
VERSLAG VAN DE BIJ3.3NKOMST M3T Vj3ttT3GiDN700HDIGÏSHS

VAN ESN AANTAL POLITIEVERBINDINGEN, GEHOUDEN OP

MAANDAG 10 JUNI 1968 te 's-GÜAVENHAGS.

Aanwezig zijn:

Van de Politieverbindingen:

- Delft

- Almelo

- Schiedam

- Emmen

- Deventer

- 's~Gravenhagü (Kon. Marechaussee)

- Winschoten (i?.P.)

- Hengelo (O.)

— Vlnardingen

- Velsen

- Amsterdam (iï.P.)

- Apeldoorn

- *s-Gravenhage (Kon. Marechaussee)

- Hilversum

- Deventer

Van de B.V.D.:

Drs. A. KUIPSKS (voorzitter)

Jhr. M. de SAVOIïNIN LOHMAN
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Do heer KUIPE2S (voorzitter) opent om 1WOO uur do vergadering mot

een bijzonder v/oord van welkon tot de heer , do nieuwbe-

noemde Commissaris van Politie te Deventer, de heer , vvnd, korps-

chef van Politie te Hengelo, de heer , vervanger van de

Districtscommandant der Rijkspolitie te Amsterdam, die voor het eerst

aan deze vergadering deelnemen, en de speciale gast bij deze vergade-

ring, de heer , v.m. Commissaris van Politie te Deventer.

De notulen van de op 19 maart gehouden I.D.-vergadering geven de aan-

wezigen geen aanleiding tot opmerkingen.

Hierna leidt de heer LOHMAN de film "Ring of Spies" in. Het scenario

van deze Engelse speelfilm, die een duidelijk documentair karakter

draagt, aldus de heer LOHMAN, is gebaseerd op de zgn. -affaire,

het geruchtmakende spionagecomplot dat in 1961 werd opgerold en dat

veel schade veroorzaakte aan de NATO-belangen. Na summier do inhoud

van het verhaal te hebben geschetst, wijst de heer LOHMAN op de agent

van de illegal resident , , wiens menselijke

zwakheden op doeltreffende wijze door de communistische inlichtingen-

diensten werden uitgebuit.

Na de vertoning van de film stelt de heer KUIPERS de nieuuo opzet van

de periodieke bijeenkomsten met de Politieverbindingen wederom aan do

orde. De binnengekomen suggesties van de deelnemers aan de I.D.-

vergaderingen op het desbetreffende aan hen toegezonden schema vat

hij als volgt samen:

a. de aan de I.D.-vergaderingen deelnemende verbindingen op regionale

basis in te delen;

b. de deelnemers aan de I.D.-vergaderingen niet te laten deelnemen

aan de regionale vergaderingen;

c. teneinde het aantal deelnemers per I.D.-vergadering to beporken,

hot aantal groepen uit te breiden, b.v. van 2 naar 3»

d. ook de Hoofdagenten van Politie (c.q. Wachtmeesters 1e kl. der i{.P.)

gelegenheid geven deel te nemen aan de zgn. werkvergaderingen;

e. de agenda samen te stellen, mede a.d.h. van suggesties van de

deelnemers aan de vergadering.

Hierna behandelt de heer KUIPEUS deze suggesties puntsgewijs en voor-

ziet deze van zijn commentaar:
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ad. a. De huidige indeling van de deelnemers aan de I.D.-vergaderingen is

historisch gegroeid. Deze kan echter worden gewijzigd en eventueel

op een regionale basis worden gebracht. Indien de vergadering een

dergelijke indeling wenst, vervolgt de heer KUIPE1ÏS, gaat hij daar-

mede accoord.

De hoer (i!.P. Amsterdam) zegt dat de Dienstleiding strooft

naar een indeling naar gelijk belang. Hij vindt het daarom verwonder-

lijk dat, waar de gemeentelijke politiekorpsen HILVERSUM en Ẑ «.MDAM

samen in één groep — groep A - zijn ondergebracht, het district

Amsterdam der Rijkspolitie, dat toch bij genoemde plaatsen aansluit,

van deze groep geen deel uitmaakt.

De heren (G.P. Vlaardingen) en (G.P. Apeldoorn)

suggereren de districten der Rijkspolitie Alkmaar en Amsterdam bij

groep A te voegen. De heer (iï.P. Winschoten) ziet in de indeling

van de districten dor iiijkspolitie in groep B en die van da Staf der

Kon. Marechaussee in groep A, weinig logica. De heer LOHMAN stelt dat

men bij de indeling verschillende criteria kan hanteren, zoals:

- een indeling naar niveau, bijv. een groep bestaande uit

de Hoofdcommissarinten en een groep van overige gemeente-

politiekorpsen, Districtscommandanten der liijkspolitio

en de Staf der Kon. Marechaussee;

- een geografische indeling;

- een samenstelling naar alphabetischo volgorde.

De heer (G.P. Vlaardingen) acht de indeling in 6ón groep vnn

do gemeenten waar universiteiten c.q. hogescholen zijn gevestigd van

belang, mede op grond van de gemeenschappelijke problemen, die dit met

zich meebrengt. De heer KUIPEKS wijst er nogmaals op, indien de verga-

dering dit wenst, hij bereid is in te stemmen met een andere dan de

voorgestelde indeling.

ad. b. Ten aanzien van het doel en de opzet van de I.D.-vergaderingen on van

de regionale vergaderingen stolt do heer KUIPERS, dat deze verschillend

zijn. De onderwerpen, die in ieder der vergaderingen ter sprake komen,

zijn namelijk verschillend. Het ligt in de bedoeling van de Dienst-

leiding, in dt; I.D.-vergaderingen in het algemeen beleidskwesties te

behandelen, terwijl de regionale vergaderingen voornamelijk informa-

tief van opzet zullen zijn. Doelname aan de regionale vergaderingen

door de deelnemers aan de I.D.-vergaderingen, komt de heer KUIPERS dan

ook gewenst voor.

De vergadering stemt hiermede in» ^



ad. c. De heer KUIPSRS ziet in het uitbreiden van het aantal I.D.-vergaderin-

gen aen extra belasting voor de Dienstleiding» zodat hij dezo sugges-

tie niet kan overnemen.

ad. d. Tegen het voorstel de daarvoor in aanmerking komende Hoofdagenten van

Politie/Wachtmeester 1e kl. der R.P. aanwezig te doen zijn bij de zgn,

werkvergaderingen, heeft de heer KUIPERS geen bezwaar. Hij is echter

van mening, dat het maximum van twee vertegenwoordigers por verbinding,

niet dient te v/orden overschreden.

ad. e. De heer KUIPERS stelt t.a.v. dit punt - suggesties voor de agenda -

dat deze, als steeds, gaarne worden ingexvacht.

Vervolgens gaat de heer KUIPERS nader in op de indeling van de

regionale vergaderingen. Het totaal aantal verbindingen bedraagt 15̂

(incl. het op te richten korps Gemeentepolitie Leidschendam en naar de

huidige organisatie van het Korps Rijkspolitie).

In te delen in vier regionale bijeenkomsten, n.l.:

Regio WEST: NOORD-HOLLAND (m.u.v. de 5 G.P.-plaatsen in het Gooi:
(Jf1 deeln.) Bussum, Naarden, Hilversum, Huizen on

Laren)

ZUID-HOLLAND (ra.u.v. de meest Oostelijke plaatsen
met G.P.: Alphen a/d Rijn, Gorinchera,
Leerdam, boerden, Gouda en Ridderkerk).

Vergaderplaats: 's-Gravenhage.

Regio CENTRUM: UTI13CHT, GELDERLAND, «t GOOI en OOSTELIJK ZUID-HOLLEND
(39 doeIn.)

Vergaderplaats: Utrecht of Amersfoort.

Rogio ZUID: ZEELAND, NOORD-BRABANT, LIMBURG
(37 deeln.)

Vergaderplaats: Tilburg of Eindhoven

Regio OOST: OVERIJSSEL, FRIESLAND, GRONINGEN, DRSNTE
(37 deeln.)

Vergaderplaats: indien mogelijk Zwolle.

De hoer vraagt naar de mogelijkheid de Commandant Dienst

Luchtvaart der Rijkspolitie te doen deelnemen aan de I.D.-vergaderingen,

De heer KUIPERS zegt toe, dat de heer LOHMAN hierover contact zal op-

nemen met de Districtscommandant der Rijkspolitie te Amsterdam.
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De heer KUIPERS sluit de discussie over dit schema af. Hij zegt toe

zich nader over de indeling van de deelnemers aan de I.D.-vergade-

ringen te zullen beraden. Vervolgens stelt de heer KUIPERS voor, de

algemene opzet van de periodieke bijeenkomsten met de Politiever-

bindingen, zoals in het schema voorgesteld, gedurende plm. één jaar

als een proefneming to beschouwen. Dan kan worden bezien of hierin

veranderingen moeten worden aangebracht.

Hierna komt de heer KUIPERS terug op het punt dat bij de rondvraag

tijdens de op 19 maart 1968 gehouden I.D.-vergadering door de heer

(G.P. Vlaardingen) aan de orde werd gesteld, n.l. het niet

meer doorgeven van grenspassage-gegevens door de Kon. Marechaussee

aan de I.D.'s van de politie. De heer KUIPERS deelt mede, dat inder-

daad van de zijde van de B.V.D. aan de Kon. Marechaussee is verzocht

deze gegevens niet meer aan de I.D.'s te verstrekken. In het verleden,

aldus do heer KUIPERS, is het meermalen voorgekomen, dat plaatselijke

I.D.'s verkeerde conclusies trokken uit deze gegevens. De heer

KUIPERS betreurt het, dat de Dienstleiding destijds deze maatregel

niet van tevoren in de I.D.-vergaderingen aan de orde heeft gesteld.

De heer heeft er bezwaar tegen dat deze maatregel is ge-

nomen. Hij wijst erop dat do I.D. zelf verantwoordelijk dient te zijn

voor een juiste interpretatie van deze gegevens en verzoekt intrekking

van deze maatregel.

De heer LOHMAN is van mening, dat het aan de deelnemers van de I.D.-

vergaderingen v/el bekend is, dat er voorzichtig met deze mutaties

dient te worden omgegaan. Het is echter, aldus de heer LOHMAN, niet

denkbeeldig, dat de overige I,D.'s zich niet steeds bewust zijn van

het gevaar dat aan een verkeorde interpretatie is verbonden.

De heer KUIPERS vil het recht van de I.D.'s om vrijelijk over bedoelde

mutaties te beschikken, niet aantasten. Hij verzoekt de vertegenwoor-

digers van de Kon. Marechaussee dan ook de terzake genomen maatregel

in te trekken. Overigens laat hij het aan de prudentie van de ver-

bindingen ovor, hoo van dezo gegevens gebruik te maken.

Hierna bespreekt de heer KUIPSRS in het kort de onrust in de studenten-

wereld.

Het is niet gemakkelijk de oorzaken en achtergronden van dazo ver-

schijnstïlen, diu tamelijk nieuw en in het algemeen vaag zijn, vast to

stellen.
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Met stelligheid moet worden geconcludeerd, aldus de heer KUIPERS, dat

het niet de traditionele communistische partijen - gebaseerd op hot

democratisch centralisme - zijn die debet zijn aan deze verschijnselen.

Svenmin is deze onrust direct door en vanuit communistische mogend-

heden georganiseerd. Anderzijds kan worden gesteld dat het communisme

uit de onrust in de studantenv/ereld voordcel tracht te behalen, terwijl

communistische mogendheden incidenteel steun hebben verleend. Dit is

o.m. gebleken uit de faciliteiten dio de DDR aan deelnemers aan deze

onlusten, afkomstig uit 'i/est-Borlijn, heeft verleend.

De acties v/orden geleid door oen betrekkelijk kleine kern van agita-

toren, die sympathiseren met het Marxisme, dan wel met Castroistische

(Che Guevara) en haoistische denkbeelden en met Anarchistische, Trots-

kistische en andere revolutionaire theorieën. l>ien predikt onverdraag-

zaamheid, gewelddadigheid, omverwerping van het gezag en het vestigen

van een "nieuwe" socialistische orde.

De meningen zijn onderling sterk verdeeld en uiterst vaag ni.b.t. do

vormgeving van de nieuwo maatschappelijke orde. Het gaat in vrozon moor

ora de omverwerping van de bestaande orde, dan on het bereiken van een

duidelijk voor ogen staand doel.

Deze betrekkelijk kleine groep is erin geslaagd in vele landen oon zo

grote bev/eging op gang te brengen, doordat in brede lagen van do be-

volking in de 'Yosterno landen het geloof in de waardon van de demo-

cratie is ondermijnd. Dit geldt in het bijzonder voor do jongere gene-

ratie. Tegenover de "almachtige" staat en zijn bureaucratie voelt men

zich hulpeloos, tervijl do volksinvloed zich via een zo ingexvikkeld

systeem moet doen gelden, dat mon hot gevoel heeft geen wezenlijk doel

moer daaraan te hebben.

De bestaande onlustgevoelens zoeken een uitweg in buiten-parlemontaire

acties ("diruct action"). Een complex van andere factoren werkt de on-

lusten in do hand, aldus de heer KUIPERS, die erop wijst dat lokale

omstandigheden, verouderde bestuursvormen, ook in de universitaire

wereld, en o.m. hot feit dat or in vele landen weinig vooruitzichten

zijn voor afgestudeerde sociologen, politicologen e.d., in dezs uen

grote rol spelen.

De politiek geëngageerde studenten vinden hierbij een fundament bij

oen aantal ideologen, in het bijzonder bij de Duits-Amerikaanse

professor Herbert MARCUSS. Zijn theorieën, die men utopisch-communis-
tisch zou kunnen noemon, vindon in brede kring aanhang.

MARCUS3 stelt zich op het standpunt dat de jongo intelligentsia de.

grote urboidersniassa's tot activiteit dient aan te zotten.

- 7 -



- 7 -

Hij is dienaangaande echter niet optimistisch gestemd. De ultra-

radicale studenten in Duitsland zijn HAHCUSE echter al voorbij ge-

sneld.

Do heer KUIPERS besluit deze beschouwing met de opmerking, dat de door

hem geschetste verschijnselen de volle aandacht van de B.V.D, en de

politie-inlichtingendiensten verdienen.

Hierop vestigt du hoer KUIPERS do aandacht op hot verlaten van de

politiedienst van de heer (G.P. Deventer) op 1 maart j.l..

Do heer KUIP3KS deelt mede, dat door omstandigheden, in de I.D.-

vergadering niet eerder afscheid van de heer kon worden ge-

nomen. De heer KUIPERS memoreert de prettige verstandhouding tussen de

B.V.D. en de heer . Hij biedt de heer vervolgens zijn

beste wensen voor de toekomst aan.

In zijn afscheidswoord gewaagt de heer van de medewerking die

hij van de Dienstleiding en v.in verschillende medewerkers van de Dienst

ontving en dankt voor de tot hem gerichte woorden.

De rondvraag brengt geen nieuwe punten aan de orde.

De data voor de volgende I.D.-vergaderingen worden vastgesteld op 1 en

J> oktober a.s.. De heer KUIPERS zegt toe hierover nog nader te zullen

berichten.

Hierop sluit de heer KUIPERS de vergadering.



V3RSLAG VAN DIS BIJ3.3NKOM3T VAN VERTEGENWOORDIGERS

VAN 33N AANTAL POLITIEVERBINDINGEN, GEHOUDEN OP

DONDERDAG 13 JUNI 1968 te •s-GHAVENHAGE.

Aamvezig zijn:

Van de Politieverbindingen;

- Groningen

- Enschede

- Nijmegen

- Nijmegen

- 's-Gravenhage

- Amsterdam

- Arnhem

- Rotterdam

- Rotterdam

- Tilburg

- Groningen

- Tilburg

- Eindhoven

- Utrecht

- 's-Gravenhage

- Haarlem

Van de B.V.D.;

Drs. A. KUIPERS (voorzitter)

H.C. NS.SRVOOHT

Jhr. K. de SAVOKNIN LOIIKAH
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De heer KUIPERS (voorzitter) opent om 14.00 uur de vergadering en

heet een ieder van harte welkom.

Hierna leidt de heer LOHIÏAN de Engelse speelfilm "Ring of Spies" in.

Deze film, die een nagenoeg documentair karakter heeft, is gebaseerd

op de geruchtmakende -spionage-af.faire, die in 1961 in inge-

land in de publiciteit kv;an. De heer LOKMAN schetst kort de inhoud

van deze film en gaat vervolgens in op de figuur van de hoofdpersoon

in deze filn, , een der agenten van de illegal-resident

. heeft, besluit de heer LOHMAN, samen met zijn

sub-agente Miss , aanzienlijke schade toegebracht aan de NAVO-

belangen.

Na de vertoning van de film, bespreekt de heer KUIPERS het toegezonden

schema van de periodieke bijeenkomsten met de politieverbindingen on

stelt de discussie daarover open. De heer (G.P. Nijmegen)

vraagt zich af, waarori de Kon. Marechaussee opgenomen is in dit

schema, dat slechts spreekt van de bijeenkomsten met de politiever-

bindingen. De heer KUIPERS antwoordt dat gemakshalve van "Politie-

verbindingen11 is gesproken. Het Hoofd van Bureau 2 - Sectie 2 van de

Staf Kon. Marechaussee, vervolgt de heer KUIPERS, is blijkens

artikel 3 van het K.B. van 8 augustus 19̂ 91 nr. 51» als officiële

verbinding van de 3.V.D, aangewezen. Bovendien is de aanwezigheid

van vertegenwoordigers van de Kon. Marechaussee bij de I.D.-vergade-

ring zeer wenselijk gebleken. Overigens wordt overwogen, aldus de

heer KUIPIDRS, e-^n vertegenwoordiger van de Af d. Douane van het

Ministerie van Financiën voor de I.D.-vergaderingen uit te nodigen.

De heer (G.P. Eindhoven) vraagt zich af, met betrekking

tot de regionale vergaderingen, of het mogelijk is dat in plaatsen

met gemeentepolitie, waur de chef I.D. een adjudant is, deze de

regionale vergaderingen kan bezoeken, indien de korpschef (plv.

korpschef) is verhinderd. De heer LOHKAN antwoordt dat de opzet is,

dat voor do regionale vergaderingen ten hoogste 2 hogere politie-

ambtenaren '.'/orden uitgenodigd. De heer sluit de mogelijk-

heid uiet uit, dat bij de regionale vergaderingen de kleinere

plaatsen, waar een adjudant plv. korpschef is, worden vertegenwoor-

digd door een lagere politie-ambtenaar, indien da korpschef ver-

hinderd is.
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De heor LOHMAN stelt dat bij de opzet van de verschillende periodieke

bijeenkomsten met de politieverbindingen er naar gestreefd is, dat de

verschillende niveaux "aan hun trekken" komen. Bij de regionale ver-

gaderingen heeft ook voorgezeten, vervolgt de heer LOHMAN, het door-

gaans schaarse contact van de Dienstleiding met de korpschefs van do

kleinere gemeenten te vergroten.

Do heer KUIPERS is er zich van bev/ust, dat het moeilijk is, het in het

nieuwe schema toegepaste systeem te handhaven. Do hoor KUIPERS zogt ge-

voelig te zijn voor de argumentatie, die de heer naar voren

heeft gebracht. De door deze gekenschetste situatie is ook van toe--

passing op de Gemeentepolitie Groningen t.a.v. de I.D.-vergaderingen.

De heor KUIP3RS acht het nuttig dat de hoer LOHHAN, die in dat verband

reeds contact heeft gehad met de korpschef van de politie te Groningen,

zich ook in verbinding stelt raet de heer van de Gemeentepolitie

Eindhoven.

De heer (G.P. Arnhem) vraagt of het niet mogelijk is de arm de

zgn. werkvergaderingen deelnemende verbindingen te laten rouleren.

Dit zou naar zijn mening de levendigheid van de vergaderingen ten

goede komen. De hoer KUIP3RS is van mening, dat du bühooftu om do ciyol-

nemcrs te wisselen niet groot moet worden geacht; het extra werk dat

oen rouleringssysteem raet zich meebrengt mag echter niet, aldus de hoor

KUIPI2RS, eon punt van overweging zijn dit systeem niet toe te passen.

De hoor stolt voor do gemeenten waar universiteiten of hoge-

scholen zijn gevestigd op te nemen in £5n groep. De heer KUIPERS ant-

woordt, dat deze suggestie ook is gedaan in de I.D.—vergadering van

10 juni j.l.. Het kan, aldus de hoer KUIPERS, praktisch nut hebben,

hoewel oen dergelijke samenvoeging nu ook weer niet van een overwegend

belang moet worden geacht. De lieer KUIPERS is bereid, voor wat betreft

do samenstelling van de I.D.-vergaderingen, zoals die in hot schema is

voorgesteld, af te stappen, indien de vergadering dit wenst. Een alter-

natief zou dan bijv. zijn, een 'Vest-Oost-indeling toe te passon. De

hcar merkt op dat een dergelijks indeling minder gev/enst is,

daar do Hoofdcomrnissariatun roods op velerlei torroin met olknar samen-

werken. Do heor (G.P. Enschede) stelt dat de Hoofdcommissaris-

ten qua beleidszaken zeer op elkaar zijn afgestemd. De heor LOHi-iai"

suggereert du opzet van de I.D.-vergaderingen, zoals vastgologd in hot

sclioraa, in grote lijnen to handhaven en de indeling van unigc Commissa-

riaten en enige Districten der Rijkspolitie af te laten hangen van hut

regionaal en/of andor belang.



De heer KUIPERS sluit de discussie af met de vergadering te danken

voor de gedane suggesties. Hij zegt toe de voorstellen nader te

zullen bezien en stelt vervolgens voor het grondpatroon van het

schema gedurende 1 jaar toe te passen, waarna eventuele «/ijzigingan

kunnon worden aangebracht.

Hierna bespreekt de heer KUIPERS in het kort de onrust in do studen-

tenwereld.

Het ia niet gemakkelijk de oorzaken en achtergronden van deze ver-

schijnselen, die tamelijk nieuw en in het algemeen vaag zijn, vast

te stellen. Met stelligheid moet worden geconcludeerd, aldus ds hoor

KUIP38S, dat hot niet de traditionele communistische partijen -

gebaseerd op het democratisch centralisme - zijn die debot aijn aan

deze verschijnselen. ICvenmin is deze onrust direct door of vanuit

communistische mogendheden georganiseerd» Anderzijds kan worden ge-

steld dat het communisme uit de onrust in de studentenwereld voordeel

tracht to behalen, terwijl communistische mogendheden incidenteel

steun hebben verleend. Dit is o.m. gebleken uit de faciliteiten, die-

do DDR aan deelnemers aan deze onlusten, afkomstig uit :/cst-Borlijn,

hooft verleend.

De acties worden geleid door oen betrekkelijk kleine kern van agita-

toren, die sympathiseren mot het Marxisme, dan wel met Castroistiüche

(Che Guevara) en Haoistiache denkbeelden en met Anarchistische, Trots-

kistische en andere revolutionaire theorieën. Hen predikt onverdraag-

zaamheid, gewelddadigheid, omverwerping van het gezag en het vwstigcn

van oon nieuvre "socialistische" orde.

De meningen zijn onderling sterk verdoold en uiterst vaag m.b.t. de

vormgeving van de nieuv/e maatschappelijke orde. Hot gaat in wezen meer

om de omverwerping van de bestaande orde, dan om het bereiken van eon

duidelijk voor ogen staand doel.

Deze betrekkelijk kleine groep is erin geslaagd in vele landen een zo

grote bov/eging op gang to brengen, doordat in brede lagen van de be-

volking in do Westerse landen het goloof in de waarden van do domo-

cratie is ondermijnd. Dit geldt in het bijzonder voor de jongere

generatie. Tegenover de "almachtige" staat on zijn bureaucratie vo>It

men zich hulpeloos, terwijl do volksinvloed zich via eon zo ingowikkold.

.systeem moet doen gelden, dat men hot govool hoeft gaon v/oKonlijk

deel meer daaraan te hobbon.

Do bestaande onlustgevoelens zooken oen uitweg in buiten-parlenontnire

acties ("direct action").

- 5 -



- 5 -

ïïen complex van andere factoren werkt do onlusten in do hand, aldus

de hoor KUIPERS, die erop wijst dat lokale omstandigheden, verouderde

bestuursvormon, ook in de universitaire v;ereld, en o.m. hot feit dat

er in vele landen weinig vooruitzichten zijn voor afgestudeerde

sociologen, politicologen e.d., in deze oen grote rol spelen.

Do politiek geëngageerde studenten vinden hierbij oen fundament bij

een aantal ideologen, in het bijzonder bij de Duits-Amorikaanae

professor MARCUSE. Zijn theorieën, die men utopisch-communistisch

zou kunnen noemen, vinden in brede kring aanhang.

MARCU32 stolt zich op hot standpunt dat de jonge intelligentsia do

groto arboidorsmassa's tot activiteit dient aan te zetten. Hij is

dienaangaande echter niet optimistisch gestemd. De ultra—radicale

studenten in Duitsland zijn HAHCUSE echter al voorbij gesneld.

Do heer KUIP.'jRS besluit deze beschouwing met do opmerking, dat do door

hom geschetste verschijnselen de volle aandacht van de B.V.D. en do

politio-inlichtingendienoten verdienen.

Do hoer vraagt naar de mogelijkheid van het houden van een

dergelijke voordracht voor een groter gehoor in Nijmegen, tegon de

achtergrond van de situatie ter plaatse. De heer KUIPERS antwoordt

d;\ dit gevoelig ligt, ondat de bronnen waaruit in de universitoita-

worold moet «orden geput, schaars zijn. Een door de hoor

voorgestelde voordracht kos^t bovendien veel tijd voor voorbereiding.

Ook vraagt de heer KUIPERS z±ch af of het verstandig is de achter-

gronden van do onrust in de studentenwereld mot een heterogeen gehoor

te bespreken. Overigens, vervolgt de heer KUIPERS, wordt in hot MH vnd-

ovorzicht, dat een dezor dagen verschijnt, een on ander over de

studentenonlusten gepubliceerd. De heer NEZRVOORT voegt oraan too, dat

de heer zich ten alle tijde tot de B.V.D. kan wenden tor ver-

krijging van du gowonsto informatie. Tenslotte, noent de hoor KÜIP̂ S,

bestaat er de mogelijkheid, indien hieraan bij de politiekorpsen van

de verschillende steden v/aar universiteiten c.q. hogescholen zijn ge-

vestigd bohoofte bestaat, apart saraca te komen met torzake deskundigen

van do B.V.D..

De rondvraag brengt geen nit-uwe punten aan do orde.

Do data van do volgende- I.D.-vergaderingen worden vastgesteld op

1 en 3 oktober 1968. De heer KUIPERS zegt toe hierop nader te zullen

terugkomen.
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UITTREKSEL!

Verslag van de bijeenkomst van vertegenwoordigers van
een aantal politieverbindingen, geh. op dinsdag 19 naart
1968 te 's-Gravenhage.

Tijdens de rondvraag informeert de heer
(G.P. Vlaardingen) of het juist is, dat de Kon.
Marechaussee de zogenaamde AIJG-visa uit paspoorten,
niet meer mag doorgeven aan de I.D.'s van de politie.
De Dienstleiding, aldus de heer KUIPERS, heeft
herhaaldelijk sterk gewaarschuwd tegen het trekken
van bepaalde conclusies uit de door de heer
bedoelde mutaties. De heer KUIPERS wijst er met
klem op, voorzichtig om te gaan met deze gegevens.
De heer KUIPERS besluit met de opmerking dat hij de
door de heer aangehaalde maatregel niet
kent en zegt toe dit te laten nagaan.


