door het Volkelcomltê.
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Pogingen van voorstanders van diroeto aetio tofon do
kernbewapening, ooi ook hior to lando oen "Cowltl van 100" op
to richten, lovordon voorshands geen resultaat op.

Binnen hot raaji van hot intei
apitoto het conflict tussen do partijen van do Sovjet Unie
en China «ich vorder toe* Begin 1963 achoon hot oen ogenblik
dat het conflict, naar buiten toe althans, nog opgoloat sou
kunnen worden* Chroestsjow deed op 12 Januari op hot SED-
congroa het vooratol do openlijke polen!eken te atakon on
in allo ruat een conferentie van eosMunistisehe partijen
voor to bereiden* Hieraan werd geen gevolg gegeven* Integen-
deel, de aanvallen over en weer werden ateoda scherper, «iJ
hot dat do partijen elkaar aanvankelijk nog niet bij natte
noeodenjMutr hun aanvallen respectievelijk op Albanië en Joe-
goslavië richtten.

Na oen uitvoerige briefwisseling kmunen tenslotte van
5-20 Juli delegaties van do CP8U on do cossnnistischo par-
tij van China to Moskou bijoen ca) do geschillen te besproken*
DOBO conferentie liep op oen Mislukking uit* Sindsdien werden
de aanvallen on verwijten steeds feller* Naast ideologische
geschillen kwajeen staatseonflieten naar vorent onder «eer
grensincidenten on hot ondertekenen door de Sowjet Unio van
het verdrag tot hot gedeeltelijk stopzetten van kernproeven.

Hot conflict noopte ook do andere eonsranlatisehe par-
tijen stelling te neven* Ia het Westen stelden clJ «ich - siJ
het in een enkel geval vet enig voorbehoud - achter de op-
vattingen van do CPSO. Daarnaast ontstonden in diverse par-
tijen ook pro-Chineso fracties.

Zn tfest-Knropa had speciaal de houding van de CMMB-
niatische partijen ten aanzien van de EEG do aandacht*

Do Coonsjnistische Partij Nederland had in verband «et
haar "eenheldspolltlek" t.o.v. de Partij van de Arbeid en
P.S.P. en haar agitatie tegen NAVO en EEG, grote verwachtingen
van hot in Januari gehouden congres van de Partij van de
Arbeid*De resultaten ervan waren voor de C.P.N, teleurstel-
lend. Sofa aansien van het streven naar eenheid bleef haar In
feite alleen over contact te Boeken net de "minderheids-
groep" in de Partij van de Arbeid. Dit leverde nog geen re-
sultaat op*

In internationaal eonwnistlsch nllieu vond do C.P.N,
weinig steun voor haar afwijsende houding tegenover de EEG.
De begin naart in Brussel gehouden conferentie van de co»-
Munistiacho partijen uit de BOS EBQ-landen, na* een neer po-
sitief standpunt te deser sake in*

De Tweede KaMor-verkiesingen van 15 «ei brachten de
C.P.N, winst t.o.v. de Kanerverkieaingen in 1039 (1959 2,41*
3 setels, 19*3 2,77* 4 zetels). Vergeleken «et de Staten-
verkiezingen van 1962. daalde zij echter van 2,93# tot 2,7794.

De arrestatie wegens valsheid in geschrifte van enige
vooraanstaande eooMuniaten in Flnsterwolde heeft de verkie-
zingen van «ei J.l* In de provincie Groningen voor de C.P.N,
niet ongunstig beïnvloed.
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Bij do verkiesingen voor do samenstelling van do Berste
Kamer, raakte do C.P.N, ten van haar beide zetels kwijt. Zij
is daarin nu nog Maar door één persoon vertegenwoordigd*

Do C.P.N., die sich tot au toe volledig achter Moskou
stolde, slet dese binding als ifn dor oorsaken voor de te-
leurstellende verkiesingsuitslag. OM sieh Meer als oen natio-
nale, Nederlandse partij voor te doen, hooft sij naar aanlei-
ding van hot Sino-Sowjeteonfllct haar verhouding tot Rusland
horsion* Haar standpunt werd op 10 juli in do partij bekend
goamakt.

De C.P.N, streeft nu oen "Middenkoers" tussen Moskou
en Peking en grotere onafhankelijkheid na. Zij laakt, met
Moskou, de Chinese opvatting inaako de vreedzame coëxistentie,
doeh verwerpt anders!jds do wijze, waarop Moskou de Chinosen
tot dusver in het conflict bejegende» Volgens C.P.N.-voor-
zit t er De Groot is het conflict primair oon geschil OM de
Macht* Hij hooft sijn partij opgeroepen tot waakzaamheid tegen
pogingen van buitenlandse (Russische, Joegoslavische on
Chinese) zijde tot inmenging in het C.P.N.-beleid.

Do (dissidente) Socialistische Werkers Partij hooft
slechts een kleine aanhang on beeft tot dusver tevergeefs go-
socht naar samenwerking Met do P.S.P.. In besloten kring
voorde man besprekingen over het al of niet opheffen van do
S.W.P.. De laatste tijd ontwikkelde do S.W.P. door hot ver-
zenden van "open brieven" aan vooraanstaande C.P.N.-loden
nog enige activiteit. Daarin wordt aangedrongen op diseussio
binnen do C.P.N., leidend tot beëindiging vsa haar "stali-
nistisch" beleid, waarvoor mot name Paul do Groot verant-
woordelijk wordt geacht*

In het kader van do door "Verenigd Verset 1940-1048*
gevoerde actie tegen de legering van Duitse troepen ia Neder-
land werd op 26 januari 1063 een demonstratieve tocht naar
Budel georganiseerd, waaraan door circa 1200 personen werd
deelgenoMon. Op 23 maart volgde een protestbetoging te Amster-
dam. Nadat de Budel-overeenkomst in april door de Staten-Gene-
raal was goedgekeurd, werd de actie goeddots gestaakt. Ook
do komst van do eerste Duitse troepen in do Nederlandse
legerplaats vormde voor de coonunisten geen aanleiding tot
hernieuwde agitatie*

In Mei trad "Verenigd Verset 1040-1045" als gastvrouw
op voor een Russische vorsotsdolegatie* Dese delegatie nam
onder meer dool aan een herdenkingsplechtigheid op het eiland
Texol.

De secretaris van "Verenigd Verzet 1040*1045",
, naM deel aan een op 8 septOMbor te Oost-Berlijn ge-

houden internationale herdenkingsdag voor slachtoffers van
het fasoii

Na hot bekend worden van hot tegen do Spaanse communist
uitgesproken doodvonnis richtten do coMmunisten

een comité1 "Redt hetMIeven van " op* Dit orga-
niseerde enkele betogingen van beperkte omvang in AMsterdam.

Do activiteiten van de Nederlandao Vrouwen Beweging
waren vooral gericht op het van 24 tot 20 juni te Moskou ge-
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houden Se eongrea van do Internationale Democratische Vrouwen-
federatie* Van Nederlandse cljdo word daaraan deelgenomen
door een uit 11 personen bestaande delegatie, geleid door de
vooraltatar van de N.V.B., • Dese ondor-
stounde_de door de sowjet Unie voorgestane politiek van vreed-
•ame coëxistentie*

In september werd aangekondigd dat hot 17e eongrea
van de N.V.B, in het voorjaar van 1964 val wordon gehouden*

Onder auaplcien van hot Algemeen Nederland» Jougdver-
boad on do Nederlandse Vrodooraad word «ot Pinksteren do dordo
proteatfietstocnt tegen do opalag van atoomwapens in Neder-
land verreden*

Hot aantal deelnemer* wao lota grotor dan vorlodon
jaar* Voor do organloatoron waa hot ooa tolouratolliag dat
do pogingon om tot samenwerking to komen »ot hot paeifiatlaeh
"Comltf 1963 voor do Vrede" waron mislukt*

Do tijdens hot «ot Kerstmis 1962 gohoudon eongroa van
hot A.N.J.V. aangokondigdo campagne voor vorkortiag van do
militaire diensttijd otartto ia «oi a\ot oon onqulto ondor
•ilitairoa.

Do intornationalo eoatacton van hot A.N.J.V. boporkton
sieh tot hot doolnoaon van oon twootal boatuurdora aan do van
6*9 februari to Budapoat gohoudoa vorgadoriag van hot Exo-
eutiof CoadltC van do Woroldfodoratio van Doavooratiaeho Jougd.

In aoptonbor bogon do Nodorlandao Vrodoaraad a\ot ooa
propaganda-aetie voor hot aluitoa van oon niot-aanvalavordrag
tuaaon do NAVO on hot Warachau-pact.

Evonala in voorgaaado jaron organlaoordo do voronigiag
HNodorland-US8R* vacantioroiaon naar do SOwJot Unio* Do aniao
hiorvoor waa grotor dan in 1062. Win Hulat, do aoerotaria
van do vereniging, verbleef van 5 tot 27 juni voor hot voeren
van beaprokiagen ia Moakou.

De «tOMoaniatiaehe vakbeweging aotto in Januari 1M3
to Amaterdjui on Den Haag enige deo)onatratiea van MuitgevroroaM
bouwvakarbeidera op touw. Bon aangrijpingapunt voor agitatie
vonden de eoawnniaten ia het feit, dat begin 1963 de nieuwe
e.a»o.'a voor do Betaal*, textiel- on grafische induatrio
nog niet in kannen on kruiken waren. Bun agitatie leidde
echter niet tot arbeidsconflicten. Getuige do ondernoMings-
raadverkieBingoa liep de coanunlatlaehe invloed bij enkele
grote Metaalbedrijven enigszins terug* Onvoldaan over de hele
gang van sakea, doerotoordo het C.P.N.-partijbestuur ultimo
•ei dat de bedrij f aarboidera warm ntoeten wordon gonmakt voor
hot stellen van concrete looneisen»

Toeneaende spanningen op do arboidaaarkt vanwege oen
tekort aan werkkrachten, gepaard gaande «et do bij voel werk-
noBora levende overtuging dat do voorgeschreven beperkingen
van de loonstijging ia 1963 niet gerechtvaardigd waren, brach-
ten in juni nieuwe agitatie-kansen. Tor beswering van do on-
rust ondor hun personeel verbeterden de directies van de
A.D.N, en N.D.S.M. do arbeidsvoorwaarden buiten het georga-
niseerd overleg oa. Dit gebeurde nadat do eoaanaisten, die
bij dece twee grootste acheepawerven van AnsterdaB do Beer-
derheid der fabrieksarbeiders achter zich hebbon, diverse
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acties • waaronder kort* stakingen - op tomr hadden geset*
Onmiddellijk daarna braken bij veel bedrijven * gewoonlijk
buiten bemoeienis van de C.P.N. * stakingen uit voor loon*-
verhoging»

De communistische A.B.T. organiseerde een ataklngaaetie
in de naven van Amsterdam op 19 september en propageerde ver-
gaande looneisen*

Enkele groepen van ds in ons land werkzame Italiaans*
•n Spaans* arbeiders houden zich bezig met d* bestudering
van de marxiatisch-leninlstische ideologie. Relatie met de
C.P.N, in deze la vastgesteld.

Divers*»*

Aan enkel* diplomatiek* vertegenwoordigers van Neder-
land, die naar een post in een land aehter het Ijzeren Gor-
dijn gingent werd voorlichting gegeven over de positie van
de communistische partij in het desbetreffende land.

Voor de voorjaarsvergadering van d* NAVO werd het
gebruikelijke periodieke oversicht samengesteld*

De integratie van d* "acquisitie/operatie"- en de
"verwerklngff-secties van de afdeling vond verdere voortpng.
Sectiehoofden van de operationele aeetor hielden voordrach-
ten voor het verwerkende personeel* Wederkerig vertelden
sectiehoofden-verwerking hun operationele collega's over

Teneinde eek het A.C.D.-personeel een duidelijker in-
zicht te geven in de werkzaamheden van "Verwerking" vond een
bijeenkomst plaats van sectiehoofden van A.C.D, en B.»

Het overzicht "Niet-extremistisehe Groeperingen1* kreeg
sljn jaarlijkse herziening.

Net de intelllgence-sectie van de M.I.D. werd een
aantal informatieve besprekingen gevoerd teneinde tot een
nuttige exploitatie te geraken van bij ons binnenkomende
politieke NintelligeneeM*gegevens. Afspraken werden gemaakt
voor samenwerking*

Hiertoe werd een jonge ambtenaar aan de af-
deling toegevoegd*

In samenwerking met Afdeling Personeelszaken werden
37 sollicitanten ontvangen voor selectie voor nieuwe mede-
werkers. Vier hunner traden reeds in dienst en vingen hun
opleiding aan bij Afdeling B..

Ten behoeve van Afdeling B. werden door de secties
K-IX en E-XIII respectievelijk en onderzoeken inge-
steld.

Contra-spionajce. Inleiding! Uit d* in deze verslagperiode in het buiten-
land gebleken activiteiten van de communistische spionage-
diensten is opnieuw duidelijk geworden, dat van die zijde
geen middel en geen gelegenheid onbenut wordt gelaten in de
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gelederen der vrije wereld agenten te reeruteron.
Er sijn geen redenen om aan te nemen, dat de spionage-

diensten van het communistische blok niet evenneer souden
pogen Nederlanders in en buiten Nederland in hun macht te
krijgen. Het tegendeel is al wel gebleken*

Te verwachten valt selfs, dat de communistische in-
lichtingendiensten wegens de recente "tegenslagen" in het
buitenland versterkte pogingen sullen aanwenden tot het
vinden van nieuwe medewerkers en wel in de eerste plaats in
die NAVO-landen die de laatste tijd wat minder in opspraak
Bijn geweest door spionage*processen. Tot die landen behoort
ook Nederland.

Sowjet Cniet De normalisering der betrekkingen tussen
Nederland en de Bëwjot Unie vond haar beslag in de uitwisse-
ling van ambassadeurs. Ambassadeur arriveerde op
21 mei 1063 in Nederland.

In mei 1063 werden ook de posten van Inturist en
Sovexportfilm-vertegenwoordigers, die beide reeds geruime
tijd vacant waren, door uit Moskou komende functionarissen
beset.

Gedurende de periode, dat de chargé d'affaires,
, met de leiding der Vertegenwoordiging was belast,

werd met grote voortvarendheid gewerkt aan het leggen van
contacten in verschillende kringen van de Nederlandse samen-
leving* Hierbij bleek duidelijk de wens tot het kweken van
goodwill, op een ander en - EO mogelijk - hoger niveau dan
voorheen voor de Sowjet Russische Vertegenwoordiging toe-
gankelijk was* Geconstateerd werd dat dese nieuwe tactiek deer
ambassadeur werd voortgezet*

Van de relaties met Nederlandse politieke partijen
dient - naast het thans minder frequente contact met de
C.P.N. * in de eerste plaats die met de P.S.P. te worden
genoemd* Ook in dese verslagperiode werd waargenomen, dat
het contact met leidinggevende figuren van dese partij voort-
duurt* Kennelijk - en waarschijnlijk niet ten onrechte -
beschouwt de Sowjet Russische Vertegenwoordiging de P.S.P.
als een afBotgebied voor de door Moskou gedicteerde vredes-
propaganda, daarbij de verwachting koesterende, dat men op
dese wijse de Sowjet Russische invloed op het Nederlandse
politieke leven sal kunnen uitbreiden*

Een soortgelijke poging tot (indirecte) beïnvloeding -
sij het tot dusver nog beperkt tot een vooralehtlge oriën-
tatie - kan ook worden gezien in de door ons geconstateerde
belangstelling voor - en ontmoetingen met - enkele prominente
figuren behorende tot de Partij van de Arbeid. Daarbij houdt
men in het bijsonder het oog gericht op de ondertekenaars
van de zogenaamde Minderheidsnota, waarin êensijdlge ont-
wapening werd gepropageerd* Zn dit verband moge er op worden
gewezen, dat Moskou niet alleen via de Sowjet Russische Ver-
tegenwoordiging in Den Haag van belangstelling voor do Partij
van de Arbeid blijk geeft. Het in januari 1063 gehouden con-
gres van deze Partij - tijdens welk congres het rapport "In
dienst van de Vrede" werd behandeld - werd n.l* bijgewoond
door een vertegenwoordiger van het Bureau Buitenland van de
Communistische partij der Sowjet Unie en door een correspon-
dent van de "Pravda" in Bonn.
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Voor het in september j* l* t* Amsterdam gehouden
internationale congres van d» Socialistische Internationale
toonde de Sowjet Russische ambassade eveneens grot* belang-
at «Hing,

Wat betreft de economische betrekkingen kan worden
opgemerkt, dat in de ••etor scheepsbouw - na ««n jarenlange
periode van stllatand - opnieuw bedrijvigheid viel te be-
•peuren. O* prijzen, die de Sowjet Unie roor nieuw te bouwen
schepen blijkt te willen betalen, zijn echter vooralsnog voor
de Nederlandse werven niet aantrekkelijk* Ken uitzondering
vormt wellicht de scheepswerf "De Schelde" te Vlissingen.
De onderhandelingen tussen deze scheepswerf «a Sudolmport t*
Moskou hebben na moeizame onderhandelingen geresulteerd ia
een opdracht voor de bouw van 4 visverwerkende koelschepen.

Voor het Nederlandse bedrijfsleven in ruimere ain ia
van betekenis geweest het bezoek, dat door een Sow.let Rus-
sische delegatie in juni 1963 aan oaa land werd gebracht*
Zn het programma voor dit becoek was behalve aan officiële
bijeenkomsten een ruime plaats ingeruimd aan diverse excur-
sies naar o.a» de Deltawerken, de Hoogovens, Werkspoor, de
Staatsmijnen, de Scheepswerf "De Schelde" en de Rotterdamse
havens» Vermeld dient ook te worden, dat de vioe-minister
van buitenlandse handel, , vergeeeld van twee
topfunctionarissea van Moskouse handelsorganisaties - o.w.

, president van Sojuaknimekaport - op uitnodiging
aanwesig was op de jaarlijkse bijeenkomst van het euratorlu*
van het Nederland-U.S.S.R.-Instituut. bracht in
1962, voor deelneming aan eeneelfde bijeenkomst, een becoek
aan Nederland*

De hoop, dat met de normalisering der diplomatieke
betrekkingen, ook aan de Nederlandse wensen ten aanaien van
de vrijlating van de in de Sowjet Unie gevangen gehouden
Nederlanders en , BOU worden tegemoetgekomen,
ging tot dusver niet ia vervulling* Zeer waarschijnlijk werd
deae aangelegenheid door het onlangs in Moskeu gevoerde
spionageproees tegen de Sowjet Russische luitenaat-kolonel

, en de Brit , ia ongunstige ain beïnvloed*
Zn deae verslagperiode kwam één geval te oneer kennis,

waarin een voor aakenbesoek in de Sowjet Unie verblijvende
Nederlander voor medewerking op inliehtingeagebied werd be-
naderd*

Gegevens over benadering van Nederlandera die voor
familiebezoek ia de Sowjet Unie verbleven, werden niet ent-
vangen* Daar echter het reisseieoen voor familiebezoeken
eerst in juli begint en de meeste reizigers geruime tijd ia
de Sowjet Unie plegen te verblijven, kunnen eventuele inlich-
tingen over benadering eerst later ia het jaar tegemoet wor-
den gezien.

De belangstelling, die in de Sewjet Unie voor bezoe-
kers uit het buitenland bestaat, is onlangs opnieuw gebleken
uit de verklaring van een overgelopen medewerker van de Sow-
jet Russische Staatsveiligheidsdienst. Blijkens deze verkla-
ring beschikt de Staatsveiligheidsdienst over een omvangrijk
apparaat, dat tot taak heeft alle bezoekers van de Sowjet
Unie op hun bruikbaarheid voor inlichtingenwerk in het bui-
tenland te beoordelen.
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In deze verslagperiode werd do beschikking verkregen
over enige bijzonderheden betreffende de wijze waarop hier
te lande wordt samengewerkt tussen do Sowjet Russische
inlichtingendiensten en die van de Satellietstaten.

Roemenië. Bulgarije. Joege-Slavtêi De - geringe -
activiteiten van do Roemeense oh Joegoslavische Vertegenwoor-
digingen en van de Roemeense en Joegoslavische inlichtingen-
diensten hier te lande ondergingen geen merkbare veran-
dering. Van de Bulgaarse handelsvertegenwoordiger in Neder-
land werd eveneens weinig gemerkt*

Op aandringen van de Joegoslavische autoriteiten werd
overgegaan tot aanstelling van een (door Belgrado voorge-
dragen) Joegoslaaf als verbindingsman tussen de in Nederland
te werk gestelde Joegoslaven (Kroaten) on de gezamenlijke
steenkolenmijnen in Limburg.

Volgens ontvangen - maar tot dusver onbevestigde -
berichten zouden pogingen worden aangewend de in Nederland
verblijvende Joegoslavische arbeiders te bewegen tot het
vormen van cellen en groepen, die zich tegen het huidige
Joegoslavische regime souden moeten uitspreken. Volgens do-
zelfde berichten zouden deze acties In hoofdzaak emaneren
van Kroatische groeperingen onder do in België en West-
Duitsland gevestigde Joegoslavische emigranten. Tot nog toe
is niet gebleken, dat Inderdaad getracht wordt do hier te
lande werkzame Joegoalaviêrs in de zo juist genoemde sin te
beïnvloeden*

Aanwijsingen betreffende eventuele (andere) inlich-
tingenactiviteit onder dese groep vreemdelingen werden niet
verkregen*

Meergenoemde Kroatische emigrantenorganisaties kwa-
men in de verslagperiode nog op andere wijze onder onze
aandacht, n.l* toen bleek, dat 4fn van de in West-Duits-
land zetelende organisaties verantwoordelijk was voor aan-
slagen geploegd op de Joegoslavische vertegenwoordigingen
in Bad-Godosberg on Brussel* Een van de deelnemers aan deze
aanslagen verklaarde bij zijn verhoor bovendien, dat het in
de bedoeling lag in april 1963 een aanslag te plegen op de
Joegoslavische Vertegenwoordiging in Nederland* In overleg
met het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Buiten-
landse Zaken werden de bij de Joegoslavische Vertegenwoor-
diging te 's-Qravenhage in gebruik zijnde panden gedurende
enige tijd onder observatie gesteld. Bijzonderheden die tot
verder gaande maatregelen noopten, werden niet waargenomen,

Hongarije i In het voorgaande overzicht werd reeds mel-
ding gemaakt van de opvallende moeite die hot communis-
tische regime in Hongarije sieh getroost de naar het
Westen uitgeweken Hongaren te bewegen tot een bezoek aan
het moederland. Tot dusver dienden de in het buitenland ge-
vestigde Hongaren sieh voor het verkrijgen van een inreis-
visum te wenden tot do Hongaarse Vertegenwoordiging in het
land waar zij verbleven. Reeent verschoen echter in een
Hongaars tijdschrift een aankondiging, inhoudende dat do
Hongaren die lang of kort geleden naar het buitenland zijn
uitgeweken on thans beschikken over een "buitenlandse pas
van het tweede vaderland1*, individueel of groepsgewijze bij
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•Ik reiabureau een inreiaviaum roor Hongarije kunnen aan-
vragen. De Hongaars* autoriteiten Bullen binnon 14 dagon na
ontvangst van do aanvrage besliaaen of al dan niet oen vist»
wordt afgegeven* Door domo regeling wordt tegemoet gekomen
aan do Hongaarse uitgewekenen die do roor hen compromitteren*
do bcaoeken aan do Hongaaree Vertegenwoordiging in hun gaat-
land willen vermijden of beperken»

Bot aantal Hongaren, dat een Nederland* viaum aan-
vraagt voor een boBoek van hier te lande govoatigdo familie*
lodoa on bekenden, vertoonde in deae veralagperiode oen aan-
Bienlijk* toename* Subversieve activiteiten van de»e beBOe-
kora worden tot duaver niet geconetateerd.

Binnenkort wordt ook do echtgenote van do Hongaarao
premier Kadar voor oen bosook aan Nederland verwacht. Zij
verbleef in do jaren 1921 on 1923 ala Hongaar* pleegkind
bij een Nedorlandao familie in Nijoegen.

Do pogingen van Hongaarao cijde tot voatiging van
Hongaaroo reatauranta in Nederland on andere landen van
West-Europa te geraken, worden onvemlnderd voort genet*
Hot ia thana kOMen vaat to ataan, dat do Hongaarao
inlichtingendienat (A.V.H.) hierin oen actieve rol «poolt
•et de bedoeling doao reataurante t.c.t* to benutten
ala operatle-baaea voor inlichtingenactiviteiten gericht
togen do NAVO-landen in het algemeen en tegen do Hongaar-
ao emigrantenorganisaties in die landen in het bijaonder.

Ta^ooho^Slowaki^oi In de»e veralagperiode word sowel
do Chef de Postr ala hot Hoofd van do Raadelamiaaie afge-
loat* Rot peraoaeel van do Legatie werd met oen 3o aecre-
taria uitgebreid*

Hot contact, dat - ton behoeve van do politieke be-
richtgeving aan Praag - wordt onderhouden «et bepaalde
peraonen uit de Nederlandae samenleving (communisten,
paeifiaton, journaliaton) bleek in deae periode minder
intenalef te *ijn dan voorheen. Het ia niet onwaarachijn-
lijk, dat do nieuwe gênant nich tracht te oriënteren ten
aancien van de «ogelljkheden voor het leggen van contac-
ten in andere Nederlandae kringen on op oen ander niveau
dan onder aijn voorganger gebruikelijk waa»

In het waarnoenibaro contact tuaaon do Legatie en do
C.P.N, werd gedurende de veralagperiode weinig verandering
goeonatateerd* De indruk beetaat, dat van Tajeehiache
cijde naar een intenaiever contact «et dece Partij wordt
gestreefd.

In verband «et do ongunatige eeononlache situatie
in het eigen land werd ook in dese periode door do
Tsjechische Handelsnissie grote aandacht beateed aan
Nederlandse publicatiea op economisch en teehniaeh-weton-
achappelijk gebied.

De vereniging NNedorland*Tajeeho-81owakijo" ia on-
verminderd actief op cultureel gebied. In Praag wordt veel
waarde gehecht aan de (intensieve) propaganda, die door
dece vereniging in Nederland wordt gevoerd.

Concrete aanwijzingen voer het bedrijven van ge-
heime inlichtingenactiviteit door do Legatie werden niet
verkregen* Wel kon een verhoogde belangstelling voor do
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hl«r te land* gevestigde Tsjechische emigranten worden g*-
conatat**rd.

Polont Bijaondor* activiteiten van d* Pools* Vertegen-
woordlging hl«r t» land» werden nlot waargenomen*

Ook in doBO veralagporiode bleef do aandacht van do
Oionat gaveatigd op Pool*» vrouwen, dio aodort 19S3 mot
M*d*rland*ra In h*t huwelijk aijn gatreden* B*t onderaoek
naar mogelijk (nog) boataando r»latl*a tua**n dece vrouwen
•n d» Poolao lnllehtingendl»n*ien wordt voortg*B*t*

ïevena w*rd bijaondere aandacht b*at**d aan Poolao
jong*ll*d*a, dl* • aoms voor vrij lang* tijd - ala atu-
d*nt of ataglalro naar N*d*rland komen. In efn geval kon
bovoatlglng wordon verkregen van h*t r**da boataando v»r-
•o*d*n, dat d*a* p*raonoa v66r hun v*rtr*k naar N*d*rland
door do Poola* lnllehtlng*ndl*nat*a worden voorden van
inatructloa voor het verzamelen van g*g*v*na In Voat-
Europa*

Ooat-Dul^alajjd i D* b*langat*lllng van d* Ooatdultao
Inllohtlngondlonatoa voor Nodorland, d* IBd *n d* NAVO
blijft onv*ralnd*rd voortduron* Zoal* rooda **rd*r goaold
v*rd*n d* voor d»*» dlonaton In Woat-Europa tr»rh«aa* ag*nt*n
r*chtatr**ka van Berlijn uit g*l*ld. Bun activiteit - ook
In Nodorland * ia groot*

Uit oon in april 1963 togoaovor oon •*d»w»rk»r van
d* 01«nat afg»l*gd* verklaring van »»n onlanga naar hot
Westen uitgowokon Ooatdnitaor, dio in 1008/59 optrad ala
Hoofd van d* Ooatduita* Bandolavort*g*nwoordiglng in
Jbaotordaait ia hot volgend* g*bl*k*ni

D* Band*lav*rt*g*nv*ordiging In AaaterdaM s*lf waa
niet r*chtatr**ka betrokken bij tegen Nodorland gerichte
apionage-aetlviteiten. Baar door do l*d*n van d*s* Vertegen^
woordlglng werden w*l voor do Ooatduita* lnlichting*ndlenat*n
intereaaante gegevena, waarop toevallig do hand kon word*n
g*l*gdt aan Oo* t «Berlijn doorgegeven. VJUi **n lid van d*
C.P.tN, werden op Nederland betrekking hebbend* economische
en politieke overciehten verkregen* Voor het verkrijgen van
inforawtlea betreffend* N*d*rland*ra on Nederlandse onder-
neaiingen werden ap*eiaal aang*w*c*n l*d*n van d* C.P.N, in-
g*sohak*ld«

Door d*a* varklaring werd h*t ten aanalan van d*
Ooatduitao Handels vertegenwoordiging in Aa»terdaai reoda
bestaande vermoeden bovoatigd» D* voorhanden eljnde gege-
vens dulden eropi dat d* situatie coals d*a* hi*rbov*n
voor do jaran 1988/59 werd geschetst, sedertdien slechts
gering* wijalging heeft ondergaan.

Door d*a*lfd* Ooatduitser, dl* voor aijn defecti*
een belangrijke functie in het Ooatduitso staatsapparaat
bekleeddet werd toegegeven dat do Leipalger Mesae niet
all*en door do Ooatduitso inlichtingendiensten vaar ook
door d* Inlichtingendiensten van d* andere coawunlatiach*
staten wordt beschouwd ala een uitgezochte gelegenheid
voor het recruteren van besoekera uit do niot-coamnia-
tiach* landen. In dit verband wordt aangetekend, dat la
Nederland de belangstelling voor een boaoek aan de Leip-
aiger Mesae nog steeds toeneemt*
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Ooateuropoae emigranteni Vernemen word dat van eoamn*
niotisehe ai j de «oor aandacht cal wordon bootood aan do ia
hot Vooton wonende Oootouropooo emigranten* Hiortoo word
bealoten op ooa bijeenkomat van godologoordoa uit allo
achter hot Uaerea Oordijn gologoa laadoa dio ia auguatua
1M3 in Praag word gohoudoa. Do Sowjet Uaio verweet do
Satolliotlaadoa onvoldoende bolangatolliag to hobbon voor
politioko aetivitoit ondor deae emigranten. Booloton word
ia allo Oootblokotatoa organioatioa voor politioko befa-
vlooding van emigranten ia hot lovon to roopon. DOBO organi-
•atioo, dio ondor toezicht van do eoMouniotiocho partij
«uilen otaan, Bullen zo opoodig mogelijk met hun werkzaam*
hodoa boginnon on daarbij nauw aamenwerken met do diploma-
tioko vortogonwoordigoro van do oommuniatlache landoa ia
hot buitenland.

Booloton ia do aotio in twoo faaon to doon vorlopoa.
Tijdon» do ooroto faoo aullon ia do Woatolijko

laadoa iaotolliagoa ia hot loven wordon goroopon dio zich
«uilen beslg houdon met hot verspreiden van kennia omtrent
do Ooateuropooo culturen. Deze inotolliagoa zullen Ooat-
europoae kunatenaara oa artiaten voor oen bovook aan hot
Veaten uitnodigen oa tevens grooparoiBon van emigranten naar
hun vaderland organiaeren.

Tijdoaa do tweede faae aal worden overgegaan tot
avatematiache voraiag van ooaonmiatiaeho cellen binnen do
culturele iaatollingen oa - op langere tonrijn - ook binnon
do onigrantonorgaaiaatioa* Teneinde toegang tot allo eai-
grantonorganiaatioa to verkrijgen aal geheel wordon afgoeien
van hot voeren van propaganda togen antl-coaonniotlache groe*
poringen ondor do eadgrantoa. Hot centrale orgaan dat do hier
bedoelde activiteiten aoet Mdon on coördineren, aal gevea-
tigd worden in Praag*

Hoewel tot duaver geen concrete gogevona dionaan*
gaande wordon verkregen* wordt er rekening a>odo gohoudoa,
dat hot voorgeaoaea nieuwe eooaaiaiatiache offoaaiof tegen
do in hot Woaton govootigdo Ooatouropoao oadgranton «ode
dionatbaar goomakt aal wordon aan do belangen van do
apioaagodionatoa van hot Sowjotblok*

RochtooxtroaAae)O t Van do ia hot vorige oversicht ge-
•eldo geringe aetivitoit welke hier to lande door franse
O.A.S.-actlviaten ontwikkeld word, viel ia doao veralag-
porlodo nauwe11jka awor ieta to boapeuren. Vaa dio eijdo
word ook tijdona hot korte boaook, dat hot Franao ataatahoofd
in maart j.l* aan Nederland bracht, geen waarneembare acti-
viteit ontplooid.

Do juiathoid van ooa bericht, inhoudende dat
pogingen ondernam om in Nederland politiek aaiel

to verkrijgen, koa niet vaotgeateld worden* Vol hoeft ooa
Franoo journaliat die ala 'a aecrotaria wordt be-
aehouwd, korte tijd in Nederland vertoefd*

PivoraoiM
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Hot vrij grote aaatal Troonde arbeidskrachten, hoofd-
zakelijk uit Zvldenropese landen afkoettt% dat hier te
lande in het arboidaprooea werd ingeschakeld en waarvan eoa
dool, dat vla het Ministerie van Sociale Zaken werd aan-
geworven, niet politiek geaoroend ia, geeft totnogtoe vrij
weinig blijk van politieke belangstelling. Zn de enkele
gevallen waarin van aodanige belangstelling wel sprake
waa, waa deze van C.P.N.-zijde geïnspireerd. De C.P.N, ia
van plan aan deze vreemdelingen grote aandacht to gaan be-
at eden.

D* geruehtawkende ataking van Spaanse arbeiders
bij de Staataadjn Maurlta ia april j. U, gevolgd door oea
terugkeren naar het eigen land van deze groep arbeiders,
bleek geen enkele politieke achtergrond to hebboa*

Met de bestudering van de Mogelijkheden tot •echa-
aiaeriag van een dool der administratie en documentatie
van de Afdeling Contra-spionage werd in d* verslagperiode
voortgegaan.

Binnenkort aal waarachijalijk oea begin kunnen wor-
den genaakt met Mpractiaehe oefeningen*1. Paa ala deze
bevredigend zijn verlopen, aal tot geleidelijke invoering
van Mechanische •verwerking van gegevens worden overgegaan.

Het aantal uitgebreide poraoonaondorzoeken voor
iatera gebruik van de afdoling Contra-spionage bedroeg
in deze verslagperiode 385, terwijl 52 volgaetiea plaats-
vonden.

Hood-Chjaa e.a.. Po Chineae Yelkarepnbliek. Do Chineae Zaakgelaatigde
die bijna 8 jaren hier geaccrediteerd waa geweest, vertrok
in «ei uit ons laad} ei ja opvolger naai de leiding van do
legatie op zich ia het begia van augustus* Door deze COM-
•aado-wlsaeling werdde activiteit van de Chinese Vertegea-
woordigiag in do eerste helft van dit jaar gerend»
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In verband nat bat daor China ingevette propaganda-
offenaief, baraiada , aan hooggeplaatat funetioaariat
aan hat hoofd van aan delegatie van da Chinaaa "Poreign
Language Praaa1* ia da maanden april an «ei, Europa, waarbij
hij a.a, beaprekingen hiald in Dan Haag an Bruaaal* Na
hat rartrak van da dalagatia kon duidalijk aan varhoagda
prepaganda-activiteit worden waargenoaen.

•an andara prominente figuur, dia aan oriënterend
baaeak aan Nederland braeht, waa da vlce-»iniet*r van
Buitaalandaa Bande!, , dia bahalva «at regeringa-
functionariaaen, ook contact had «at varteganwoordigara van
hat Nadarlandaa bedrijfaleven*

u De Cubaanae lagatia ia Dan Haag kreeg aaa nieuwe
becetting. Toen de Duitae Boadarepubliek, ala gevolg van da
erkenning van da "D.D,R." door Cuba, de diplomatieke betrek-
kingen met dit land verbrak, werd da Cubaanae Chargé
d*Affalrea a.i. in Bonn, ala la Secretarie varbonden aan de
Cnbaanaa lagatia ia Den Haag.

Ban belangrijk deel van Weat-Duitaland aehijnt au
offlcleua tot het arbeldaterrein van da hiar te laade gevea-
tigda Cubaaaaa Vertegenwoordiging te behorea.

Cubaanae diplomaten blijken met vertegenwoordigera
van alle commuaiatlaehe laadea contact te onderhouden*

De Cubaanae relatiea met C.P.N., P.S.P. en "Werkgroep
Informatie Cuba**, behielden de aandacht van de Dienat*

Egypte. Na diepgaand onderaoek bleek, dat Nederland
gebruikt wordt ala aogenaamd "derde land1*, dit wil zeggen
ala tuaaanachakel, bij Egyptiache apioaage-activiteit in het
Nabije Ooaten.

Suriname. Aandacht werd geaehoakea aaa contacten tuaaen
enkele Surinamera en Trotaklaten, die teaamen met Cubanen en
Algerijnen, atreven naar "bevrijding** van hat CaraJTbiache
gebied.

De maatregelen, die de Surinaamae miaiater-preaidaat
nam tegen enkele axtreem-aationaliatiaehe Surinamera - Eowal
ia Nederland ala ia Suriname - hebben geleid tot een aekere
beroering ia de Surinaamae gemeenachap hier te lande.

Een klein aantal axtremiatiacha Surinamera tracht
thana, meer ia het verborgen, leiding te geven aan de atrijd
voor de "bevrijding" van Suriname.

Bavailigiag. A^gaa>aaa. Da iavoariag van hat Bavailigingavoaraahrift*
II 1M1 vond vardar voortgang. Al 16 in bij hat Niniataria van
Buitanlandaa Zakan la dit vooraehrift nog niet ingevoerd.
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Oefc da Nederlandse diploMtieke vertegenwoordigingen ia den
vreesde beaehlkken hierdoor nog niet ever behoorlijke ia*
atruatiea op dit gebied. Op slechts drie Ministeries ia da
aanwijaing van da enkele anbtensrea dia da bevoegdheid aullan
hebban da rubriearing Zaar Qehei» vaat ta stellen gedaan|
•eda hiardaor vardt daaa uitaanderlijke rubricering nog ia
vaal ta Taal gevallen toegekend.

Zn da prarinaiaa aard bat vooraehrlft ap aaar uitga*
braida wijae gadlatribvaardi Noord-Heiland aa liajhurg paatan
biar duidelijk beperking taa. Da ar tat m toe »ee babaalda
raaultatan Iepen Baar altaaa.

Da Kernenergiewet dia aalanga hat ataatablad baraiktat
vooralot i» da ajegelijkheid van aan wattalijk ta regelen
beveiliging; da aarata «aal dat dit ia Nederland gaaakiadt
na bat van kraaht werden vaa da Eurataa Beveiligiagaverer-
daaing aa* 3. Nadar uitgebreid overleg taraaka, *ada ia var*
baad a»t da bavailiging vaa bat a.g. O.C.-praJaat, vindt
plaata nat Eaaaaa&aeba Zakaa, Baltattlandaa Zakaa au Dafanaia.
Dit avarlag ia ta «aar nodig na da U.S.A. in da NAVO habban
aangabadan balaagrijka pafitiak/ailitaira ataaa-infanMtia
baaablkbaar ta atallan «ita da baadganatan eiab tat aan vaal
atrakkara bavailiging, avaraankaaatig da in da O..S.A. vaar
ataaa)gagavana galdanda ragalingan, varpliabtaa.

Da gaaaaiaalijka Madarlaadaa Mijnaa naaaa, aaala raada
varaald* aan aantal Jaagaalaviaaha •ljaaark*ra ia dlanat
dia iaadlddala arrivaardan. TaaataaadLag vaar uitbraiding vaa
dit aaatingant aard iaalddala gavraagd an varkragan* Varval*
gana ia aan varaaak o* vardara vitbraidiag tat 1000 aan inga-
diand* Da vailigbaidabaaaaran aaa aan dargalijka warviag
varbandan, wardan, gaaiaa aak bat.akkoord van hat MLniataria
van Baanaalaaba Zakan aa bat Miaiataria va» ftaeiala Zaken ap
aan aanvraag van aaa Taanta badri jf aai aanadig aan 25
Tajaahan ia dianat ta awgan aa«an vaar warkaaanhadan bij da
bouw van aan nieuwe raffinaderij, naar het vaerkant nog an»
voldoende beaeft.

nat initiaal avarlag over da beveiliging van da even-
tueel in Nadarland ta henden NAVO Miaiatara aaaferentia nam
vaal tijd.

Kat avarlag in da Ministerraad over bat al af aiat
handhaven van **raf. Dr. ala Nadarlanda gadala-
gaarda bij da Ittrapaaa Bpaaa Raaaarab Organiaatiaa laidda
niet tat aan aancluaie, nadat da «agalijka anaangaaana aan*
aaquantlaa vaa daaa aanwijzing blijven vaartbaataan.

Beaaak werd ontvangen van da adainiatratleve an juri-
diaaha Direataur vaa da Auatraliaaba Veilignaidadleaat in
verband nat hat project vaar beveiliging van da Europaan
Launahara Davalapnant Organiaatiaa, welke avarigana aag niat
vardar gevorderd ia.

Beatudariag vaa da grote apianaga-affairea in dan
Treewie laidda tat aan schriftelijk adviea aaa hat Ministerie
van Buitenlandse Zakan aai vaa al bet personeel, dat sedert
1944 in Sowjat Blok-landen geplaatst ia gawaaat, verklaringen tl

a»a. aaitrent eventuele rearuteringapagiagen dia hen bekend
aijn, ta verkrijgen. Vaar aaver bekend ia hiensee nog geen
begin gesaakt, hoewel de aoadaaak hiervan thans aaar duide-
lijk ia aa ook in beglnael arkend werd. Vardar is uit enkele
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van daaa affalraa nat frata belang van aan gaede daaaawnten*
aantrale vaar nat apaparan van da lekken gebleken.

Nat Marid kan», aan da hand van in da praktijk geble*
kan Baallijkheden, aan braad overleg tat atand tan aaaalan
vaa da induatriêle beveiliging hataalk tiitaieht ap aan
vruchtbaarder aaaanaarking in da taakaaat apaat* Hat Baan*
delijka avarlag aat da Militaire vailighaidadianatan vand
naraaal voortgang*

Da opdracht aat batrakkiag tat da eerlagavearberei*
ding van da Dianat, walka aan aan aabtanaar van da afdaliag
aard gegeven, vergde, aada daar da vaarbaraldiag aa da daal*
MUM» aan oefeningen, aan ataada taanaawnda haavaalbaid tijd
an aandaeht.

Da atarkta van da afdaling bleef gelijk) daar aan in*
tarna wijaiging kan aahtar da atarkta van da aaatia Over-
baidabavailigiBg iata wordan vargraat waaraan duidelijk ba*
haafta baatand.

Baalatan werd, dat da aaatia DIS gaan aonplete kaart*
ayatenen van ralatlaa «aar aal aanhouden daah allaan da aark*
neattra Bet angonatiga gagavana aal epneaea, hetgeen aan
belangrijke vereenvoudiging betekent. Diantangavalga ward
aan graat aantal fiohea ait da kaartayateaan verwijderd.

Hat haofd vaa da afdaling waanda aan vargadaring van
nat Nata Saeurity Caaalttaa bij.

Da aabaapraking vaa da aafaning Pallax ward daar
twaa aubtanaran van da afdaling bijgawaand. Da daar da «kaf
vaa da Staf vaar da Civiala Vardadiging daarbij uitgaaprakan
eaneluaie, dat tkana a«ar aandaaht aan da bavailigiag aoaat
wardaa baataad aa dat da B,V.D. awt advi»a taraijda kan ataan
ward aat ganaagaa varnaaan, daar dit da baraidnaid tat bat
aariaua opvattaa vaa da bavailigiag alaekta kaa daaa toa*

Da aerate ovaraiehten van da resultaten van hat werk
van da afdaling bij ralatiaa Ir wanen gereed*

Qebieudf n, van beyeiligin*. Da rapparten over de atand
van da NAVO/wio beveiliging inNederland over 1963 varden
opgeaaakt an ingediend bij de Minieter en hat Hata Seeurity

Ban inapaatia bij da gaaaamilijka Madarlandaa Var*
taganwaordlgingan ta Braaaal vaa da bavalligiagaaaatragalaa
vaar Eurataa gahaiawn ward gahoudaa.

Hat Shapa Air Dafaaaa Taahniaal Cantra varkraag par
l naart 1963 calfatandiga intamatianala atatua» waardoor
da varantwaardalijkhaid vaa da Dianat vaar da bavailigiag
arvaa kaaA ta aiadigan, ai J hat na kat varatrijkaa van aan
aakara avargangapariada* Ban avaraankaawt aat Saeaur taraaka
•aat aag wordan uitgawarkt* Bij aan baaaak aan Shapa werd da
Bavailiglngaiaapaataur uitgabraid andarvraagd avar da opaat
van da bavailigiag*

Na aan varloop van praktiaeb twaa Jaar haaft hat
Hiniataria vaa Buitaalandaa Zaken baalataa alaaag aaa rubri*
aariag taa ta kannen aan hat Ultra Centrifuge proJeet. In
varband Mt da Kernenergiewet ward aat kat Miaiateria van
Econoiftiache Zaken avarlag geplaagd teneinde na ta gaan op
walka baaia da nodiga bavailigiag apgaaat aou Moeten warden.
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Dit ovorlog ia aof aiot boSindigd. Aanfoaioa do ootrooion*
waarin oon godooito van do forubrieoordo aapoetoa ia vor-
worfct, bij Eoratooi aaagoowld wordon val do bovoiliging daar-
vaa to Bijitor tijd ia iodor goval aan do Euratoa vorordo-
niagon «ootoa voldooa.

Aio fovolf vaa oon goaprok aot do Soorotaria-Gonoraal
va* kot Niaiatorio vaa BiBaoalaadao Zakoa word aohrlftolijk
forapportoord ovor •ooilijkhodott dio aog boatoadoa «ot botrok
ki»§ tot do bovoillgiBg op kot oigoa Miaiatorio* Boolotoa
vord tot oon doakuadif ondoraook van bot bovoiligiagaoyatoa»
ooi «taa do baad vaa do roaultaton daarvan voorotolloa tot
vorbotoring to kuBaoa foranloron» Dit ondoraook ia ao§ niot
boiiadigd.

Eoa aatooodontoaoadorsook aaar OOB kwotabaar porao-
noolalid van kot Miaiatorio van AlfoaoBo 2akon loiddo tot
oon goaprok aot do ftoorotaria-Qoaoraal waarin ooa aaatal
hoofdpunten van do bov«lliging op kot tttaiatorio koa wordoa
bokaadold. Riorblj word do ooaalttaio boroikt, dat do bovoi-
liglng vorbotord diondo to wordoa, waartoo do Bocrotaria*
QoBoraal aioh voaratoldo do nodig* aaatrogolon to noaoa»
Ala oorato atap daartoo word ia ooa voordracht voor do ataf
vaa hot Miniatorio oon inaieht gogovoa ia do aanval dio
togoa Modorland goriokt ia»

Do eontrllo op do bovolliging bij OOB aaatal ootrooi-
bttroaMX word woor ovorgodragon aan do Militalro inliehtingoa*
dioaat*

Do aaaoaworking* dio ia onkolo oadordoloa van do
Hodorlandao bowapoaiagaiadttatrio nat Zwodoa boataat, biodt
do Hogolijkkoid OM Iwoodao burgora bij NAffKprojootoB ia
to aehakolon, hotgoon op aiohaolf oohtcr togoa do NAVO*
rogola ia. Do affairo ondoratroopt nog oona
dnidolijk do rioieo'o dio kior vorborgoa kvnnon liggon,
torwijl or ia Modorland goon iaaiokt boataat ia do dool-
aatigkoid vaa kot Zwoodao voiUgkoidaayatooat.

Nioowo ooataoton wordoa goopoad m*t OOB aantal bo-
drij voa aowol voor bovoiliging togon apioaago van gorabri-
ooordo opdraohtoa, alaaodo vaa gorubrieoordo gogovona vor-
atrokt ia vorbaad a*t do inaohrijviag op dorgolijko opdraoh-
toa alaook voor do bovoiligiag togon aabotago vaa bodrijvoB
wolko vaa bolang ai ja ia hot kador van do vordodigingavoor-
boroiding.

•fvo|l|â affnraktiiî . Do vorjaringatabol politioko
gogovona word horaion oa aaa allo rolatioa toogoaoadoa*

Do richtlijnen inaako hot vorotrokkon vaa politioko
antoaodoatoB door do poütio aan dordon* wordon aog aiot
vaatgoatold» fUkolo ia do voralagporiodo aaar voroa gokoaoa
klaohtgovalloB aoudoa aioh waaraohijalljk aiot hobboa voor-
godaaa waanoor do politlo rooda ovor bodooldo riohtlijnoa
aou hobboa boaehikt* Odcolo andoro klaohton koudon op bo-
vrodigondo wijao wordoa afgohandold. Eén van do N.s.-bo-
aaibtOB vaa do eoaanniatiaoho kora van hot bodrijf to Aaator-
daa)« waarovor la hot twoedo halfjaar 1M1 word gorapportoordt
hooft aioh m»t oon klaakt tot do Kaaorooaaviooio gowoadi
doao ia nog bij hot Miniotorio van Vorkoor on Watorotaat ia
bohoBdoliag*
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Op grand van bat intrakkaa van da alaaranaa van
Qriaka onderdaan, werkaaaa bij het T.C.L.» daar da Griekaa
National Securit- Authoritr, aaa bat teatrua) gedwongen aijn
tewerkatelliag ta beëindigen» Eaa nitgabraid andaraaak braakt
gaan veraoeden van nat in varkaarda handan garakan van garu*
briaaarda infamatiai batrakkana ia inaiddela naar Grieken*
laad teruggekeerd. Ban rappart aard iagadland bij da HAVO
vaaria aalga nindara waardering vaar da wijae van het Griekae
aptradan in daaa kaaatia tat uitdrukking gabmeht werd.

Èan eigen bavailigiagavaaraahrift vaar da Rijks Var»
dadigingaarganiaatie aard ingevoerd.

Aan enige ralatiaa, aaar aan duidelijk belang vaar
aan gaada beveiliging aanwaaig ia, werd aohriftelijk gerap-
porteerd avar enkele belangrijke faaattan van da beveiliging*
Da raaatia ap daaa rapporten waa verheugend.

Ban inatmetia werd uitgewerkt boa da anbtenaren van
da afdaling nullen nebben ta handelen wanneer elandeatiana
aflttiaterapparatuur opgeapeord aeet worden.

Hat aaheaa van
tar beveiliging van da departementen van alganaaa baatonr
in buitengewone aaatandigaadan, dat tljdana da aafaning
Fallex werd beproefd* aard nat enkele kleine verbeteringen
aanvaard. Nadat aak da Staf Clviala Verdediging aiah hier-
•ade had kunnen verenigen an bat had ingepaat in da paraat*
heidaregeliag, werd het daar da voaraitter van da Ceaalaaie
Inwendige Veiligheid aan da Miniatariea taagaaandaa ala
paaaaada ia da algeaene beveillgingaapaet»

Oak da Caaaiaeariaaea dar Kaningin in da pravineiea
ontvingen dit aahaan ala aagalijk vaar hen van belang»

Er werd een aeaaiaale geverad dia rappart aal hebbea
uit ta brengen avar da vaillgatelliag van het onroepbedrijf
in buitengewone onatandighadaat vaar da Dienat werd aan aab-
tenaar van da afdaling ia daaa Caaaiaaia aangeweaen.

Overleg werd gevoerd on ta kanen tat aea gaada ia*
paaaing van het beveiligingaplan van een eleatriaaha centrale
in het paraatheidaaeheaa van da aiviala verdediging.

Vaar een raffinadarij*gaabadrijf werd aan uitatakanda
beveillgingaepset ontvangen nadat aak vaar da gaabadrijvaa
het eerate aehaap avar da beveiligingadaji ia*

Ban regeling vaar da beveiliging van da waterbedrij*
van kant aag alat ap gaaf*

Daar aandringen van da aijda van Marine werd aaa
belofte van Scheepvaart verkregen, dat aan da aaak van da
havenbeveiliging thana tar hand aal gaan nanaa.

Een aantal advieaea vaar da bevelliging van a.a.
Hoofdbureau* van Politie en Haafda•aaandopaaten vaa da B.B.
werd uitgebraeht.

Hat vaa nat Miniataria uitgegane randaahrijvan avar da
arganiaatla vaa da beeeheraing, bewaking en bevel11ging vaa
vitale ebjeeten aal van duidelijk belang aija voor het werk
van da afdaling ap het aaailijke gebied dar anti*aanetage
beveiliging.

Viaa an BaAaratia. Hat aantal aanvragen vaar aaigratia
aa beeoeken aan) vardar af. Ban heraiena lijat vaa extreala*
tiaehe organiaatlea werd ten behoeve van da vraeada inataatie*
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opgoaaakt oa boachikbaar gootold*
B4n «ooilijk goval kon door ovorlog aot do botrokkoa

vrooaklo inatantio wordon opgoloot voordat hot tot ooa klacht

Hot ia aoi 1M1 vaatgootoldo doorfoofboloid TOOT po-
litioko ialiohtiafoa aan buitoalaadoo iaotaatioo hooft thana
vol aija waardo bowoaoa, daar hot aantal klachtgovalloa tot
ooa •Inlatt» ia torttffohraohtt aoador dat hot rioioo voor
hot toofanf Torlonoado laad daardoor aooaoaooaard grotor
fovordon ia»

Voorlioktiaa oa laotraetio. Op hot HAVO hoofdkwartier
word ooa Zaditatrial Booaritr Couroo gegevon waarvoor drio
directeuren van belangrijke induetrieên oa ooa ambtenaar van
do Kwartieraaeator Gonoraal varoa opgegeven* Op hot laatato
Ofoablik aoeetea twee vaa boa afaeggen wegene oovooralono
verplichtingen oldora, aodat alloon do dirootour vaa do
N.V. "Oud. DoiftM do oaraua, dio thaaa good aan hot dool
boaatwoordt« bijvooado. Boa volfoado eurotaa wordt
niaoord.

Op ooa bijooakoaat aot do bovoilifiafaaaibto
vaa do eiviola dopartoaoatoa wordoa oakolo voor boa vaa
bolanc sijndo oadorworpoa boaprokoa, o*a. do orvaringon OM t
do oirculairo ovor MPriv4*roiKoa van aabtoaaroa naar landoa
achtor hot ZJaoroa Gordija1** Doao oireulairo word iaalddola
door hot Miaiotorio ook aaa do Coaaiaaarioaoa dor Koaiagia
toofoaoadoa. Qoaioa do groto rioioo1a dio porooaon uit hot
Wooton bij roiaon ia Sowjot Blok»laadoa lopon, word ooa
bookjo, waarin ooa aaatal voorvalloa on raadtovingoa opfo*
noawn iav op ruiao aohaal voroproid aaa bovoillfiafafiiao*
tioaariaooa oa politio-iaataatioa*

Op boporktor oohaal word aaa bovoiliftaffafwjtctioBa-
rioooa toogoaoadoa oon aoor losoBawaardifo baitoalaadao
vorhandoling ovor do wijao waarop Sowjot Blok-landoa traohtoa
do aoraalo ooataoton awt Woatolijko porooaoa to gobruikoa
oa doao tot awdoworkinf op inlichtingoagobiod to forooroa.

Xa ooa twootal voordraehtoa wordon do voilifhoida*
aabtoaaroa ia do P.T.T.-diatrietoa oa hun «hofa iagolioht
ovor do fovaron vaa opionago on do wijao waarop daartogoa
bovoiligd kaa wordoa. Hot bohuip vaa ooa fll» word ooa on
aador aog duldolijkor goaaakt, Oo indruk boataat dat doso
voordraohtoa aoor good aaa hun dool hobboa boantwoord.

Do Afdoliag Oploidlng on Voorlichting hoon goduroado
**** oorato halfjaar 19*3, aaaat oon aaatal oploidiagoa aoala
goaooad in hot Rogloaoat Opleiding oa txaaoao B.V.D., ooa
rolatiof groot aantal bijaoadoro oa individuoio curooaaon
voraorgd.

O»loidla«oa. Xa ehroaologiooho volgordo wordoa do
volgondo rogloaontairo eurouaoon gogovoat
a. Xaloidiagaovrauo * vaa 31-1 t/k 4-3-•«3 - awt 9 dool*

'l
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b. Basiscursus - van 11-2 t/m 27-3-«63 - m*t 16 d**lnemers
•a l to*hoord*r. Tot d*«* deelnemer* behoorden 4 p*rs*-
neelsleden van d* B.V.D., terwijl d* ov*rlg*n afkomstig
war*n van d* Gemeentepolitie, het Wap*n d*r Koninklijk*
Mar*chausa**, d* lnliehting*ndi*nst*n van d* Koninklijk*
Karin* «n d« Koninklijk* Luchtmacht, alam*d* van d*
Spoorw*gr*cherehe. B*n functionaris van d* Koninklijk*
N*d*rlands* Hoogoven* *n Staalfabrieken woond* d* cursus
als to*hoord*r bijl

c. Inl*idingscursus - van 10 t/m 24-6-'63 - m*t 9 deel-
nemers |

d. Een g*eombln**rd* Informati*/0ba*rvatiecursus * van 22-4
t/a 31-5-«W - m*t 16 d**ln*m*rs, waarvan 2 van d* B.V.D..
H*t Informatiogedeelte van d*s* cursus werd bov*ndi*n
nog gevolgd door 2 p*r*on**lal*d*n van d* Koninklijk*
Luchtmacht *n l van d* P.T.T.4

•• Basiscursus - van 9-» t/m 30-10-•63 - M*t 21 d*«ln*Mr*
•n 4 to*h«ord*r*. Tot d*«* d**ln*M*r* b*ho*rd*n 11 p«r-
son**lal*d*n van d* B.V.D., t*rwljl d* ov*riB*n afkon-
•tic vmr*n van 0«M*nt*politi*v d* Rljkapoliti*, van hot
Korps Politl* in d* N*d*rl*nd** Antill*n *n van d*
inliehtinc*ndi*n*t van d* Koninklijk* Marin». K*n vi*rtal
a«bt*nar*n van d* B.V.D. woond* d*n* curcna ala toehoor-
der. bij|

f. Inleidingacuretia - van 16*» t/m 30»ft-*63 Mt 12 d*«l-
n**i*r*«

Op 11 januari 1963 vond in d* D* Lalr*a**saal aan 32
oural*t*n d* uitr*iking plaata van d* in 1962 b*haald*
V*illfh*idadi*natdipl*aa**, Hl«rdoor ia h*t totaal der be-
haald* dipl«aa*s c*»t*(*n tot 760.

In hot af(*aloten halfjaar alot*n 13 p*raon*n **n
volledig* opleiding voor het V*lligh*idadl*nstdiploma af «et
d* gebruikelijke *xa»*na. Hierdoor at**g h*t aantal van d*
In d* loop d*r jaren g*diplo***rden van 760 tot 773.

O* ExajMneoMBiMl* ho*ft verachillende k*r*n «*t d*
Con*iiaaie« belast «et h*t to**icht op do *xaja*n«f vergaderd
teneinde d* uit«lag van d* dlverae *xa«*na va»t t* at*ll*n«
In «nkele gevallen l* bealiot herexamen* af t* n*«en.

Van d* tw** eur«UM*n Sociologie voor p*r*on**l van
d* Di*n*t «n van d* Spoorvegr*oh*rehe werd er iin in d* loop
van do aaand •*pt*mb*r b**indlgd.

In d* loop van d* aaand januari w*rd*n drie tw**-
daaga* herhallngaeurauaaen georgani*eerd voor peraoneel van
d* Or*n*v*iligh*ld*di*n*t van het Wapen d*r Koninklijk*
Mar*«hauaM*. In totaal naaen hieraan 50 eur*iatea d**l»
Bov*ndi*n w*rd van 9 t«fa 11 april *en oriëntati«cursus
g*geven voor **n 12-tal officieren van hot Vap*n d*r
Koninklijk* Mar*chauas** teneinde h*n t* oriënteren op d*
taak van d* dienst «n d* achtergronden daarvan.

Voorlichting, Ve*l aandacht w*rd tijd*ns dit half*
jaar besteed aan d* voorlichting van personeel van d* Oi*nst
door middel van l*sing*n en filmvertoningen. Zo werden tw**

- 20 -



- 20 -

identieke series van vior lesingen versergd voor Isger
personeel van do Afdeling Personeelssakea on hot Bureau
Financien on Inwendige Dionot, terwijl oon drietal lotingen
voor oadersoekingeambtenaren word gehouden. To rokonon vanaf
april 1.1. ia oon aanvang genaakt «et do voortgesette op-
leiding van personeel van do afdoling "verwerving" voor wie
ttamaal por maand oon inleiding wordt versorgd.

Voort» word oon aanvang gemaakt «et do versorgiag
van twee idontioko oeriea van 8 lezingen versorgd voor ooa
andere groop peraonoelalodon van doso afdoling*

In overleg mot do Afdeling Beveiliging werden drie
reekeen van vijf lesingen betreffende bet inlichtingen- en
veiligheidswerk verzorgd voor personeel van de inlichtingen-
diensten van de drie krljgaaacht^olen. Het totaal aantal
deelneMr* aan dese lesingenreeksen bedroeg 79,

De op 3*9*1962 aangevangen atage bij de Dienst van
twee functionariaaen van het Korps Politie van de Nederlandse
Antillen werd «p 38*3*1963 afgemeten. Tijdene dese etage
werd oon besoek gebraeht aan de Engelse en Luxemburgse
zusterdiensten.

Voorta werden enkele individuele curattaaen, aowol
voor personeelsleden van de Dienst ala voor die van aija
verbi ndingen( veraorgd*

In overleg »et de desbetreffende gespecialiseerde
aeetie van de dionet werd in het programma van de reglemen-
taire cursus "Observatie" een aantal wijzigingen aangebracht,
teneinde: dese cursus nog meer op de praktijk van het obser*
vatiewerk af te stommen* Daartoe woonde een inspecteur van
bedoelde sectie een groot deel van de cursus bij* Zijn be-
vindingen waren mede aanleiding tot enige verbeteringen*

In het kader van de voorliohting werd wederom een
groot aantal lesingen voor neer uiteenlopende inetitutea
en organisaties gehouden* Zo werden lesingen versorgd voor
de Marine Stafschool, de Begere Krljgsschool, de Luchtmacht
Stafschool, het Koninklijk Instituut voor de Marine, korpsen
van Gemeentepolitie e.a., terwijl •odewerking werd verleend
aan de programma's van verschillende Politiescholen*

Op 9 april werd een aanvang gemaakt met een serie
van 22 leningen voor personeel van het Wapen der Koninklijke
Marechaussee, dat dienst doet aan de doorlaatposten aan de
grens* Dese reeks leslngen sal uitlopen tot in oktober 1963*

Hoe intensief van het medium film voor voorllehtings*
doeleinden gebruik wordt gemaakt, moge blijken uit het feit
dat in de verslagperiode tijdens 87 voorstellingen 139 films
werden vertoond. Hierbij sijn niet meegerekend de filmver-
toningen in «ursusverband*

Op 9 ea 11 april, 28 en 26 juni en op 17 en 19
september werden wederom bijeenkomsten bij de dieast belegd
met sijn belangrijkste Politio-verbindingen.

In de maand augustus ontving hot Hoofd van de Dionst
de Secretaris-Generaal van hot Ministerie van Justitie! de
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Directeur-Generaal, hoofd van do Directie Politie van hot
Ministerie van Justitie en enige Procureurs-Generaal, fun-
gerend Directeuren van Politie, ia het gebouw vaa do afdeling.
Kun werd eoa aiteeasettiag gegeven over do opleiding en voor-
lichting vaa do B.V.D. en enige inetruetiOMiddelen worden
getooad.

Tijdene do verslagperiode sija de volgende affaires
aanleiding geweest tot oen veelal iateaslef contact Met do
perst

actie tegea de legeriag vaa Duitse troepea ia do
legerplaats Bndel|

OOB uitspraak vaa het Ministerie van Predikaatoa van
de Nederlandse Hervormde Kerk to Amsterdam Mot be-
trekking tot do B.V.D.|

do arrestatie vaa enige loden van de C.P.N, to flaster-
wolde, verdacht van valsheid la geschrifte, ia do
loop vaa do Maand Maart 1M3|
do uitgeweken Bus .

Daaraaast is eontaet onderhouden Met do pers Mot be-
trekking tot oen aantal incidentele gevallen, alsmede ter
voorbereiding van enkele artikelen.

Vooral tijdene het voorjaar hoeft do afdeling contact
gehad Met vereohillondo studontenorgaalsatiee ia verband
Met vaa die sljdo ia voorbereiding sijade relsen vaa groopea
studenten naar landen behorende tot hot Sowjet Blok. Hierbij
is door do afdeling de nodige voorlichting gegeven.

Ia sameawerking Mot do afdoliag Porsoaoelssakea ea
ia overleg met de hoofden van de divoree andere afdelingen,
Is een oyetematieehe opsot gevonden voor de opleiding en
vorMing van alouwe Medewerkere van de dienst in do Middel-
bare rangen tijdens hun proefjaar. Ia deso opsot treedt hot
hoofd van do afdeling op als Mentor van do nieuwe Mede-
werkers*

Net ingang vaa l Maart 1.1. werd een nieuw aangetrok-
ken academisch gevonkt Medewerker van do Dienst voor de duur
van enkele jaren bij de afdeling geplaatet. Doso periode
ie enersijde bedoeld als etage, anders!jde OM do betrokkene
In te eehakelen ale docent In het vakgebied waarin hij een
univoreitalre opleiding volgde.

Voorts vonden enige Mutaties plaats onder hot admini-
stratieve personeel. Ter aanvulling van ontatane vacatures
werd oon tweetal Medewerksters aan de beetaande formatie
toegevoegd.

Verschillende docenten van de afdeling naaten dool aaa
conferenties of woonden lesingen bij, betrokking hebbende
op hun vak of randgebieden daarvan.

Ook tijdens verelagperiode werden enige verbeteringen
ia de huisvesting vaa de afdeling doorgevoerd.

De bibliotheek vaa de afdeling onderging aaasien-
lijko uitbreiding, enereljde door aanschaffingen, ander-
si jds door schonkingen door vereehillende inetanties (totaal
78 titels).
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Cantaetan Buitanland.

Hat Hoofd van da Dienst besocht da Varanigda Stataa,
da Nederlandae Antillen, SurinaM an Portugal, voorta voor
ineidantala kwaatlaa Bruaael, Kaulan, Parija an Londan. Tan
aansian van diana baaprakingan in da Varanigda Statan ia van
b*lang dat da batrakkingan «et da F.B.I. nauwar wardan aanga-
naald» natgaan raaultaarda in aan nuttig basoak van twee
B.V.D.-ambtenaren aan desa organisatie, tar gelegenheid van
hun basoak aan C.I.A. (Waahingtoa) an R.C.M.P. (Canada).

Da hoofdan van da Auatraliaeha an da Nieuw-Zeelandae
vailighaldadianatan braohtan bezoeken aan da B.V.D., waarbij
vedersljdae arvarlngaa wardan uitgewisseld. Hat contact «at
da Auatraliaeha dianat blijft van batakania, «aar ook da
gesprekkan met da Nieuw-Zeelandae partnar waren belangwekkend
an openden perspectieven. Ban aantal vertegenwoordigers van
andere buitenlandse dienaten bracht routine-beBoeken of kwasi
voor da beapreklng van bijsondere gevallen. Zn da gevallen
waarin dit nodig was, wardan door laden van da Dianat korte
bezoeken aan bevriende diensten gebracht*

Het in het vorig veralag vervelde contact net de Bal*
giache an Uucewburgse collega-diensten werd opnieuw ga*
intansiveerd. Waa het reeds eerder duidelijk dat aan beter
op elkaar afgaatesMl sijn dar drie diensten voor het werk
onontbeerlijk ia, deae noodsaak werd nog versterkt door een
Belgische dfamrehe bij de B.V.D., als uitvloeisel van het
tripartite overleg.incake reisbeperkingen voor in da Benelux
geaccrediteerde Sowjet Blok-diploauiten,

Hiervoor mijn beperkende voorachrlften overeenge-
konen, waarvan da betrokken landen in kennia «ijn gesteld.
Overeengekomen werd eveneens dat bij overtrading deeer voor»
achriftan da regeringen officieel van hun afkeuring souden
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doen blijken. Dit laatst* gebeurde mi in Nederland wel, doch
in België niet, codat de betrokken diplomaten niet slechts
in België groter» vrijheden genieten, doch ook Nederland
kuitnon binnenkomen condor dat do Belgische dionot do B.V.D.
hooft kunnon waarschuwen.

DOBO atappon op regeringeniveau - nodig omdat «on op
werkniveau was uitgepraat - roaultoordon in oon goaprok van
do loco-S«cretari«-Generaal van hot Miniatorio van Bulton-
landaó Zakon met do Bolgiaeho Ambassadeur, in tegenwoordig-
hoid van hot Hoofd van do Dionat. Bij dit gesprek wordon do
onvolkomenheden in hot Bolgiaeho voilighoidaboatol opon-
hartig uit do dookon godaan, waarbij do Bolgiaeho Ambaasa-
dour vool begrip toond* on beloofde do aaak bij sija autorl-
teiten ter sprake te brengen* Van het hoofd van do Bolgiaeho
dionat word inmiddels vernomen dat de Belgiaeho Ambassadeur
het probleem ook met hem had besproken en de bijzonderheden
geverifieerd. Hot hoofd van do Belgiaeho dienat had, soala
verwacht werd, de feiten volnoadig toegegeven doch tevena
van aijn onMaeht getuigd. Ongeveer teneifdertijd werden de
Belgiaehe vei11gheidaautoriteiten van NAVO-vege gelnapeo*
teerd. Het aproekt vancelf dat ook t.a.v. het nakonen dor
NAVO-verpliehtlngen op dit gebied eenzelfde onvolkomra aitua-
tie beataat, hetgeen door de inspecterende inatantie aal sijn
opgemerkt en aan de Secretarie-Generaal van do Verdraga-
organiaatio gerapporteerd. Mocht dece laatate ovenoona aan*
leiding vinden om tot etappen bij do Belgiaehe regering
over te gaan, dan beataat de te» dat door dese tweeërlei
druk van buitenaf Maatregelen eullen worden getroffen om de
situatie te verbeteren.

Ben verdere intenaivering der contacten binnen do
Benelux ligt in de lijn der verwachtingen. De verachillen in
esnrang on in structuur tueaon do Belgiaehe Veiligheid van de
Staat en do B.V.D. treden bij elk overleg eehter duidelijk
aan do dag*

Over het contact in HaVO-verband word wat het in-
lichtingenwerk betreft afzonderlijk gerapporteerd en ia
elders in dit verslag hot boveiligiagawerk ver»old.

Met Medewerking van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken kon do poatvoraending naar on van enkele auaterdienatea
wordon verbeterd*

De aantallen ingekomen en vereenden berichten bleven
ongeveer stabiel.

De correspondentie handelt in hoofdtaak over d*
volgende onderwerpeni
a) vereookon aan of van het buitenland in verband n*t be-

veili gingaeademooken t
b) hetzelfde voor wa* betreft emigratie en t emigratie!
c) meldingen van bewegingen van verdachte personen in de

communistische en in de contralppionageafeer, van on
naar het buitenlandt

d) mededelingen van en aan het buitenland van recente ont-
wikkelingen in het communisme, nationaal en internatio-
naal, met inbegrip van Aalê en Afrika)
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•) incidentele verzoeken van «a aan het buitenland in ver-
band met lopend* saken, waarbij een beroep op een be-
vriende dienst «eet worden gedaan en viee veraa, omdat
het onderzoek buiten de landsgrenzen kal «oeten worden
voortgezet}

f) «eer uitgebreide studies op het vlak van de epionage-
nethodiek en van aspecten van het internationale eommu-
nii

Verbindingen met binnenlandse j.nlichtingen- en veilig-
heidsdiensten.

Sinda kort la deze taak aan de Stafeeetie KEB opge-
dragen*

De samenwerking «et de militaire partnera van de
B.V.O. verloopt aoepel en speelt zich af in •eerdere sec-
toren van de Dienst. In het bijzonder «et de Militaire In-
lichtingen Dienat ia de samenwerking thaaa uitatekend.

Aangezien dit Jaar alle hoofden van de «ilitaire
inlichtingendiensten gijn of worden afgelost, ««l tijd «oetea
worden besteed om de opvolgers «et aard en organisatie der
B.V.D.-werkzaamheden vertrouwd te «aken»

Het hoofd van de B.X.D., vorig jaar aangesteld, lijkt
nog onvoldoende ingewerkt, zodat intensief overleg over
beleidsaangelegenheden tussen beide diensten nog niet naar
wens verloopt* Eerst thans is gebleken, dat de B.I.D, sieh
in het verleden en nog wel op onverantwoordelijke wijze heeft
begeven op het typische terrein van de B.V.D., Bondor onae
Dienst hiervan te verwittigen* In het vlak van de routine
wordt de samenwerking uiteraard n omval voort geaet*

Door toedoen van de Coördinator der inlichtingen- en
veiligheidsdiensten werd een aantal vergaderingen van het
Coaltï Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIlf) ge-
wijd aan voordrachten door de leden over de structuur en de
werkwijBo hunner organisaties. In het algemeen kan worden
gesegd dat deze voordrachten verhelderend hebben gewerkt»

Reorganisatie. Wat de reorganisatie betreft welke
detee sectie van de Dienat heeft ondergaan «oge worden ver-
wezen naar de rubriek "Personeelszaken"•

Contacten Binnenland. Het contact «et de Gemeente- en Rijkspolitie, als-
mede «et de Koninklijke Marechaussee, vertoonde in de ver-
slagperiode andemaal een gunstig beeld. Steeds «eer dringt
het begrip "nauw en voortdurend overleg", waarin de werkzaam-
heden ingevolge het K.B. van IMfl «oeten worden verricht,
tot de betrokken politie-inatantiea door. Zo werd ook «eer
dan voorheen door de Korpschefs overleg «et de Dienst ge-
pleegd, als «Ij het voornemen hadden mutaties aan te brengen
in hun I.D.,

Behalve de gebruikelijke bezoeken aan Korpschefs,
Districtscommandanten en het Hoofd van de Qrensveilig-
heidsdienst der Koninklijke Marechaussee, en de bespre-
kingen met lagere ambtenaren van de inlichtingendiensten,
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botrokking hobboodo op hot oporatlonolo werk, haddon
Mot do belangrijkste verbindingen wederom driemaandelijkse
bijeenkomsten bij do Dienst plaata, waarop ondor hot hoofd-
stuk Oploidinf on Voorlichting rood* nador ia ingegaan.
Op ten oakolo verbinding na - do Gemeentepolitie Brodaf dio
bij voortduring voratok laat gaan - wordon dese bijeenkomsten
allo redelijk trouw boBoeht.

Ondanka hot voreook van do Mlniator aan do
aariaaon dor Koningin, godaan in aijn ciroulalro van
24-2-1060, nr. 30135, on do omstandigheid, dat do Minister
or nadion aiondoling nog eens bij do Commissarissen op
aaagodrongon hooft dat aan Bijn versook do hand wordo go*
houdon, word do voor hot oorat tot Korpschef benoemde Hoofd*
inspecteur in Noordooatpoldor met botrokking tot
Bijn vorplichtingon ton opaiehto van do Dienst van overheids*
wogo niot ingelicht* Hot geaignaloordo hooft oon punt van
boaproking uitgonmakt met do Directeur-Generaal van O. O. on
V., ala govolg waarvan oon additionolo rogollag wordt uit*
gewerkt. Burgemeester en Korpachof in gonoomlo gemeente
wordon inalddola desersljds Bundeling ingelicht.

Aan do Commisaaris van Politio in Oovontor la mede*
doling godaan, dat hot oporatlonolc work in aijn gemeente
voortaan uitsluitend door do B.V.D. cal wordon verricht,
Bolang Bijn I.D. niot in ataat blijkt Bich voldoondo op
hot oxtroviamo in dio geaoonte to oriënteren. Voornoemde
Korpaehof hooft toegegeven, dat «ijn I.D. niot voldoet
aan do redelijk gestelde eiaen, naar aogt geen kana to
Bion doBO toe*tand to verbeteren.

Ook in do ondorworpolijfco voralagporiode wordon
wederoB do niouwbenooMdo Korpachefa van Oeiwontopolitie on
Oiatrietaeoaoiandanton van do Rijkopolitie besoeht on voor-
bereid op hun verantwoordelijkheid on aawnwerking Mt do
B.V.D..

Do Hoofdavbtonaar, dio do liaison mot do Politio
verBorgt,hooft in do oorate helft van dit jaar do beide
bijeenkomsten van hot Landelijk Contact van Hoofd* en
CoaBlsaarisaen van Gemeentepolitie in Nederland bijgewoond.
Hij hooft do Dienst por l september j.l. mot penaioon
verlaten en ia in Bijn functie van leider van het contact
met do Politie opgevolgd door hot hoofd dor afdeling B,
die voor het contact met Korpschefa-niet Hoofdcommissaris
on met districtscommandanten der Rijkspolitie wordt bijge-
staan door do hoofdambtenaar, chef van do operationele
sectie politie.

Ook do » nu nog enige overgebleven - Commissaris
van Politio in dienst van do B.V.D. (do hoer )
woonde de bijeenkomsten van het Landelijk Contact bij*

Met do Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van
Politio, word eveneens periodóek on c.q. incidenteel een*
tact onderhouden* Hot Hoofd van de Dienst nam doel aan enige
vergaderingen welke do Secretaris-Generaal van Justitie mot
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deae functionarissen en met de Directeur-Generaal van Poli-
tie pleegt te houden* Voorts werd met de Procureur-Generaal
te Leeuwarden en de drie Commiaaarlaaen der Koningin in cijn
ressort vergaderd* Met een andere Comniaaaria der Koningin
werd contact opgenomen betreffende opgekomen kweaties*

Met de Coaejiaale der Tweede Kajeer voor de B.V.D.
heeft geen •••enlrnaMt plaata gevonden*

Diversen» De Benelux Bijaondere Coaadaale voor het Personenver-
keer kwaa In veralagperiode drieaaal bijeen. Er werd een
aantal viatuaaangelegenhedon behandeld, waarroor de Dienet
belangetelling had. Behalve oen aantal teohniaohe kveatiea
behoorde daartoe de wederinatelling van de visumplicht voor
Cubanen. Van Cubaanae sijde aijn daartegen bij de Miniato-
ri ee van Buitenlandae Zaken der drie landen gelijkluidende
bezwaren ingebracht* Bealoten ia eehter de visumplicht voor
alle categorieën van Cubanen, dus «et inbegrip van do
houdera van diplomatieke en dlenatpaapoorten, te handhaven*

Met betrekking tot do vooretellen van de Facilitatien
Commission van do International Civil Avlatioa grganlaation,
welke behandeld souden worden tijdene d* in veralagperiode
te Mexico City gehouden bijeenkomst, word voorafgaand over-
l»g gepleegd «et do afgevaardigde van Juatitie. Er waren
onder «eer becwaren tegen de afachaffing van hot terug-
keer-viauei voor IJ.Q.-onderdanen, alaook tegen hot verlenen
van de faciliteit aan dece groep van luchtreialgera on voor
toeriatiache doeleinden aonder viauei in ona land te verblij-
ven gedurende een periode van 72 uur* De Nederlandae dele-
gatie heeft ter conferentie «et dece beawaren rekening ge-
houden*

Het vraagstuk van de wederinatelling van de grena-
eontrole aan de Benelux-binnengreneen, ingeval van buiten-
gewone oawtandigheden, ia in de Coeaiiaaie nog niet tot een
oploaaing gebracht* Het aapect van de controle op, uit vei-
ligheidaoogpunt, verdachte peraoaen ia bij de behandeling
van onderwerpelijke aangelegenheid nog onvoldoende tot aijn
recht gekeeien*

Br ia thana ook overleg gaande op nationaal niveau,
waarbij de Miniater van Binnenlandae Zaken in «ijn antwoord
teraake aan zijn Jkabtgenoot van Buitenlandae Zaken op be-
doeld aapect heeft gewonen| dit naar aanleiding van een
door do Dienat gegeven beachouwing*

Ontrent een eventuele wijaiging van de aplenage-
wetgeving ia het geaprek geopend «et Mr. V.J. van Eljkern,
Raadadviaeur bij de Stafafdeling Wetgeving van het Minia-
terie van Juatitie*

In veralagperiode heeft de Dienat een aantal auggea-
tiea in deae op achrift geateld en aan do hoer
toegeaonden, teneinde oen «eer concrete baaia te hebben
voor verdere besprekingen*

- 27 -



• 27 *»

Afdaling Par-

aaneelaaakan.

Peraeaeel. In da varalagpariada ontvialan aan da
Diaaat daar da doad dria naar gewaardeerde nedeverkera in
da laaftijd van «O, 89 a» 80 jaar.

Vijf paraanaalaladan varliataa da Dienat wegene hat
baraikan van da paaaiaangaraahtigda leeftijd»

Oadttranda da aarata nagan aaandea van 1963 varen nag
saa paraanan aodar dan 68 jaar in dieaat, aanganlan aag gaan
geeohikto varvangara kandan worden gevonden* Bat batrof
8 typiatea, l naalagkraeht, l vartalar (Ruaeiaeh), l taan*
niaeh aaaiatant an l bevelligingabeaabte. Aan ten hoofdaabte-
naar ward wachtgeld toagakaad vegeaa varandaring in da in*
richting bij bat andardaal van hat diaaatvak waarbij ba»

Aan 8 aaanaa aa 16 vrouwen, waaronder 6 typiatea,
vard antalag varlaaad oa andara* radanaa dan penaionering.
Da radanan varen vaar vat batraft bat vraawalijk paraanaal
in da aeeate gavallan van hniaalijka aard (huwelijk, geaii
uitbraidiag at«é). Andara radanan van antalag varaa avargang
naar aan andara betrekking, emigratie, an bat aiat voldaan
aan da gaatalda eiaea gaduranda da proaftijd.

la dianat gatradan aljn 83 aaaaea aa 18 vrouwen t.».i
• typiataa e.q. aaakeaande ty»iataat l «iddalbara an 14
lagara adaiaiatratiava kraebtan, l fotograaf, l uitwarkatar,
9 a.a. aaaawarkara e.q. aantaeta«bt«n«raat 4 taahniaab aaal*
ataatani 8 aadaraaakiagaaabtaaaraa an l bavailigingabaaabta.
Vrijval alla vraavalijka aadamrkatara dia la da varaiag-
parioda vardan aanganaaan, babban gaaallieitaard ap aaaba*
valiag van raada in dianat aijada paraanaa» Da arvaring leertt
dat voor daaa eatagoria van arbaidakraehtaa da varving daar
baaiddaling van paraoaaalaladan da baata reatiltatea aplavart.

Op l aktabar 1963 ia nag Mn vaaatura vaar lager
vrouwelijk peraaaaal ta vervullen.

In da varalagpariada vard in veraebillende dagbladen
aaa advertentie gaplaatat tea behoeve van da varving van
jonge Mdeverkera die na aaa atageperlode ia ataat aullaa
•i ja aai vaeaturea ia da rangen vaa velligheidaaabtenaren,
reapeetievelijk caatactaabtenarea ta vervullen en van via
varvaebt aag vardan, dat aij ta mijner tijd da baagate «iddel-
bare rangen aullea kranen bereiken. Op desa advertentie ver-
dan 187 brieven ontvangen, vaarbij aak van vreuven aat eea
•iddelbare aahoolapleidiag. Na da gebruikelijke ondersoeken
kandan vier aaimelijke eandidaten vardan aangaaaaan, terwijl
voorta nag vier vreuven in da lagere rangen vaa vat hoger
niveau ta werk kanden vardan gaatald*

Een advertentie velke vard gaplaatat vaar da functie
van aaarataraaaa van aan afdaling net veel bultealandaa
contacten, vaarvaar ander neer fcennia van da Praaae, Dultaa
aa Engelae taal ia veralat, leverde gaan gaaehikte eandi-
daten ap*

Op aea advertentie waarin aollicitenten vardan ge-
vraagd vaar da bekleding vaa een fuaatia vaarvaar aadar naar
het beait vaa aaa Arohiefdiploaa ala vereiate vaa gaateld»
reflaateerden 9 paraanaa (vrouwen). Eaa ervan kaa in dienat

Hat aantal geaalda ongevallen van l januari tat l
tober 1963 bedroeg 13. Van daae 13 angevallen, die alle vaa



liehte aard waren, werden ar 8 aangeaarkt ala dienatengeval,
l ia daar da Raad van Arbeid afgewonen aia dienatongevalt
van 7 gevallen la nag gaan uitalag bekend.

Bevorderd aarden 82 pereenen, t.w. 2 hoefda»btenoren,
34 Middelbar* ambtenaren en 16 lagere ambtenaren* Aan 187
peraoneelaladan werd wegona hat verriohtea vaa warkaaaabedea
ia da buitenlucht gaduranda da winter 1082/1083 aan "koude-
toaalag** toegekead.

Van da 28 vervaerabaaMbten hebban 28 da premie voor
aehadavrlj rijdaa gaduranda hat 2e halfjaar 1082 ontvangen,
terwijl aan 18 van da 28 varvoerabaaMbtan (O aahadagavallaa
aijn nag in behandeling) over het la halfjaar 1083 da preaie
ia toegekend.

Voorbereidingen aijn door da afdeling Paraonaalaaakan
getroffen o*, aan daal van da pereoneeleadminiatratie bij da
Rijkaeeatrale vaar Meanaaiaahe Adainiatratie andar te
brengen nadat wit een dianaangaand oadaraaek aal aija ga*
blokan, dat dit nat hat oog op da aegenaaMde naaMbevelli-
ging gaan beawaren oplevert. Ia naww overleg nat da R.M.A.
aijn da werkaaamhedea inaiddela aover gevorderd, dat onder
voorbehoud van onvooraiaaa oaatandigbadan ingaande l november
1083 voranganoaajd doel van da poraaneelaadmlniatratie bij da
R.M.A. kan warden bewerkt*

Verwacht wordt dat da verwerking van da eventuele
algemene aalariawijalgiag (dia par l januari 1083 heeft
vaal tijd gekoot on moeat gratondeela in overwerk warden
verricht) hierdoor aanmerkelijk analler kan geaahieden.

Maeialinaii
«arden diaaii

traaalaa. Taa aaaaian vaa drla par*
aanan aarden diaaiplinaira aaatragalan gaaanaa* De aaat*
regelen baatondan uitt terugaatting in raag vaar onbepaalde
tijd| aoariftalijka bariapiagt vaaraaardalijk antalag aat
aan proeftijd van taaa jaar an veradndering vaa da aalaria*
aaaiannitait aat aan jaar* Allen hebben in daaa Maatregel
barnat»

Peraonaalabaaardelina. Oa paraaaaalabaaardaling vond
bij aan dar afdalingen bij herhaling an bij taaa andere af-
dalingen vaar bat aarat plaata. Laatatelijk aard nag aan
vierde afdaling bij da beoordeling hètrokken. Hiaraada
eijn da aaeata afdalingen nog^ voordat daaa baaardalinga-
•ataoda verplicht aard g*4teldt met het gebruik daarvan al
enlgeraata vertrouwd geraakt*

Het taakandaraoek an da taakboaahrijvingt waaraan ten
behoeve van da beoordeling en aak uit andara hoofde grote
behoefte beataat, vond gelijktijdig voortgang.

Bat paraanaal aat beoordeling on taakbaachrijving ba-
laat « had ia hat kader van da in gang aijnda raorganiaatla
tavena oon aandeel ia da warkaaajahadan vaa da adainiatra*
tiava aaaaiaaie welke belaat ia nat hat ia naald brengen
van da baataanda ada&aiatratieve pracodurea bij da betrok*
kan afdalingen* hat baatuderan an adviaaraa ten aanaiaa van
da doelmatigheid daarvan an het ondoraoak naar de waaaa*
lijkhaid en ««gelijkheid van aaehaaiaatia.

Maataahaonaliik werk. Bat aantal gevallen waarin
da hulp van da aaata«happelijk werkater werd ingeroepen na»
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ia verolagperiode opnieuw too*
D* aard d*r probloaoa lag ia hetaelfdo vlak aio ia

d* vorig* perioden. Sedert de inatelling vaa bet Sociaal
Poada werd ia aoht gevallen w advieo gediend.

Voor «at betreft do awiavootiag kaa worden opgMMrfct
dat do daaraan vorboadoa aoeilijkhedea door do aoor aloohto
woaiagaltuatiea ia doao oa oallggeado geaeenten oordor ai Ja
too- daa afceaoaoa» Xa totaal wendden 88 poraoaoololodoa aioh
toraako om advioa oa bemiddeling tot do aaataohappolijk
«orkotor. Aaa 11 aafetenarea, waaronder 3 voerkeuroaabtenAren,
koa aadoro wooarulate wordoa verschaft.

__^_^ Op hot voor do poraoBoolalodoa vaa do
Uleaat aet ingang vaa 26 jttll 1962 ia hot lovon goroopoa
Sociaal Foado oord oodortdioa bij herhaling ooa boroop ge-
daaa. Hot aantal tot oa aet ultiao aepteaber 1963 toego-
trodon «ontribuaaten bedroeg 486.

Ovor^og. Xa hot ovorlog ia godttroado do afgelopoa
negen aaaadoa «italuitend inforaool vaa gedaohtea geviaaold.
Bij aorhaliag voadoa boapreklngen plaata tadaoa hot hoofd
vaa do afdeling PoraoBoolaaakoa oa do Vooraitter vaa do
Aabtenarendelogatio» al daa niet vorgoaeld vaa oen of aoor
leden daarvaa* Onderwerpen vaa geaprok voravton oen ontwerp*
regeling voor do vergoeding vaa oxtra-dieaat on pikotdieaat
vaa do oadoraookiagaaojbtenaroB bij K XIII, alaaodo van do
piketdienat vaa do onderaoekingaaabtenaren bij E IX ea
iaapootoura bij E IX en E XIII, welke oadorworpoa iaalddola
ia eoa drietal Waiatoriolo boalttitoa htm definitieve rege-
ling vondea*

Voorta oordon aaa booohouwiag oaderworpon do verho-
ging vaa do ploegentoealag voor do bovoiligiagoboaabtoa, do
invoering vaa do raag van hoofdinopootoiur» wijaiging vaa hot
dienatrooater vaa oakelo beveiligiagabeojabtoa en prebl<
aaaoabangendo aot do ontapanning on ontwikkeling vaa hot
poraoaool behorende tot do aootio E XIII*

Oraaaiaatio. Ia do veralagperiode hooft bot hoofd vaa do Kabiaota*
afdeling Exploitatie Buitenland (KEB)V Mr.

, do Oioaat verlaten, oa ia opgevolgd door do hoor
. Bot ia do bedoeling doao atafafdoling op ooa ho-

ger niveau to brengen, tot au too had aij ooa aia of aoor
adMlnietretlef karakter. Hot nieuwe hoofd hooft au ia het
algeawea tot taak oa hot Hoofd vaa do Dlenat to advieeren
inaake hot beleid dat gevoerd aoot worden ten opaiehto vaa
andere inlioaiiagoa» ea veiligheldadienaten, aowol do aogo-
aaaado buitoalaadao verbindingen ala do inliohtingeadienaten
die gonooad wordoa ia hot K.B. vaa 8 auguatua 1949* Do
roorgaaiaatio vaa deae atafaeotle ia nog ia volle gang oa
naar hot aiah laat aaaaien, aal voor hot eind vaa dit jaar
do gewonote toeatand aija bereikt.

Sinda 1986 waa aaa hot Kabinet toogevoogd do hoor
J.O. Crabbondaatt MM wie de taak waa opgedragen oa op bogor
niveau do verbindingen aot do politio-iaataatiea to ondor-
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bonden. Betrokkene hooft inwlddeln do ülenat not penaioen
verlaten, terwijl aijn functie io opgeheven. Een deel van
aljn taak ia overgedragen aan do hoer « hoofd
van do afdeling E*. Aan do«e io toevertrouwd hot contact
net de elf Hoofdoonmiooarloaen van Gemeentepolitie, not do
Inapecteur-Oeneranl on do Staf van do Rljkapolltle, <tet het
Hoofd van do Gronavoiligholdodienot van de Koninklijke Mare»
chauoaeo en not hot Hoofd dor Afdeling Politie van het Direc-
toraat-Generaal van O. O. en V.. Bovendien dient hij inci-
denteel contact to houden not een CoaoxUaaria dor Koningin,
oen burgenoootor of oen Prooureur-Generaal ia dio gevallen,
waarin het Hoofd van do Oionot hot niet noodnakelijk acht
do opgekoojon kweotie «elf te behandelen. Het onderhouden
van hot oontaot net do Conmiooariooen, (hoofd)inopeotenm/
korpnchofo en not de diatrictacoeaMUtdanten dor Rijkepolitie,
welke taak node tot dio van do hoer Crabbendam behoorde,
werd opgedragen aan do Hoofdaatbtenaar, •

Dm. A. Kuipere, dio opdracht gekregen had on een
uitgewerkt voomtol in to dienon voor hot verkrijgen van
inaicht of on ao ja, op wolko wijae do organieatie van do
Oienet wijaiging, o.q. aanvulling nou behoeven, hooft «ion
in do veralagperiodo wodoron intenoief be«ig gehouden not
do uitvoering van do hom opgedragen taak.

Voorop atend, dat geatroefd diondo to wordon naar
oen eentralioering van do algenene leiding bij het Hoofd
van do uienot, terwijl andomijdo aan oen eenvoudiger bevel-
voering behoefte bleek to beataan. Verd eind 1992 de nieuwe
afdeling B. opgericht, welke aioh beweegt op hot terrein van
do eontra-oubvereio.t waarin de bewerkejkd* .en- vorweglÉondo
ooctoron tot ton geheel «ijn verenigd, in de verelagperiode
io de tototandkoning van do nieuwe afdeling C. (contra*
epionage) voorbereid, waarin eveneonn do bewerkende jniger-
werJconde oectoren tot oon geheel sullen dienon to wordon
verenigd! een doobotreffond voorotel word bij het Miniaterie
ingediend, Inniddelo Io goedgekeurd, dat non ingang van l
noveejber 1993 do definitieve eanenameltiag tot otaad «al
kunnen konen. Zodra eulke «al «ijn geechiod kan de teraako
ingooteldo adniniatratleve coeadoaio, welke tot taak hoeft
on in het kader van do in gang «ijndo reorganiaatie de ad-
niniat ra tl eve procodurea aan oon beochouwing to onderwerpen,
en dio inniddolo in verachillondo afdolingea do beotaando
gang van naken hooft ondomocht, «lob benig houden not het
vaatotellon van de nieuwe adniniotratieve proeedureo, coala
doce aio gevolg van do gowijaigde organiaatie-atructuur
«uilen «oeten wordon homien.

Bureau Financiën on auioveotin». Rot perceel fttadhouderoplaateoen 25,
**** ln «pril 1997 door do Dlenot werd betrokken, io niet
oloohto te klein * temako «ij verwenen naar het Panorann

, 2e halfjaar 1992 » hot ia bovendien van no olochto eenotruc-
| tio, dat hot aowol do Rijkngobouwendienot aio ook do eigen
; dienot sorgen baart. Ter illuatratie «ogen do volgende feiten
dienoni
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In da laap van da laatata jaren la da plafondpleie-
tarlaag van vala kamera omlaag gekomen. Middalan om deze
ongemakken ta voorkoMen gijn nag niat gevonden. Da Mogelijk-
heid, dat dit ook eau kunnen gaaehiadan in vertrekken, «aar
taehniaeha apparatuur ia opgaatald an da aladan waarachijn-
11 jk geachte aeha.de an atagnatle romen niat t a verwaarlozen
rialeo'a.

Enige tijd geledan ia geeenatateerd, dat da baluatrada
ap da 4e etage daar acheuren in het Metaalwerk codanig on-
betrouwbaar ia geworden, dat ter voorkoming van ongelukken
•aatregelen Moeten worden getroffen. Met da reparatie, waar*
voor waaraehijnlijk omvangrijke ataigerbouw noodzakelijk
aal «ijn, eal in auguatua a.a. warden aangevangen*

De ramen - zogenaamde Cardarajaan - Bijn van BO lichte
constructie, dat op sommige plaateen kieren van + l CM.
breedte sija ontataan. Met de reparatie, die Moeilijk
aehijnt te aijn, ia nag niat aangevangen*

Het toeneMend verkeer langa da weg, waaraan dit ge-
bouw ia gelegen, Maakt het ataeda Moeilijker het souterrain -
waarin da dienstauto1* Bijn geatald en worden onderhouden -
in- en uit te rijden* Aan da Rijkagebouwendienst la daaroM
verzocht te adviaeren over de Mogelijkheden de toegang tot
dit aouterrain ta wijB!gen*

Kantine* Door verachilleade aorBaken worden enkele
onderdelen van da Dianat regelmatig geconfronteerd Mat het
feit, dat ten kantore werkzaamheden in overwerk Moeten wor-
den verricht. Vela van da hierbij betrokken peraaneelaleden
•oaten van huia naar kantoor aan afatand afleggen van vijf
af Meer kiloMetera, hetgeen bij het intenaieve verkeer
tijdene de apltauren vaal tijd vergt.

Het laat aiah veretaan, dat deae peraoneelaledea en
dit Met naMa In da wintarMaanden an tijdena Minder goede
waeraaMBtandigheden ar tegen opzien OM na de normale werk»
tijd eerat thula de wajnae Maaltijd ta gaan gebruiken alvo-
rena «et het verrichten van overwerk aan te vangen*

Anderzijda wordt het ook bezwaarlijk gaaeht de warme
Maaltijd aerat na 8*00 uur thuia te kunnen gebruiken*

In verband hierMada wordt da peraoneelaleden die
overwerknioeten verrichten, van dienatwege aan lichte Maal-
tijd (enkele broodje* of een uitaaijter) aangeboden.

Informatiea van de zijde van enkele andere departe-
menten wezen uit, dat aldaar reeda volledige wajrme Maaltijden
aan overwerkera warden veratrakt of vergoed tot bedragen
van ƒ. 3,30 a ƒ. 4,80 per Maaltijd.

Thana ia da Mogelijkheid in atudie genaMan OM ta
komen tot da lavering van zogenaaMde diapvrieaMaaltljdan,
welke betrekkelijk goedkoop Bijn Maar waarvoor vrij koetbare
apparatuur Maat warden aangeachaft.

Algemene do- Peraaneel. Een tweetal laden van het peraonael volgde
Met auccea de zogenaamde baaiacuraua bij de afdaling BO,

cumentatia* een aantal nieuwelingen bezocht de Inleidingaeuraua die door
die afdeling regelmatig gegeven wordt. Een medewerkster
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tenslotte verwierf het diploma archiefverzorging I.

Werkzaamheden.

Veel arbeid werd gevergd door het saneren van zovel
persoons- als onderwerpsdossiers.

In de kaïttotheèk werden proeven genomen met zogenaamde
"kaartenmolens". Hierdoor kan ruimtebesparing worden ver-
kregen. De vraag rijst echter hoeveel kaarten in een derge-
lijke molen kunnen worden geplaatst, zonder de productie-
snelheid van de naslag te benadelen» Bij het afsluiten van
verslagperiode waren de proefnemingen beëindigd. Er werd
door de daartoe ingestelde "commissie van proefneming" een
rapport ingediend, dat adviseerde tot aanschaf van boven-
bedoelde "molens", in combinatie met zogenaamde Thermofax-
apparaten, die het mogelijk maken uiterst snel fotocopieen
te vervaardigen. Een definitieve beslissing werd nog niet
genomen, doch kan spoedig worden tegemoet gezien.

De verbouwing van de archiefruimte kwam gereed, waar-
door de mogelijkheid ontstond de secties ACD/P en ACD/Archief
te combineren. Behalve dat hierdoor het aantal sectiechefs
met één kon worden verminderd, werd bovendien een aanzienlijk
ruimtewinst verkregen»

Gedurende de verslagperiode, die dit maal loopt van
l januari t/n 30 september 1983 werden 33.990 stukken gere-
gistreerd tegen respectievelijk 22.201 gedurende het 2e
halfjaar van 1962 en 20*784 gedurende het Ie halfjaar van
1962.

In de kartotheek werden 333.672 naslagen verricht
tegen 231.743 in het 2e en 236.278 in het Ie semester van
1962* In" deze sector valt een duidelijke vermindering te
constateren.

De bibliotheek leende 1*633 boeken en tijdschriften
uit en verstrekte 1.O90 inlichtingen. Deze cijfers bedroegen
voor het 2e semester 19621 1.139 en 606 en voor het Ie se-
mester 1962 respectievelijk 1*105 en 437.

Aangezien de verslagperiode dit maal, als uitzonde-
ring, een tijdvak van 9 maanden omvat, zijn de vergelijkende
cijfers niet geheel reëel.


