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Beu..- Stukken over De Waarheid
Propaganda-activiteit uitgaande
van in Nederland gevestigde vertegenwoordigingen van de landen
gelegen achter het Ijzeren Gordijn.
Ik heb de eer Uwer Excellentie het
volgende te berichten.
Bij mijn schrijven van 29 December 1952
No 169612 meende ik de aandacht te moeten
vestigen op de activiteit van een aantal
Oost-Europese vertegenwoordigingen hier te
lande, die middels de verspreiding van
informatie-bulletins, pamfletten e.d. nietcomfflunistische Nederlandse kringen propagandistisch trachten te beïnvloeden. Daarbij werd
ook gewezen op de bijzondere rol welke op dit
gebied blijkbaar is toegevallen aan de
Hongaarse legatie met zijn kortelings opgerichte zgn. orienteringsdiensta
Uiteraard heeft ook de adressering van
het desbetreffende propagandamateriaal de
belangstelling van deze Dienst. Hoewel nog
lang geen volledig beeld is verkregen van de
groeperingen van de Nederlandse samenleving
welke de Hongaarse legatie op bedoelde wijze
tracht te beïnvloeden is het wel duidelijk,
dat voornamelijk intellectuele-politieke- en
sportkringen de aandacht hebben, evenals de
bedrijven, die handelsbelangen hebben achter
het Ijzeren Gordijn.
Zeer onlangs werden door de burgemeester
van Alblasserdam de volgende-uit bijgaande
correspondentie blijkende - bijzonderheden te
mijner kennis gebracht, welke een goede
illustratie bieden hoe te werk wordt gegaan
en welke samenwerking o.m. terzake bestaat
met "De Waarheid".
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Op 3 Januari jl. zond dit blad een
schrijven aan het Koninklijk Nederlands
Gymnastiekverbond te Utrecht, bevattende een
opgave van namen van een aantal turnsters,
behoord hebbende tot de Olympische ploeg, met
het verzoek om opgave van de namen der verenigingen waarvan betrokkenen lid z±^nt alsmede van hun adressen. De Bondsvoorzitter
heeft daarop ",De Waarheid" oflK"£nl i entingen
gevraagd, waarop werd medegedeeld, djjUïe
Hongaarse legatie foto'^K'óp turnge>fed van de
Olympische Spelen beschikbaar w>ïcle stellen.
Aan genoemd verzoek/ïs toen vtfïdaan en even
later blaak bij informatie,/aat bijgaand in
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het Nederlands gesteld boekje aan de turnsters
was toegezonden,, Hoewel de foto's uitsluitend
betrekking hebben op eportgebeurtenisaen, is
de tekst van politiek propagandistische aardo
Even later ontving genoemd Gyumastiekverbond
rechtstreeks van de Hongaarse legatie een
schrijven, waarin om een adresboek van alle
gymnastiekverenigingen in Nederland werd gevraagd.
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Van deze gelegenheid moge nog worden
gebruik gemaakt U het laatste nummer van het
goed verzorgde door het Hongaarse, gezantschap
uitgegeven nieuwe tijdschrift "Nieuw Hongarije"
ter kennisneming aan-te bieden»
Uit de mededelingen,gedaan op het
achterste schutblad, blijkt de relatie van de
Hongaren met de communistische boekhandel
"Pegasus" te Amsterdam, waarvan ook in mijn —
in de aanhef aangehaald - schrijven werd gerept»
i
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Een doordruk van dit schrijven word* --—
voor eventueel gebruik hierbij mede aangebodene

/ Het Hoofd van de Dienst .
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