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Luawial
Comaunietisebe Pastii Nederland (4,I0.)
noale reeds in het voorgaande overzicht werd eeneld
was alle partij-activiteit v56r 21 April afgestend op de
op die datum gennuden ver•iez'..ngen voor de Provinciale
Staten.
Vastgesteld kon worden, dat het de partijleidine veel
moeite en hoofdbrekens heeft,seeest de partijgenten ook
uu weer
eer
in dit verband tot activitei te brengen.. J
ï•tijwerkzaenneden vrijeel
kwam
kwalm het verrichten van de p.
uitsluitend neer op de scholdees van de beende, el•eats
weinig in aantal zijnde actleve fileren. Vereanineea,
- raken
aansperineen noch boete•predicaties of dondertoes e
van de leiders aan het adres van de in-actieven kwenen
daarin verander.ng transen.

In dit licht bezien lijkt de tevredenheidsverklaring
van eet 1:artijbestuur over de uitlese Van de veeneezingen
niet e eveinsd. Deze tevredenheid Strète zich echter niet

- - •

uit over de partijdistricten asterdam en denadan, waar
mot een niet enbeneidende terueang jenoegen moest -,"orden
eenonen. 'eat de leisin t; reeds v56r de verkiezinnen over
de song van zaken in emsterdari niet eerust was, blijkt
uit eee oekase va raai_ de eroot van eind 'aart 1954,
waarbij bepaald werd, dat alle vrijgestelden, eie buiten
in de stad hadden,
e
ensterdan weenden, naar eel n nn wrk
aan de veeeiezineswerkeeler.den voer cie partij deler ter
plaa:;oe moesten deelnenen. "enstreeks diezelfde tijd werd
ook narry Verney aaneeeezen als le secretaris van het
district Amsterdam.
3p last van het rartij_estaur werden na de veende....
zingen in alle 17 aistrictau kadervergaderinge enouden,
waerin de veeeiezinesuitslag moest porde..besprAcen en
eanalnseard. Vastnesteld kon werden, dat vele ranctionarissen de nenine van het lartijbesteur, dat de leuze
" tinhei._ tegen ofeme" juist en een eoee weersave van
de partijlijn was eeweest, niet ondersenreven. ne opposantea, ede van ooedeel waren dat de leuze bij erete
nelen van de bevolnine de indruk noest eenken, dat de
:e artij zich teeen het :atnelieiene in net aleeneen keerde,
werd eehleer et nond eesneerd net de b.neenuleieine van
afeljkine, alnans van niet beeeljpen van d earuijlijn.
en ingesteld eaderzeee naar ie eezakee van '.:ie
-stenneu in somni e nneenten
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bleef een er positief reeeltant.

er niet
Vasteestele kon wal worden, dat de eartij
eili
;e
beteeenis
te
naken
op
in slaaede verderinen• van
de neg neer "eet:hele vei. eetje" van ee areeeaeeselasee.
eeeanr streven elieJ:t eenter )nverenderd op dat eeel
richt.
Bij monde ven ïaul de :goot verklaarde de partij
zich bereid elke tejerene to oneersteanen rel ce ,e:
eedere beite:nlandee eoers Lou varee en het deeeeinwise

en niet et deerieaanee eelaee eou laten sprckJn. -1 1;all
aans en ,.: klis.- eemnanistieene leieers le eden v56r hee2 d
op hun land ,,etre' kin . henbende veenlarineerdlee.eeel
eeest
af.
.?
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Uit de Verkregen geeevens over de agitatie voor handhaving van de 5e Yel als nationale feestdag bleek, dat de
I.P, de viering van deze dag vooral van belang a: fitte
om de anti-Duitse gevoelens levendig te houden, zulks
Op eezag
ter ondersteuning van de strijd tegen de
van de partijleiding moest echter in elk Beval Betracht
worden te voorkomen, dat de tegenataeders de herdenkinG
van de bevrijding als een caaaunistisehe aangelejenheid
zouden kunnen doodverven. elke partij-activiteit :.00st
oe- die da; achterwege blijven.
In de strijd tegen de E. 14).. viel overigens na de
verkiezinjen jeen oplevine te constateren. 'ae naaar aanleidiee van destijds binnengekomen aanaljzingen jewekte
verwachting, dat de partij na de verkiezingen in bijzonder
sterke mate zou ageren tegen de vestiging van Aaerikaanse
vlieabases in ons land, ging veoralsnog niet in vervulling.
nlijkbaar is men tot de overtui; ing eekomen, dat deze
zaak buiten de belangstelling van Je arbeiders staat.
iarzy Ver-aej euidt althans in deze
ulaatinj
rientinj.
:er kon wonden vastgesteld, dat bij de partijleiding
een store vrees bestond en besta et, dat de partijgenoten
na de vereiezingen in ets l toestamd van lethareie zou. en
vervenen.
In. eet bedrijrs- en buurtwerk is reeds een teeeegang
waar te namen. Als vuornaaaste on2erwerp voor agitatie
geldt tnans: verminderinj va.: de haren der "kret"-ueningen.
ier stimulerine van de leden worden in districten
en onderdistricten regelmatig kaderverjaderingen belegd,
waarin deer de leieen de riearen gewezen wordt oe- de
eeeeeLeenerseeetievee, weïee de entaik elite: van de internationale toestand ook aan de 'jede!:landse partij biedt.
ee noodznelijkheid de positie
Jeernaast wordt Veeezen
vak 'ee eaarneid te versterken, -net ledental ven de
eartij ;n3 ver; roten en het komeleae "ea rneid-zeaerfeest
te oen slagen.
De financiële campaGne van bet eolitieke seizoen
1)5 /195 naes een bedeag van f 2•u.000,-- moetee opleveren.
Vastjesteld kon worden, dat f ae.000,-- hiervan bestemd
dagblad "De aearneid", o.a. ten benoeve V911
was voee
de verschijnine van het aandagechtendblad "Nieuws en
aport", f 0.000,-- voor de partij (vrijeestelden) ineevolee
congresbesluit van 195d en tenslotte f 10J.000,-- voor
moesten de
net veraiezin eefonds 1954. In n et al a
hun
opgedragen taak
eietrietea Ce5'' van de eprenest vee
afdragen aai dbt eeetrale fonde. Jitzaneerineen waren genaakt voer ,laeterdae (5), Utrecht (4k)•) en ',6e•land (5IY).
de districten voor eieee ver_iet resterende bedreae kon
eiezinasonkosten aanwenden. blijkens de beschikbaar Gekomen cteevees verliee ee inzanelinj van de lelden voor
het verkiezinesfonde vrij ;;raag. Geconstateerd kon werden,
se na de vereiezineen , nog
op 2?- -e--1:)5e, zes deen
eoest verantwooed werden, waarvan ten be+I f
neeve van de ceetrale kas i 3.000,--. Op dat moment had
deze kas pas een bedrag van f 25,000,-- ontvanjen.
Terzake staat evenwel nog geen eindverantwoording
eeleeenteter beschikking. eaarseáljnlijk zal de
eetreue in het volgende kwartaal in haar aaeblad en
eereelijae verantwooreine eualiceren.
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Het 8e 'i;aarheidezomerfeest (29.-8-1954) dat de laatste
jaren steeds werd benut als start voor financine ceeee
paienes, abonn4-werfacties o acties voor ledenwerviae
van de partij, zal ook nu weer in dit opzicht van zich
doen spreken» Reeds werd de partij aan het werk eezet
om "niet met lege handen op het zomerfeest te komen
(5000 nieuwe abonng l e en f 25.000,-- voor 'je '-aerneld'9.
Waar verluidt zal op het feest zelf aan de 1?artij.;:anoten
eevraaed worden zich in te spannen om in de naaste toekomst een bedrag van f 20J.000,-- bijeen te brengen.
!
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Copagnistische Vakbeweging. In de afgelopen periode
werdee berichten ontvangen welke er op wijzen, dat de
eVec. zijn internationale contactza niet verwaarloost.
7rebleen is n.l. dat eij vereejenwoo?did was oneierscheidene•
lijk op de onder ausicign vee d 1..:s.A.-Traneport-,
..laven. en Vieeerij-areeidees te ':;traatsbara eehouee cone
rereutie (aart '54), op de onder auspicien van net :eV.V.
gehouden bijenkomst van 'furopese arbeideme
toe; de
te Eerlijn (Juni I5e), op het Coneres. ven itussiache
vaben .sien te Meskou (Juni '54), alsmede op het tweede
con ;ree van Iei3se e P:eteal ee enen (Juli '54).
endacht hoeft ook eetrokken een uitspraak ven het
Uitvoerend Bureau ven het .V.V. tijdene de zittine in
art j.l. e&leuden, n.l. dat 2.?. banden etet de nationale
_lauw2r
roeten wo2den anaald. 2yperend is
-

in dit ve rband geacht de bijwo:A.n door een 7.V.V.bstuurder van een congres vau. de -.U.G.-bedrijfsbond.
De activiteit ven de e.V.C. in ne natienale vlak,
eet natee in de bedrijven, .ia e niet eerine. In verschillende
vellen beweeksteniede deze activiteit korte stakinjsacties o.a. bij de vakeeoee van elaesi2iceorders te 7elsen,
de Draka te :,esterdan, de •ba s Ven den *Sergh's Jurgens
alseede in de haven vanoterdam. ::)ver het aleeme_n
heerste in deze bedrijven reeds ontevreeenheid onder de
werlaers over , J;;;:n loon- ef werktijdaaneeleeenheid,
eeaakt voor aeitatie met
waarvae d ..V.C. bruik
als eevole de eenoele resal(;aeen. 1:ij het snel verlopen
der stakinesacties eeeeleen ook de onvoleoene
lei-edelen van de e.V.C;. een rol.
1;e vau comieunistleche zijde eeprepaeeerde "eenheidvale-actie"-politiee liep in de haven van eotterdam voor
wat betrert de saenwe in j J.let het '). 11.13. op eeli fiasco
r ijpin.sunt in het
-.V.O. krees con • (›. d
dit.
uit
de
aan
van Vakcentrales,
uittreden vt£: het
welk 1:eit ook ijveri wordt benut out Ge trenten . ezamenis er op uit
op te treden. :je
lijk met net
te
yor,,ieltegen
da neeac9
dez
wijze
eni
"bolwerk
om or
tiodnaire" krachten in de concessionele vakbonden.
ubliciteit wordt daarbij 2.avel 410„:elijk Gezocht.
anj&..:ondijd wed dat in verband. eet ie ze veranede
ttlek het .•V.J.-orjaan "Jte uit de Vakbewej.n,;',ten
opposiciawerk
staaude van net inliltratiede
Uniebonden,
werd
opeeheven;
als
de
ware reden kon
in
eorde: vastgesteld, dat de :.V.C.-leldinj gezien de
diverse resultaten van dil; orsn.an, do verdere exploitatie
niet vrantwoore achtte.
*IK .011.

De bestuderingvan ontvangen berichten omtrent de
hebben doen hien, dat
interne or3ani(mtie van de
het jepropaceerde welvaartsrlan, dab ál -de isricht op
productiever:ojinj, tlisverstand oner de
y;e.hou.0,en kaderh2ert verwekt. Tijdens de op 11 4ri1
conferentie is daarom niet nadruk erop ewezen, dat de
door de ;:.V.C. voor ;lestane productieverojinj: ni:,[t ten
loste 2ag gaan van do arbeiders (1,rhoLik,i Vt d. erk- •
oet
d.) isi
invoerins Vu werkclassificati.Ja
oxien verkregen door nieuwe kapitaalsinvestrin3.
ezi opvallend verschijnsel dat omtrent de or:sanisatie
Van de _.V.C. kon ',lorden jeconstateerd is je vrees dat
pareiloteu die voornalaAijk of uitsluiten in de
een andere 2.entalitelt aan krijgen. Getracht zal j,a5abom
worden de partijbanden iet L.V.C.-functionarissen te
vf.rstevigen, aecie met het oog op eJu beter vu.rstaal::. en
ee betere uitvorinj var C.P.J'.--direAieven voor de
commmnistische va.id>ewej,ing.

;:rverie :lautglorganisaties
"Uede2land U424". ;›e aandacht aau
ve•eniin in c.e a:Celopea kloonden ;esteed art niet
inrik :evetij_,Jd, dat rj:e verte . .2nwooreljerk.v:tn
do r.{:wt - ussisene organi:,atie 'b- er beoderirk:j vr‹f: de
bij
culurie rolaties J. tet );It buitenland, hier be la
zAlin activiteit in 'net bijzonder
inscake15. Iute2:ehdeel is juist geblemu, dat
de verschillende -,.ussische cultuuruitinen, waarlaede het
1,L.er dun Voor ..øJ. in aaLaboine,
ederlan.se publiek
kaual.
aordeu ebracht, beinde
komt, laajs 'i
elke associatie iLet 'ol.ileke 1.ropagauda te calaoufleren.
de 1- ,roisraia's vat de o4it.bt,we -olescopen zijn j.e laatste
tijd verschillende .cojet - illias aaAsetreereu. aericht
werd voorts ontvsage, t.at iu itaajaiar ,eu twtal
ic zal bezoekeu. 'jok de over..11ssiscUe misici re
r.ofast van een aantal spor4iroepen staat op het projraatua,
zond.er áat -althans ofliciel- do '1":::rehiin
laialb
>.;r21eent. Zij b1:
terza.ce
activiteit te hebbe. betroken het stimulren ve. boek
voi%J.ILIJ v .:kn kleine hoa):;elle
an de ,,otjot-Juie áoor
reisezelscaapen.
uitbreidirk-;welk e. het 1o(12uaanta1
jebleken is, dat
weffacties ileft au er -.
vo. d•)
vonden, .seclect kort tot stilstand is jekomen.
3kend werC. dat de ;_)pla;se vah het 1r;:treniginsojaan
laatste .:_11.audell met ,aeer dáh 1000
exe,Llaren is terujelopen.
Nede..landse VrouwenbeweRinG (j.V.B.). In de afgelopen
aaauden trad zo mozelijk no z auidelijkr aan het licht het
v,,IrscUjnsel om heteommunistiscne vredesfront te verbreden
2n te verlevedigen ;net behulp van de Nederlandse Vrouwen-

-
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beluiten door de communis,Aaw,-zepast
bewej.n;,
)emocratii3che
Vrouenfederatie
tische Internati,nale
Januari
1954
to
..4enève
jenomen.
1.1dio
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_en opvallende toenadering kon worden geconstateerd
tot de Duitse zusterorganisatie van de N.V.i3., de
"Damokratische ?rauenbund Deutschlands" (D.F.D.). een
aantal afeevaardieden ging naar Dost- en:test-DuiAland,
om daar op bijeenkomsten van de e. .D. te spreken erer
"de resultaten van de strijd voor do vrede", welke bezoeken gereciproceerd werden door een delegatie van 35
vrouwen uit Hagen (eest- -euitsland) aan cie N.V.B., afdeling
Haarlem. 2e .. earijs had een internationale vroueenbijeen. franse communistische
komst plaats, waarbij -vele:ene J
persberichten- vertegenwoordisters uit de zes e.D.G.landen alsmede uit leeeland aanwezig waren.
De waargenomen voorbereidingen om te komen tot de
opriehtine van een nieuwe comeunistieche mantelorganisatie
onder de naam "Vrouwenlia voor de Vrede" hebben nog niet
tot resultaten geleid.
Uit deze poeine blijkt, dat de comeunisten waarde
blijven hechten aan dit soort oreanisaties, welke immer
(nieuwe) mo j. elijkheden kunnen opleveren om anderseenkenden
;

in de coeeunistiscne invloedssfeer te trekken.

haar eebruikelijke
Overigens vertoonee de
vereeeeractiviteit. Aandacnt trok hier tdkal de jaarlijkse
r:.V..B.-landdag to eee'ebergen (jan. '54) met + 900
deelneemsters.
Jeundoreanis%tiee. De communistische jeugdorganisaties
bleken in de afeelopen periode er op uit te zijn hun aantrek: ineskracht ook VODC niet-co::eunistische joneeren te
vorhoeen do er het ceganiseren v n sportgebeurteniesen en
ontspaunineskampen, weaobij bereidneid bestond om zo
nodig ten koste van de politie le scholine succes te
boeken.
Geconstateerd kon ~orden dat beeeAde organisaties
in deze opzet in zekere date zijn eeslaaed. ee laaskampen
van het d..J.V., eehoueen op zever verschillende plaatsen
in dederiand, alsook het finksterfestivalkamp te ijlulshorst
trokken vrij veel belanj , telline. De .aaskampen werden in
totaal door + 800 personen bezocht, terwijl te Halshorst
zich meer deel 1000 jongeren verzamelden.

Voor wat betreft de ult0efende aantrekkingskracht
'batten de coeeunistische kring werd bericht ontveeeen
*omtrent de deelneming van een ploee middelbare scholieren
aan het lelestouenool van de :J.1'. 1;.J. te Aesterdam.
zelI:ee ploeg zal binnenkort ook deedaeden aan de dlie
Universitaire zomerstielen te Loedepest, goor: aniseerd
(Internatienal Union of
door zie comeunistische
dtudents).
Gebleken is verder, dat ook de coamunietische jeugdorganisaties geen verstek nebbe e laten gaan in de stouw.
veelening aan de (internationale) communistische vredesbeweging. :.en kleine delegatie nal deel aan de te Berlijn
gehouden "europese Jeugdceeferentle tegen de e.e.G."
(Mei 1954) waar besloten is een intereationaal jeugdcoeitg te vereen ter co3rdinatie van. ee acties tegen do
e.e).J. in do verschillende landen.

In de elfde vorm werd -op uitnodiging van de I.reie
Deutsche Jueend- voorts door het ‘.N.J.V. deelgenomen
aan het 2e "eultslandtreffenn in Oost-beislijn (Juni 1)54),
een bijeenkomst vae comnunistische joneeren uit de '.- 011dsrepubliek en eost-euiAland.
VredesbeFeeinge re in :le laatste maan&eu verkregen
beeichten hebben ae inj,rule eevestigd, dat de flexibele
comennistIsehe vre abewe'in:j eeg afwachtende hoanin ., aanneeet omtreet de keus van agitatie-object wa rot bij de
;elegd.
teekoestie3 pr)ananda het accent epet worde
De internationale Vredesbewegins bleek zieh,enyere.
wacht bezig te hebben gehoud n met de organisatie 4'áM
een internationale conferentie•te Stockholm (19-25 Juni),
voor internationale ontspanning, welke ten doel'had de

te eng eevoelde kring van "vredesaanhangers" uit te
breiden, waarbij -voleees eet jebrulkelijke recept- alles
gedaan is om de comeanistisclae achtergrond te camoufleren.
ee voorbereidineen werdee zeer in het geeim :;etroffen.
_en vearberei.jend bureau was in Marije opgericht.
be coeeunistischeers maakte var. de veorbereidineen in
het geneel eece melding. Deelneaing van ederla4eers
kon niet worden vastgesteld.
V.orneeens zijn beeelud geworden tot het bele\,,een
van ;en soortegelijko eljeenkoest in 1955.
Geheel in de lijn van de gesignaleerde houding van
afwacileine is van de erel-vredesraad weinig actilViteit
uitgegaan* aai zijn zittene in 20i te Eierlijn ns . ecat.
v»raaestaaee ,edelandse comzunist deel. ieze zitting
resulteerde in een oeeeep toe net aitvaardieen vei' een
verbod v , or Let experieenterea met en het gebrliken van
waterstof- en ateoeoeneen t e.e.a. kennelijk in saMennang
met de conferentie te Gmeve, om zoals hot in een resolutie eeetee, dor de drek van de weeeldopinie do conferentie te doen slagen en de ,D.G. te veewerpene
De e* J.G. zal ook in de naaste toekoekst wel ,als
-

veornaaeste propajanda-enderworp in L.fa waarneeine\vallen.
"et aandacht zal de door de • erelklvredeeraadvoor
el. ,ember a.s. aaa:Jekoneleee 'ereldvredesweek weeXe eev)led, omdat verwacne Ataj wprden dat dan zel b2.ijes.kn
t.
welke %,oers de Vredesbewegene zal varen.

Jverie links-extreelisele
eecenstateerd werd, dat de Vredesbeeet;ing
Derde

"De Derde 'eg in st.:eek:er Late dan tevoren traie..t internatienale contactee te lejee, waarbij de beeoeline v)er.de weg-gedachte zijn toeedaan,
ligt al -negenen, eie ..e
op entereationeal niveaa bijeen te brengen.
:et besluit vae ee newe ine tot deelnane aar von
int reationael c•neres vue e ",ar J'esisders internatianal",
:eaeustas 19e4 te ...arijs zal werden
dat van 25 jan toe
oc2ad
genoueen, kan als etJa libvioeisA var
streven .vorder gezien.

een tweede verschijnsel is deesanenwerking met anti.militaristische sroeperineen zoals Merk en Vrede".
Van delertelings gevorede " ,enafhaakelijke UontactccmAssie voor Vredeswerk", waarin 'De Derde eeg" samen
werkt o.m. met de eocialistiscee Unie en het "enaraankelijk Verbond van 'edrijesoreaniseties" (e s 'e.B.) we 7-5. in
ee afeelopen aaaiden enkel earinee activiteit waar omen.
itletten veren vereereiel ee eotterdae a13 peobeSt
tegen de parade aldaar op gonineinnedag.
IV9 liattlenati?na19. Eet is gebleken dat in krinean
van ee 4e Alternateonale het conflict tassen voor—en
tageestanders van de thans gevolgde taceiek van illegaal
a43ere4 in de eassábeweeing der arbeiders, no e steeds niet
is 3e7eindied. De Nedorlanese sectie (ee e.e.e.), eie
een volledij onbelangrijke groep vormt, lieert de-zijde
eer veorstaeders ekozen. eorkbaar resultaat hebbee de
pogineee, eie deze )artij in v rband .lersede aanweedt
tot beinvloeding van ee ..v.d.. uni eeV.V. in krotzkistische
zin, tot dusver niet behaald.
arceisae. Xeenis weed geeomen van een bericht
o.trent de oprichting vue een ?narcistische lenternetionale
(eek genoemd "ee Internationale van het vrije Coak.:aateine"),
be zetel i2 jevestigd in eUrich. Het Landelijk Conitt
.van de federatie van Anarchisten in Nederland, eis,.n
Lcin jreepering ven z.g. "vrije socialieten", heeft
adhaesie betuiGd ;et de oprichting.

p2cms
rationaal•laropese Sociale Beweging

YAlerB.)

in de a2eelepen
'seconstateerd werd, dat de
activiteit
ozeplooide.
-eer Lei.en

oele j en daertee liepen eeestal op een misluk zing
uit, boel 'koor eoeilijkheoe on_eevoneen bij de verrijeine van ve gaaerruiete als door eebree aan beleesstelline van de zijde van het publiek.
ca eijeenkomst in een tjee, kon b.v. ee3n eeereeng
de
vinde;: =eet -ede cloo ineengine van de
eieeeaar vae de ;ehuurde lokaliteit op •eet laatste o ;enelik eeieerde om -eze beschizeeer te stellen.
ee colportage met het blad "A•arm" leveede eeee
reselJaat op en is inmiedels ,sest,akt.
e interne activiteit bepereue zich tot het nou.2en1
eaag onder leiding
van kedeecersuseen te eeste?dae ee

van Ven Tienee.
De bekende aseisteet-wereleider vak de
er olthuis, wie es easpoort is ineetrokken, werd in
•eedee eesienalere, aanYeteeeen ee terueeeleid neer .e
er Lanrso erens.

tiohttog OndeJealtieke Delineuenten (8.0.k.14)
werd in de laatste tijd weinig
Ook van de
activiteit waargenomen.
Grote tegenstellingen bleken nog te bestaan tussen
de Raaese Afdeling en het Hoof,lbestuur, waarbij gesproken
kan worden van een openlijke breuk.
Vernomen werd, dat de noG in .functie zijnde leden
van dit hoofdbestuur het voortelaen koesterolan om de
Stichting per 1 Juli j.l. op te heffen. Dit is evenwel
niet gebeurd.
Stiohtinie "Alle hu0 aan Ambon"
Kennis werd genomen van de stichtingsacte va, deze
nieuwe organieatie, welke tot dusverre enkel van maar
zeer beperkte zijde gesteund werd.
In een uitgegeven manifest komen ook politieke bedoelenGen naar voren e welke aanleiding geven om mar deze
nieuwe groepering in de aandacht te betriekken. Zo heet
het o.m., dat de oprichters niet wensen te berusten in
de Nederlandse besluiteloosheid de republiek der ZruidMolukken te erkennen. Aoewel in de aanvang sprake was
van een oproep in de dagbladen tot teelname van een
hulpexpeditie naar Geram, is hot tot dusverre in enkele
bladen slechts tot een oproep voor een %nelische Hulp\otie" eebleven.

MDnal!'n VT/IWDZLING24
In de afgelopen maanden vonden hier te lande een
aantal internationale samenkomsten plaats, waaraan ook
coanunisten hebben deel ;endmen. Teen betrokkenen werd

-waar nodig in saeenwerking met buitenlanese zusterdiensten- de nodige aandacht besteed.
Verkregen infoematies omtrent coemunistische penetratie van de ;ranse afdeling van de -oolae Boerenpartij
hebben aanleiding gegeven om bedacht te zijn op de moseliffloheid van eee.soorteelijke ontwikeeline voor wat betreft
de overeenkomstiee ereeperine WW. (gewezen) Polen hier
te lande.
;!ogelijk ter voorkoning van desertie van schepelingen,
welke de vorige jaren op betrekeelijk ruime schaal heeft
plaats Bevonden, zal het roolse etaatsvisserijbenrijf
-althans eedurenee het huidige seizoen- geen eebrulk
maken van IJmuiden als aanloophaven.
en de eerder eenelde plannen tot gebruik van eveneweede vissershaven do- r Ysjecnische vissersschepen
is tot dusverre geen uitvoerine gegeven.
In verkregen berichten met betrenking tot contributieonder leden van de comnunistische Griekse zeei
lieáeneoreanisatie Gi..U.0.) hier te lande wordt een
bevestleine .bezien van .let eveneens reeds eerder genoemde
van
feit, dat een nieuw e (tijdelijke) vereeeenwooreieer
la
aangewezan.
N2de2land
eveeeenelde organisatie voor

Identificatie heeft nok; niet kunnen plaats vinden.

-9-

Met aandacht wordt gevolgd de uitnodiging van de
Russisch orthodoxe Zerk aan een tweetal predikanten van
de eeeerlanes Hervorede Werk tot het sa eenstellen van
ee. delegatie voor een bezoe aan de Sowjet-Unie,
speciaal met het oog O een ontmoeting met een aantal
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders aldaar.
De Tsjechische Legatie wil haar handelsafdeline
overbrengen naar Amsterdam. Het is nog niet gelukt om
voor genoegd doel boslag te leseen op een beschikt pand.

astustaatua jaalwasa
..

In de afgelopen maanden is wel duidelijk gebleken
d& de door °neje Indonesische communistische studeeten
ontketeade actie om de in .4ede land studerende Indonesiërs
elders hun studie te doen voortzetten, onder hen practiseh
geen weerklank hoeft ,;wonden. »e meesten -zij het .alleen
reeds met het oog op de taalmoellijkhedene blijken voorlopig de voorkeur te eeven aan voortzetting van hun
stadie hier te lande.
Geee bijzonderheden deden zich voor tijdens de deel"
neeing van een veertiental Indonesische schepelingen
onAltr le in we: twee indenosische comeaneetische

stadenten aan detrinksterfestivalkagp van dereeM,V,
en de e.D.e.a.
Uit de beschikbare gegevene is store de indruk bebestigd, dat het grootste deel van de hier te lande
verblijfhouende groep eábonnezee nog steeds achter de
-neer volledige onafhankelijkheid der euideeolukken
str•vende- e.e.'..'". á.-leider Ir MantWaMa staat, dio
onlangs tijeens de Gdneefde Conlerentie veel moeite
beeft gedaaa voer zijn zaae intrnationale belanestelling te wekken.
Deze activiteit resulteerde o.a. in de oprichting
van ihe Intereational 0°mm/tee° o eriends of the
eouth eoluccan eepublic". Het eerste nummer van het onder
de naam ni.:;bt oor eraedom" door de COMA:381e uitgegeven
orgaan is verdchenen met artikelen in de eneelse en
eraase taal, aleeede verlucht met veel epectaculaire
foto's, aerendeels ontleend. aan het reeds eerder door
de stichting "Door de :eeuiien :.'rouw' uitgegeven internationale numeer van het o:saan van deze atiehtine.
en engelse joueealist bezecht eaar aanleieiae van
genoeede publicatiee de eábonnese ka aspon.
eeUeken is voorts, dat de door de leider van de
, ondernomen actie voor de turag•
C.R.A,e,e,,
keer van embonnezen eaar indonesig, we rvoor van de
zijde van het Indonesische eceee commissariaat belange
stelline bestaae;, de eenheid in deze groepering heeft
verstoord, 'eet aantal Amboneezee dat naar Indonesië
in e.I.-verbaed wil teeeskeren is oveeieens tot dusverre
zeer eering.
Opgevallen is, dat het orgaan var:. de Indo-Chinese
etudentenverenieine "Chung jan Hui" te Amsterdam in toenemende mate bij zijn lezers belangstelling tracht te
verwekken voor dD Chinese Volksrepubliek middels artikelen
ontleend aan propasandaloctaur uit nekins.
-10-»

YeHDACHTe NeDeeLANDeRS
In de afgelopen maanden vond een ordening plaats
van bij de eienst beschikbare gegevens met betrekken, tot
door ingezetenen verricht inlichtingenwerk ten opzichte
van de Nederlandse defensie en economie in een uiterlijk
normaal knier, eaereede bewust of onbewust op zichzelf
genomen niet geheim maar door zijn massaal en eeordeed
karakter belaeerijk materiaal de tegenstander in elanden
wordt eoseeeld c.q. de mogelijkheid naartoe aanwezig
kan worden geacht (z.g. open spionnage).
lit onderwerp var: het achter het IJzeren Gordijn
terecht komen van een grote hoeveelheid informatie ten
vlordele van de oorlogsveorbereidineen, blijft in voorteu•ende behandeling. Onlangs werd bekend een questionnaire
door en communistische Vakvereeieinesinternationale aan
een aangeslotee vaeverenieine in NeJeeland toegezonden,
welke questionnaire o.m. Gejeve s vIrlanet omtrent de
handelsvloot in het aleeeeen 'en van de voor de
eedeendse
e
kustvaart eebezigde schepen in het bijzonder.
Het door vier saeenwerkende veeenigineen van eurineekers
hier te lande bij de aanvang, der ?.T.C. met de - est uitgegeven manifest waarin voor :urineree minstens de dominionstatus werd goeist, heeft blijkens ontvangen inlichtingen
veel beroering gewekt in de gelederen dier verenigingen,
waardoor een scheuring in de vereni g ing "Ons eurinaee"
tot de eogelijkheaen is gaan behoren.
-

sconomil,

;I ï1
Geconstateerd kon worden, dat in het eerste kwartaal

van 1954 bijna le.OdU ton strategisch belangrijk materiaal via de haven van eotterdam naar landen achter het
IJzeren Gordijn werd verscheept we ronder 4.56e ton
koper. eit koper bereikte ons land via :weden en'eend
grotendeels door een vijftal eneelse maatschappijen naar
eost-europa doorgevoerd.
ee aandacnt welke oe verzoek van Amerikaanse zijde
is besteed aan mogelijke wapenzendingen naar Guatemala
met rede landse of in rede _land ladende buitenlandse
schepen heeft geen positieve resultaten opgeleverd.
'leunen om de handel met de eowjet-Unie en China uit
te breidei hebben de belaeestelline van ::eze Dienst, osme
met het oog op ce hieraan inhaerente toeneming van de

contacten eet personen achter het Ijzeren eordijne
e'ennis werd in eit verbeed genomen van voorne eens tot
het zenden va_ Nederlauese haneelsmissies naar -oskou en
Iekin e eussische lanklbou,sicialisten brengen thans e.312
bezoek aan eeeJ land.
bekend zijn ook geworden bee e rekineen van Prof.
r e. . de Vries met leden van de Chinese delegatie ter
Gen.fse conferentie. Prof. de Vries vereelt nog een
bestuursfanctie in het als gevolg van de ,conomische
Conferentie te Moskou hier te lande in het leven geroepen "Comité tot bevordering van de eultenlanese Handel",
welk comité overigens tot dusverre naeedoes geen activiteit heeft ontplooid.
—11—

Van de vestiging van een Oost-Duitse Kamer van Koophandel hier te lande is tot dusverre no; niets gekomen.
Gebleken is, dat de communistische boekhandel en
uitgeverij "epubliek der Letteren" r.V. wegens voortdurende exploitatieverliezen geliquideerd is.

Ook in de afgelopen periode werd regelmatig aandacht
besteed aan in Neuerland we kende clandestiene radiozende2•s.
Dertien van dergelijke, voor omroep- en reclamedoeleinden gebruikte, zenders konden door de Bljzandere
Aadioeienst der I.2.T. worden opgespoord en in beslag
genomen. In geen van deze Bevallen werd een politieke
achtergrond geconstateerd.

1112VNTIEVII WdWJLIGING
Het vraagstuk van gedeeltelijke overdracht der verantwoordelijkheid voor de beveiliging van Nato- en Cosmicmaterie aan militaire autoriteiten is nog niet .ader tot
een oplossing gekomen. Van militaire zijde is gesageereerd
een beslissing hierover aan te houden om het resultaat

van de aanhangise herzieninz van de beveilieingsbepalingen

voor Nato en Gosmic af te wachten, waartegenover is gesteld,
dat deze bepalingen, op welke wijze ook :verzien, nimmer
aanwijzing inhouden van de autoriteiten die nationaal met
de uitvoering worden belast.
Met gebruikmakiNs van de huidige mogelijkheid werd

voortgegaan het nodige te verrichten in het belang van de
beveilieing der Nato- en Cosmic-materie, ook bij militaire instanties.
In verband met de aanwezigheid van gerubriceerde
militaire gegevens (over nood-evacuatie) bij de griffies
te Arnhem en 'dwolle en voorts bij een reeks gemeenten
langs de ;elledse IJssel werd -in afwachting van een
regeling der beveiliging voor lagere publiekrechtelijke
lichamen- op verzoek van militaire autoriteiten inci:_enteel
contact opgenomen met de betrokeen instanties. Geconátateerd kon worden dat de voorwa-rde_ voor een bevredisende
beveilijin der javelis :jJrgaans aanwezxj bleken te
Het aantal bedrijven, wa-relde eerste besprekingen

weede- geopend over beveiliein; tegen sabotage, er('
wederom uitgebreid, vooral in de secto nutsbedrijven,
det daee in de 1,rovincie -eela:ld, w aa í e werkzaamheden
traas zover zijn gev)rdeed, dat een al:erond beveilieingsplan, zpeI gas-, licht- als watervoorzienin : omvattend,
kon wer'en renm ei?*
itin_;werden,
in bewij
vderes
.n sámenwerkine met -actie 2 van de
Generale Staf, eaatreeelen eetr31:ïe. ter beveiliding van
gedeelten van het in aanleg zijnde Kato-pijpleidinenet
netar bepaalde vliedveleen. Jok werd dedewerkin; veele,nd
in verband met de is schakeline vad \ede-laudse bedrijven
bij de uitvoering van rato-proj cte- in net bei p enland.
-12-

-12Steeds duidelijker bleek bij de contacten, vooral
met nutsbedrijven, dat weerstanden togen effectieve
beveilieine zeker niet steeds moeten worden e ezocht in
de richting van onvlQ oende redewerking van de kant der
te beveiligen objecten. ee moeilijkheden concentreren
zich in hoe mate rand de problenen van bewaking, financiering en verwijderene van politiek onbetrouwbaren.
In vele gevallen moest worden eeconstateord, dat het
bedrijf zelf geen redelijke bewaking kon leveren, ter- wijl de politie deze evenmin kon toezeggen. Voer de
financiering der wenselijk geoorde. de materiele voorzieniweee bleek, in verband net de bedrijfsvorm ,2er noeste
nutsbedrijven, doorgaans geen oplossine te vinden zolang
hierover door de Centrale 3verneid geen richtlijnen zijn
gegeven. De verwijderine tenslotte van politiek onbetrouwbare werkneners werd, ook wanneer het or. sleutelposities
ging, vrijwel ner enis in ernstige oveeweeing genomen,
wa.rbij steeds werd verwezen naar uitblijven van enige
tenuitvoerlegeing van ee bepalingen van net anbtenarene
verbod.
De voorbereidende werkzaanheden net het oog op de
besluiten van het 'nerkcomitt, Inwendige Veiligheid blijven
een merkbare belasting van het personeel van de afdeling

meebrengen»
In de relatie net instellingen van natuurwetenschappelijk anderzoek kan ;glei elfijk aan de orienterende fase

wormen afgesloten. Geconstateerd kan worden dat, met name
bevredigende voorzieningen konden
bij de stichting
worden getroffen, hetgeen echter voer wat betreft de zo
noodzakelijke regeling dezer materie niet anders dan als
introductie daartoe kan worden aangemerkt.
AI verslagperiode werd de te Utrecht gehouden lezineancyclas voor ho er personeel van beveiligde eedrijven

afgesloten. Het sac_ es hiervan bood mogelijkheid tot het
organiseren van een aantal lezingen voor topfunctionarissen
bij ondersen ieene grotere bedrijven "thuis". Het be: rip
voor de anntergroneen van net beveilieingswerk en daarmede ook de beveilig ing zelf, we -reen hierdoor gunstig be-

invloed. in de komende maanden zal hiermee worden voortgegaan.

EXII40;TATI. BUI .2nNLAND
De uitwisseling van gegevens omtrent de bewegingen
van voeaaestaa_de buitenlandse communisten vond ook in
deze verslagperiode onverminderd voortgang.
eichtte de Amerikaanse belangstelling zich nog steeds
voornanelijk op reizigers uit euie- en ' iddenvAmerika,
die hetzij vermoedelijk voor het volgen van cursuesen,
hetzij voor het bijwonen van coneressen van comnunistische
:

of para-communistische organisaties, in nog steeds toenemende mate via echiphol ons land passeren op we- naar
of terugkerende van landee achter h. t IJzeren oordijn,
van Franse en engelse zijde is grote belangstelling ontstaan voor reizigers uit de communistische landen, eie
hetzij voor handelsde7Sinden, hetzij om. andere reeenen een
bezeek treneee aan landen gelegen x in 7est-europa.
-15-

Met de franse en engelse dienst, waarbij zich later
ook de Belgische zasterdienst heeft gevoeg:, werdee thans,
zodra een visumaanvrage van deze personen is ontvangen,
over en weer alle beschikbare inlichtinen over de betrokkenen uitgewisseld, zodat veelal nog v6t5r han aankonst hier te lande ovee eeteeee oetrent hee eveesueel
beeend is worst beschikt.
: et de eersteenoe.Idediensten worde- verder de verplaatsingen van eussiscee en SatIlietdiplomaten, die nog
steeds in tae:lijk erote jetale via chiphol ons land
passeren naar en van de landen acuter het IJzeren Gordijn,
geobserveerd.
ever de activiteit var: de Griekse (communistische)
"

ze:liedenorgailisatie 0. .N.e• werdee voornamelijk :.et

de ngelse en eel:ische zastercienst gegevens uitgewisseld;
van Noorse en eneelse zijde woeden verder uitvo2rie
rapporten oresvane. n over in deze lateien plaats eevoneen
ebbende spio.niagegevallen.
In :.pril j.l. werd deel e enomen aan da halfitaarlijkee
bijeenkomst van hot "epeciel Committee" van de bij de
aansesloten landen. Geconstateerd kon worden,
dat dit Comitg, ofscheen moeizaam op gang te breneen,
toch veeruitgang ;zoekt. Verschillende rap i •orten, beeelzende
gegevens omtrent de enaerwereee voorkomende op de iermanente Agenda van dit Comité, werden v8ór de bijeenkomst

)ntvaeeen en op de eijeenkonst besproken, terwijl ook
tot op heden nog steeds rapporten eet nadere:gegevens
blijven binnenkomen.

In

j.l. werd deelgenomen aan de eriemaandelijkse

bespreeine van de vereogeewoeedieers van de veilieheidsdiensten van de landen aaneesioten bij :eet Brussels
?act. ee finaecierine van de comeunistische partijen in
deze landen vezelt hier no„ steeds de aoordsceotel; op

de volgenie vergadering, di. in eerteeber a.s. zal plaats
vinden, zal een inmiddels door de secretaris van het
c)mit'S saeeugestelee saeenvattin; va_ le einnengeeomen
gegevene worden besproken.
eenslotte kan nos worden eedeeedeeld, dat een rechtstre,kse verbinding is tot stand eebracht met de eanadese

zustereienst (epeeial Branch va., de Royal Canadian
Mounted Police).

EX4DITATIe BINNeNLeND
Het contact met de werknemers'. en werkgeversorganisaties werd op de eebruikelijke wijze onderhouden.
De Uniebonden werden op de hoogte gebracht van poeingen vae communistische zijde om in de bonafide vakbonden te inriltreren of osil swienwerkinj te zoeken met
de leden dier bonden, terwijl het C..i .V. gewaarschuwd
werd voor plannen voor het ontketenen van acties bij
verschillende bedrijven.
Zo warde. berichten over plannen voor acties bij
de Nederlandse spoorwegen, eveneens aan •e Uniebonden en
het C.e.e.Ve deorgegeven.
-14-

In de rapporten aan de Commissarissen der Koningin
in enkele provincies over de activiteiten der coemunieten
in hun ressort werd gewezen op de voor het gehele land
geldende communistische tactiek t.a.v. samenwerking :.et
niet-comnunistische arbeiders om hogere lonen te keijen $
insci,akelind van vr)uwen en van de jeugd in net -droeagandawerk -waarbij den trecht ook niet-courunieten aan te
trekken (o.a. door de vorming ven de nieuwe VreuTenliga
voor de ''regie en door het houden van al:e-3ne jeusdda d en), eaepajnes om de acteraiseeane op financieel
gebied, in het aantal abonn6'n op "Je 'aurneid" en in het
iedere organisaties
ledental van de
de _.V.C.
Oir te vangen.
"et de direci;ear van de d.V.D. woeden yes :,gelee eesprekinjen dehoaded waarbij inrordaties eerden veretdekt
over diverse comntniseleche activieelten.

OF DING
In .13 afgelopen maanden werden de gebruikelijke haait:p.»
en aanvullende cursussen gegeven ten behoeve van ambtenaren van de eienst $ alsook voor leden van de Gemeenteen dijespolitie en van de I:oninklijke ekx•chaussee $ alsmede
van het beveilijingspergoneel van de vitale bedrijven.
Veel zorg werd ook besteed aan een aantal speciale
cuesussen, met name aan een cursus over de beveiliging
tegen sabotage gehouden voor een aantal bedrijfsfunctionarissen, zen cursus op het gebied van 'tiet inliehtindenwerk en observatie VDOJ: pers,neel van de dienst, van
Gemeente- en Itijkspolitie en van de rdoninklijke exe.ladewer,rs vaal deze
enaussee l als,aade een cursus
eienst die zien bezig houjen m;:t hYt z. g. in2or.Lantenwerk
bijzondere
extra-scirtolin,; te geven omt,rent
kenaerken van het corunis.iie, J;aarvau de kennis voor hen
onontbeerlijk moet werden deacht. iliereij werd speciaal
aandacht besteed aan hot belang, dat Jeeeeen _ie net
inforeanten eLoeten werken, bceend zijn met de eedacntenwereld ee de "taal" van (d wezen) coa;liunisten•
ledeide cursus heeft een hali jaar geduurd ee
het karaker van en eeeelijkse besereking van 1 à 2 uur.
Vehalve op de typisch theoretiscne kenmerken van
het conneunisme is in het bijzonder ook op de practijk
vae deze leer ingegaan, nel. zijn aantrekkingskracht,
zijn preeadandamethoden $ zijn moraalopvattingen e.d.
oetreehe is daarbij een. ieee te eevee. vee. de motieven
welke pereenen uet een grote vc2scheijhei van instellinj en oorattinjen tot 'n,A ,oulaunisme kunnen drijven.
dewezea reed op en bij velen bestaand misverstand, dat
alleen de lagere volksklassen voor het coneunisme vatcomnunistieche
b aar zijn. Het vislei: ende karakter van
propaganda kwam in bespreking, waardij o lm. is deeezen

op het reit $ dat daarbij het revolutionnaire katrakter van
het communisme osensehijnlijk wordt verloochend (vredesbeeed.ng e.d.), naar in wekelijkheid nod volledig aanwezig is.

Bij de behandeling van de communistische ethiek is
erop gewezen, dat deze sinds de opkomst van het communisme
niet weznalijk veeanderd is en dat noe steeds ;elft: het
doel neiliet do middelen.
Buiten de cursuseen zijn in de afgelopen maanden ook
een groot aantal voordrachten eJ:hoaden over diverse enderwerpen ten behoeve van :je eeneentepolitie, a .Lemede
rarinepersoneol,
ree-elense 'epoorweeen, 7.7. :`,clips
ea enkele andere beerije -en.

CENTRAI,_
Voor het eerst sedert geruime tijd kon worden eewerkt
met een oe volledige sterkte eebrachte personeelsi'ereatie
(114).
Het aantal geagendeerde stukken bedroeg gedurenee
het tweede kwartaal 11.330 teen 9.603 in de overeenkomende
rerioe van 'aet vorige jaar.
:ok met de complete personselsfori4atie blijft de
vraag dus bestaan of o den deer ,3.e behoefte aan aaevulling
zich niet opnieuw zal voordoen.
Voortgegaan werd zet de doorvoering van en verbeterine in de verschillende kaartsystemen, waardoor deze
beter hanteerbaar worden
da naálag beweoedigd.
Het feit van overbelasting van de archiefreimte is
door a: Rijksgebouwenuienst thans officieel vastgesteld
en heeft reeds tot maatrk-eaelen ter entree -bine eeevele se-

7e?ven.

en aanvang is gemaaet net de sortering van ie van
het yeermalige Bureae rationale Veilieheid verkreen
..aecniefstukken. Jet jedeelte Jaarva_: dat wegens onvolledigniet meer voor raadpleginj in aanwierkin komt, zal in de
toekomst worden vernietigd.
De sauenstelling van een catalogas op de onderwerp-

dossiers Vordert gestadig. Gehoopt wordt, dat dez;; zeer
omvanerijke arbeid bineenkort gereed zal komen.

AI,GrOtlVe; haitï ir

•

je personeelssterkte nam in de periode van 16"aart
tot 15 Juni 1954 boe van 566 tot 581 wan, vo)rnaulelijk. lager en middelbaar personeel.

Hoewel 33 nieuwe arbeidskrachten werden aan.enoelen,
bedroe de teenaae 15 zen 4n wel teneevelee va:, 18
ontslagaanvragen. •
cijfers van het vr..)uublijk persone 1 bedroegen:
nieuw aangestelden: 22
: 13
ontslagenen
-.16-

Met het oog ipde invoering van het nieuwe rangen- en
salarisschama kan worden opgemerkt, dat een voorlopige
inpassing van het personeel werd voltooid. Hierbij werd
afdelimjagewijse te werk jegaan, telkens met de medewerking
van het betrokken afdelinshoofd.
(3 -t de bouw van het nieuwe kantoorgebouw is nog geen
aanvang 3emaakt, aanjezien door onveerziene omstandigheden de joekearinj moet worden afgewacht van een door
de Minister van 'ederopbouw inestelde commissie.
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