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De in 1956 voltooide hergroepering van de afdeling belast met de bestudering van de communistische
organisaties in Nederland is een belangrijke ver~
tering gebleken ,. Door deze reorganisatie zijn de
taken gestabiliseerd en is een zekere rust ingetreden.
De uitbreiding van opdrachten in het vlak der
politieke studies (neer voorlichting o.a. ia het
kader van de nauwere samenwerking met andee diensten)
vormt echter een aanmerkelijke belasting. Daarbij
komt, dat door de veelheid van invloedrijke gebeurtenissen en het hoge niveau van informatie spoedeisende
werkzaamheden elkander snel blijven opvolgen.
Ook van belang zijnde beleidskwesties in de
comounistische organisaties buiten Nederland moesten
daarbij in de beschouwing worden betrokken. Hun lui.
vloed op de verhoudingen in en de werkwijze van de
OM c.s. bleek o.a. uit bezoeken van vooraanstaande
communistische function ritmen aan Oost Europa en
contacten met 2owjetu•Huseische vertegenwoordigers.
Ten aanzien van de vakbeweging kon bijvoorbeeld
worden vastgesteld, dat CPN en ZW aanbevolen werd de
werkwijze van de 'ranse communistische vakcentrale,
de Conf‘d4retion Gin4ralw du Traven, te volgen.
Ook de vroeg in het jaar gepubliceerde g:v.~101w»
gen van Paul de GROOT over de strijd voor de ;vrede
getuigen van een brede oriéntatie boven de nationale
omstandigheden uit.
De opstand in Hongarije bleek overeenkomstig
de Sowjet.oRussisahe opvatting voor de Nederlandse
communisten een afgedane zaak, ondergebracht in het
hoofdstuk van imperialistische en reactionaire oor
logedrijverij, die de brede toenaderingspolitiek
van de Sowjet•Unie niet in de weg stond. De OPE, die
na de bijeenkomst van, regerings-leiders in Genolve
in de zomer van 1955 de weg meende vrij te zien naar
een zekere samenwerking met andere linkse groeperingen, is na "Hongarije" weer van taktiek veranderd. Zij
zocht, evenals gedurende het hoogtepunt van de koude
oorlog, de "eenheid van onderop". (resolutie van het
partijbestuur der CPN van december 1956).

Op binnenlands terrein was de bestedingsbeperdi
kind een der voornaamste agitatie-objecten.
Gedurende de districteconferenties, die van
februari tot april 1957 plaatsvonden, worden booldssak ■
kelijk organisatorische kwesties besprokoa, zoals

geleidelijke opheffing van de bedrijfsafdalingen en
inkrimping der districtsbesturen. Mot Amsterdamse
onderdistrict "Overheid" van de CPX werd ia over•
~stemming net de besluiten van het I8e partijsop"
gres van oktober 1956 opgeheven.
De regering werd uitvoerig ingelicht over het
beleidsconflict, dat la het partijbestuur van de
CPX aan de dag trad ttoaen enerzijds Paul de G.qt)0
en leden van het dagelijks bestuur en anderzijds
een groep opponenten, ~taande uit leden van bet
iSVC-overbondsbestuur en van de communistisobe fractie
in bet priement•
De in het vorige overstekt vermelde, verbeter•
de observatie van een tweetal hulporganisaties van
de CPN hoeft positieve resultaten gehad. Not laaie»
van de dienst in de interne verhoudingen ende
bera , dslaging op hoog niveau ie duidelijk groter
geworden. apeolaal object van studie waren la die
periode uiteraard de Vredesbeweging (voorbereiding
en verloop van de zitting van de Wereldvredesraad
in Colombo, 10.16 juni 1957) het ANJY en het voornamelijk door deze organisatie voorbereide 6e Wereld+
jeugdfestival te Moskou.
Set feit, dat ook sen aantal alet•coanuniattsobe
jongeren aan dit festival deelneemt, neet waar•
schijalijk worden toegeschreven aan de geringe
us
kosten (t. 250.-) en het feit, dat de
hoofdstad als plaats van samenkomst
De communistische vakbeweging bevindt zich in
een moeilijke situatie. Betrouwbare informaties
wijzen op een voortdurende druk van de OPE-leiding
op de 3VC ~iade tot acties in de bedrijven te
konen.
Ondanks bot feit, dat bot ledental geen borstel
toonde, na de verliezen van einde 1956, heeft de
SVC in sommige metaalbedrijven in rasterden aan
invloed gewonnen. Baar positie is thana echter neg
te ~k om stakingen e.d. te forceren.
Uit een recent protest van de "3 togen borstel
van de samenwerking der voormalige Wilebonden blijkt
de vrees van bet verbondsbestuur voor een toenemend

isolement van de communistische vakbeweging.

ti vefkzepoeu~n
De activiteiten van oad•leden van de voormalige
Revolutionair Communistische Partij worden momenteel
vo3rnamelijk bestudeerd in verband met hun optreden

in bot 3ociaal Democratische Centrum in de PvdA.
40,3e

In de Scelalletleche %le boerst onenigheid
over de vraag of de organisatie moet blipren voort-

beetaan (eventueel ouder een andere amen ) dan wel
een soort werkgemeenschap in di PvdA zal moet**

vemen.
uit vertrouwelijke interactie betreffende de
Pacifistisch Socialistische Partij is gebleken,
dat interne wrijvingen het bestaan van deze vijf
maanden oude organisatie bedreigen. De observatie
ervan blijft onder meer gehandhaafd wegaas het

voornemen tot deelname aan de verkiezing van de
gemeenteraden in 3358.
Andere pacifistische stromingen voerden prepag

■

sande voor het verbod van de A-bom, in navolging
van de oproepen vee vooraanstaande personen als
Dr. A. scffuilhm en Dr. Karl BARTIE. Zij worden
geobserveerd omdat de comaaaleten voor deze actie
van belangstelling bobben blijk gegeven.
Onder de oud-politieke delinqueatea heeft
vooral ir. a.D. RISPBBS de aandacht la verband met
zijn pogingen om met gebruikmaking van de ontevredenheid der kleine boeren tegen het landboarbeleld
va* de regering een nieuwe politieke partij op te
richten. Deze heeft gecamoufleerd in feite
tea doel eer- en reobtaberstel voor de oud-politieba
delinquenten 1$* bewerkstelligen.

~MIMI
Vooral la het *woede kwartaal van het jaar
koedoe wederom verschijnselen werden waargenomen,
welke er op wijzen, dat dea er bij voortduge artenlasen la
ring naar streven hen door
Hongarije verbroken of verstoorde relaties met het
Westen in casu met Nederland te herstellen of tf
Verbeteren.
Bij besluit van de Ministerraad van de Benet- ,
-mi reohntreeké onder deze Raad ~sortie-. Valeisn
coordinerend orgaan in bet leven geroepen,
rem
dat samen met de WOK8 maatregelen aal treffen
voor uitbreiding vaan de internationale samenwerking
op weteadehappelijk en cultureel gebied.
Ia de eerste zee maanden van dit jaar werd
ons laad door zes Russische delegaties bezocht;
vijf daarvan namen deel aan hier te lande ~oude*
Internationale wetenschappelijke congresen, lier.wijl éka groep Rassen - <ader wie zich weer een
vice-minister bevond - een bezoek bracht aan de
Utrechtse voorjaarsbeurs.
Uit betrouwbare bron werd vernomen dat
Intouriet act betrekking to% de verzorging van
tourietenreizea een contract heeft weten te sluiten
met een ander Nederlands reisbureau den dat waarmede

bet tover** relaties onderhield, welk. ~bies
door dat bureau, in verband met de gebetirtentssen
in Hongarije, werden verbroken.
Ia totaal warden gedurende de periode 1 janu1 juli 195? - na de sedert ~gerij* geldende
ari
beperking - 5✓ visa verleend tea behoeve van
Russische bezoekers aan Nederland; hiervan bedden
er 8 betrekking op functionarissen, bestemd om
personeel van de Russische Vertegenwoordiging bier
te lande te vervangen. genrelijk is men er met
dia, vervangingen op uit om de sterkte van de
relatief toch al ruime bezetting van de Russische
vertegenwoordiging in Nederland zorgvuldig op peil
te houden.
Door diverse leden van de Russische Vertegenwoordiging werden veelvuldig reizen door Nederland
gemaakt, voorzover geconstateerd kon worden met
inaihtneming van de terzake geldende restriatiebepalingen van bet Ministerie van Buitenlandse Zaken.
~Lanka een late opwekking van de zijde van
de Ruseisebe kerk in Nederland gericht tot hier te
lande verblijvende Russen om naar de Sowjetiginie
terug te keren & had in de afgelopen naandin geen
enkele repatriering neer plaats; wel kwamen liegen

gezinnen uit Rusland maar Nederland terug. Verhalen
over in het ~jet-paradijs opgedane slechte ervaai.
rissen kunne* er toe bijgedragen hebben, dat de
repatriiring naar de Sowjet.ffltie praktisch tot een

einde is gekomen. De Ruimen leien thans toe, dat
Ruasiaab vrouwen, met Nederlanders gehuwd, tijdelijk naar de 4owjetsilhale gaan om verwanten te be•
isootken. Desoeken van Russen aan verwanten in ltederland vinden ook platste en terzake is een kleine
toename waargenomen.
Volgens het laatét bekende cijfer bevinden
r vluchtelingen te ons land.
zich 3013
De bijzondere aasnacht aan ben besteed is zeer tijd•
rovend. De ondervragingen, welke nog steeds voortgang vinden, hebben in de eerste plaats ten doel
om in samenwerking met de buitenlandse Zusterdeengten tot .de ouZdekking to komen van de ~garen,
die in verblnding hebben gestaan of betrekkingen
onderiouden met de Hongaarse veiligheidsdienst.
Deze vraag aal behandeling blijven vragen ten aam.
zien van nieuw aangekomen Hongaren.
Bij het Ministerie van justitie is een groot

aantal visum-manvragen in behandeling van Hongaren,

die naar Nederland willen komen (eind juni 1957
+ 2000), Deze aanvragen zijn afkomstig van relaties
Van in 1956 gevluchte sa van eerder naar Nederland
gekomen Hongaren en betreffen zowel Hongaren in
Hongarije als Hongaarse vluchtelingen in andere
lamden, vooral Oostenrijk.
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Voorzomer bekend zijn tot 31 maart 1957 300 ~gaars*
vluchtelingen uit nederland naar bun land tsreggS
keerde Deze repatriiring houdt verband met een door
de Hongaarse regering afgekondigde amnestie voor
personen beneden de 18 jaar en voor ben die nog
v661r 31 maart te kennen zouden geven naar Hongarije
te willen terugkeren. De Hongaarse Legatie beeft
deze repatriering zoveel mogelijk bevorderd. Na
1 april„1957 , zija geen gevallen van stanmeldime voor
repatriering bekend. Tot deze datum kon de Hongaarse
nog komende ver.»
LegatleAielf beslissen' ever
zoeken zullen telkens tuben/molm aan de anten..
tettert In Hongarije moeten worden doorgezonden.

In do afgelopen maanden werden *akela versco at"
solen waargenomen van een zich in tas volt
liberalisaties
1.

stopzetting van de propaganda-activiteit van

het Poolse Oonsulaat~neraal bier te lande door
middel van de verspreiding van gedruktem ia een
schrijven, gericht tot de Polen in Nederland
werd voor wat betreft de verkrijging ven abonnementen op Poolse periodieken verwezen naar de
eopeatutiatische boekhandel Pegasue te Amsterdam.

2.

3.

4.

De ontvangst van een groot aantal viena~savraf•
gen voor een bezoek van Polen aan Nederland
(ln de periode van 1 januari - 18 jan! 1937* 4904
In 1956 wee dit aantal 18.
De oprichting vla conit • s in verschillende
plaatsen in Nederland ten doel hebbende reizen
van Polen naar Polen voor te bereiden, waarbij
er niet op gelet wordt tot welke emigranten-.
groepering betrokkene behoort of welke reisdocumenten hij bezit.
De ontvangst door verschillende instellingen
hier te lamde via eftialile kanalen si. van
verzoeken uit Polen om te komen tot uitwisseling
van kennis op verschillend gebied. Zo ie van
Pool.* zijde het voorstel gedaan tot wederzijds
bezoek van deskundigen op het gebied van de
bouwkunst, landwinning, onderwijs e.d. Ook op
het terrein van de cultuur (muziek e.d.) le

toenadering gezocht'
In dit verband kunnen ook nog de navolgende
maatregelen genoemd wordem
1. De afschaffing van het instituut van politieke officieren aan boord vers Poolse schepen.

2.
3.

De openstelling van de mogelijkheid voor
Poolse zeelieden te monsteren op buiten.lande* schop***
De openstelling van de mogelijkheid in
Polen agenten of vertegenwoordigers aan te

stellen ten behoeve van de

t San

buitenlandse producten in
In verband met de positie van

Nly•
_jaa in het communistische blok, we
en
maanden
meer
aandacht
besteed
aan
de
Tejechi...
Ibk—
scha vertegenwoordiging in Nederland.
De Tsjechische Attach4 voor Culturele Zaken
bleek grote activiteit te ontwikkelen in daarvoor
in aanmerking komende kringen van mensen van wetenschap en journalisten, ta verband met de in
september a.s. in Praag te houden wereldbordenk~
van de geboortedag, 365 jaar geleden, van de grote
pedagoog/filosoof homeritus*

In vernlagperiode legde vooral de nationaliso.
tache pulogoig.sibp studentenvereniging "Persatuan
Poladjar Indonesiaw (P.P.I.) activiteit aan de dag;
het ledenaantal van de Amsterdamse afdeling van
deze vereniging is in 444 jaar tijds bijna verdiab- ,
held(inju.102e)
Gebleken is, dat de P.P.I. zich heeft opgeworm
pen als promotor veade vorming ener delegatie,
bootssonde uit leden der verschillende Indonesisch*
verenigingen hier te lande, naar het VIe Wereld
Jeugd Pestivel te Moskou; eer oproep daartoe vers»
schoen in haar orgaan %oma%
De bedoeling was, dat deze delegatie zich te
Moskou sou verenigen net de - volgens "De Waard.
beid" 300 man sterke delegatie, welke met beha,
van overheidsgelden rechtstreeks uit Indompel;
naar het Pestival zal gaan.
De P.P.I. heeft een protest laten horen tegen
een uitnodiging van het Leids* Comit4 van de
"Foreign Student Service" aan de Zuid-kolokse
studentenclub omdat daarbij de indruk gewekt was,
dat de Zuid-wolukken werden aangemerkt als een
zelfstandig gebied.
Ben tweede protest van de P.P.I. betrof wat werd genoemd de uitwijzing uit Nederland van
het bestuurslid van de communistiecbe "Perbimpunala
wiens verblijfavergianat"
Indonecia",
niet werd verlengd en over welk geval bij zijn
aankomst in Djakarta veel drukte is gemaakt.
ren derde protest betrof de intrekking door
de Indonesische regering van 45 zg. R.I. studie. ►
beurzen van Indoneaische studenten hier te lande.
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~7De indruk la verkregen, dat in toenemende
mate Indenealsehe studenten gaan studeren ia
landen gelegen achter het ijzeren Gordijn; een
periodiek, zitgegeven door de Indonesische
Vertegenwoordiging alhier, meldde bi v. onlangs,
dat onderscheidenlijk negen en veertien Indomalirs uit Djakarta waren vertrokken om in
Tsjecho-Slowakije en Polen sen studie te beginnen.
De reeds eerder gemelde pogingen in de kring
der hier te lande verblijf handende
9 vers.
(volgens een recent gegeven 17.430 lage
spreid over 70 woonoorden, net nog enkele boedels•
den Ambonezen daarbuiten) e* te komen tot meer
eenheid, zijn in zoverre geslaagd, dat staande
een bijeenkomst op 6 april te. Utrecht bet
"Nationale Pront" is opgericht. De initiatiefnemer Ie P.A. Aporie°, een invloedrijk Ambonees,
wiens functie niet nauwkeurig bekend is.

Met primaire doel schijnt te zijn om te voorkonen* dat de zg, N.M.3...regerilag te Rotterdam
zich met de behartiging van de belangen der
kábonezen bier te lande zou bemoeien, buiten haar
eigenlijke taak om propaganda te maken voor de
bevrijding dor E.M.S.
De herdenking der stichting van de Republiek
der Zuid-Molukken le dit jaar beperkt gebleven
tot het houden van een kerkdienst alsmede van een
openbare bijeenkomst door het "Veteranen Legioen"
Nederland" en de Stichting "Door de gouwen Trouw".
De R.M.S.-leider Ir. Manussma naakte van 17 febru•
art 21 maart een reis naar Pormosa, naar verluidt op uitnodiging van de voorzitter van de
"Aaien People's Anti...Coma:kist League, Republic
of China". Van de toelating van de R . M.J. als
lid van deze organisatie la nog niet gebleken.
Op 12 februari organiseerde de R.M.S. een
ontvangst in een Rotterdams hotel ter gelegenheid
van de komst uit Toonden van de Minister van Buit. ►
landen Zaken der Poolse regering la ballingschap.
Bet aantal naar Indoneal; terugkerende
Aaboaszen bedraagt ongeveer 50 per maand. Er zijn
thans 500 gezinshoofden geregistreerd die hich
voor repatriëring hebben opgegeven.
Omtrent de reeds eerder gesignaleerde Mine

gen van enige Chinese ingezetenen in »dienend,

mogelijk daartoe aangespoord door de Chinese
Zaakgelastigde hier te lande, alle in Nederland
verblijvende zand, Overzee ...Chinezen te organiseren
in 6&n algemene vereniging, zijn geen vorderingen
te melden*

Badge te - Ameterdem gevestigde chinezen vorno
den een oomitt, dat zich tot taak gesteld heeft
Chinese filmvoorstellingen te organiseren. Deze
films worden door de Chinese waakgelastigde
alhier ter beschikking gesteld. •
Sen aantal Chinezen, uit Nederland heeft door
bemiddeling van de Chinese diplomatieke vertogen.»
►

woordigiug alhier een oriiintstiebezoek gebracht
aa* het moederland. AUn indrukken bleken na te..
rugkeer eega' uiteenlopend te zijn. Bin geval is
bekend, waarin betrokkene overhaast en volkomen
gedesillusioneerd is teruggekeerd. Anderen maakten
veel ophef over de grote economieche vooruitgang
en de andere zegeningen van het oommanieme, welke
zij in China hadden geconstateerd.
De Chinese vertegenwoordiging animeerde de
hier te lande verblijvende Chinezen tot deelneming
aan een Cainese staatslening ten behoeve van de •
financiering van een groot boterproject. Net betr.*
hier een hotel in Peking voor Overzee-Chinese
genten. Intekessaare konden ter voorkoming van
eventuele moeilijkheden ne* de Nederlandse fiscus
han bijdrage zondig ondershands bij de kaakgelastigde storten.'

~MI
Het bestuur van de Surinaamse vereniging
"Zie legde ,3anien te Amsterdam, welke vereniging
gerea•ald samenkomsten houdt waarin ook vss tijd
tot tijd staag:ik; wordt gemaakt tegen bet statuut
heeft de leden opgewekt tot deelneming aan het
Wereld Jeujdfeetival. Bon comit‘ werd in het leven
geroeen ter uiJsending ener Surinaamse delegatie
erlend naar Moskou, aangevuld zo **gelijk
uit Nea
met Surinamers, die daartoe uit Paramaribo zullen
moeten overkomen.'Te Anaterdam hebben zich 12
Surinamers voor bat wereld Jeugdfestival opgegevesq
Veldens een bericht van het voorbereidende socio
te Moskou zou de Surinaamse delegatie echter
slechts uit vijf personen mogen bestaan.
De vereniging "Ons $urinems° te Amsterdam
vertoonde slechte geringe mstiviteit. Door naam'
ciile moeilijkheden verscheen het orgaan "De Koes.
ri-ar'ft onregelmatig» De communistische voorzitter
0.2.0.N. EUI3WOUD is onlangs afgetreden.
-o• N
igia",a2malffialt
Te Parijs werd in de Chinees' • als gevolg va.
de houding ven de 0.3.A. • geen overeenstemt*"
bereikt over de verzachting van het verbod op de
export van strategische goederen door miet0iconmw.
nistisehe landen naar China. Nederland heeft

daarna - in navolging vara de meeste andere
Westelijke landen bealoten om voor wit betreft
de uitvoer maar China niet verder te gaas dan de
voor de Sowjet•Unie 04 zijn satellieten geldende
beperkiagen. (Cocommlijat.
Roede ektrder werd gemeld, dat vooral van
Oost- Duitse zijde pogingen is het werk zijn
gesteld om goederen die op de tombe:gelijst voor•
►

kamen ia het ï~ten aan te kopen. Ook in de
huidige verslagperiode kwamen meer van deze gevat
len aan het licht, De Nederlander, die betrokken
was bij een poging om een Nato-geweer aan Oost.Duitaland te leveren, werd in West-Duitsland tot
één jaar gevangenisstraf veroordeeld. Nadere
bijzonderheden werden nog niet ontvangen.
Gebleken ia, dat de zakelijke betrekkingen
tassen, ons land en de 3owjet..17nie maar nauwelijks
van de gebeartsuiesen in Hongarije hebben geleden;
het Droderland. 44.5.24...inatituut had zich aanval**
lijk daaromtrent ia peaairalatiache zin, uitgelaten.
De Oostenrijker, regering heeft een weteolot•
worp voorbereid, ten doel hebbende de Oostenrijkse
economie te beschermen tegen spionage, voorname...
lijk bedreven door het Sowjetw.blok.
Net verlangen naar informaties van onder meer
Mtonomisohe aard bij de commanistea, bleek voor
wat Nederland betreft uit 00,11 verzoek gericht
aan een 3.V.C...afgovaardigdro tijdens een bijoron•
komst te Prees van het Wereld Vak Verbond (V.M.)
om correspondeatie..adrcseroa met het oog op uitwieseling van technische, economische en sociale
gegevens in bedrijven.
Ondanks de vele berichten over wapedhaadel
es wapenverschepingen welke werden ontvangen,
kwam niet vast te staan, dat belangrijks partijen
wapens amor het Middenoosten zijn verzonden ast
modowerkiag van Nederlanders.
Voor de lielpsiger Vorjahromeseo (3..14 maart)
zijn door de Nederlands-Duitse Kamer vaandel
ongeveer 1000 110000+AUOWOL004 aan Nederlandse
bezoekers uitgereikt. Met aantal Nederlandse
stands bedroeg 50. Geen vermeldingswaardige feiten
deden zich voor.
Namens da directie van de Poolse rederij
"Dalnor" is contact opgenomen met een firma
IJmuiden om weer te komen tot een basishaan voor
Poolse vissersvaartuigen ta deze plaats. Het re..
°uiteet van de besprekingen is nog niet bekend.
►

U*18§~ t8STsg4400
Met bet Ministerie ven Buiterilamdee Zak" werd
overleg gepleegd om te komen tot een adequate be...
Veiliging van 1100-. en andere gerubriceerde gege•
vena bij de diplomatieke posten in het buitenland.
Zr zal een beveiligingsinstructie worden opgestelde
aan de totstandkoming waarvan door de B.V.% mede..
werking sol worden verleend.
Bet met die militaire inlichtimendiemsten

geregeld onderhouden contact been geen aanleiding
tot bijzondere opmerkingen gegeven.
Al. voortzetting van een eau de beveiligingsambtenaren van de civiele departementen van algemeen bestuur gegeven opleiding op bet gebied der
beveiliging werd een aantal excursies georganiseerd
naar enkele beveiligde bedrijven teneinde hun in
staat te stellen hun blik te verruimen door kennis
te nemen van de beveiligingsproblematiek: buiten de
Overbeldnefeer.
Doorgegaan werd met bet geregeld onderhouden
van contact met die bedrijven welke wegens bun
vitaal belang uit een oogpunt van beveiliging tegen
eabotase de aandacht verdienen. Zowel in bet
~tortelt/ als ta bet personele vlak zijn de bedrijven zodanig ingelicht t dat zij geacht kunnen werden
te weten welke meeat elementaire maatregelen
getroffen dienen te werden om aan eventuele moel.•

lijkheden bet hoofd te kunnen bieden. Bij pogingen
om de leiding van de overheidsbedrijven tot het
nemen van verdergaande maatregelen te brongas
worden de barrigree van de autonomie der locale
gemeenschappen ontmoet. Met de overschrijding
daarvan aal nog lange tijd gemoeid zijn. Prioriteit
zal hierbij gegeven worden aan de gemeente Amsterdam, waar bet probleem het grootst is door het
verhoudingsgewijs grote aantal linke-extreem
georOuteerde werknemers bij bedoelde bedrijven.
Zen gesprek met de Burgemeester, aa zijn volledig
borstel ligt in het V0019~"
De activiteit met betrekking tot de beveiliging tegen spionage van de bij particuliere bes.
drijven geplaatste geclassificeerde opdrachten
is aanzienlijk verminderd als gevolg van bet

gereedkomen van deze opdrachten en is thans beperkt
tot een aantal werven en onderaannemersbedrijven
ingeschakeld bij de bouw van onderzeeboten. Met de
grote bedrijven waarvan verwacht mag eerden, dat
ze in de naaste toekomst bij bet uitvoeren van
dergelijke opdrachten zulle* werden ingeschakeld.
wordt nog een incidenteel contact onderhouden.

Voorts wordt asndadbt besteed aan een aantal
bedrijven ingeschakeld bij de aanraak van munitie,
wapen* en tr=ringstoffen. Aangezien het hier geen
geclaseificimorde opdrachten betreft is de aandacht
uitsluitend gericht op de beveiliging tegen sabotage zowel van bet bedrijf, ale het product.
Met de X.L.U. werden besprekingen gevoerd met
betrekking tot de problemen, welke zijn ontstaan
door de opening van luchtlijnen op landen achter
het Ij Beren Gordijn. Als gevolg daarvan vertoeft
regelmatig vliegend personeel voor kortere of
langere tijd achter het Nieren Gordijn en werden
bovendien vertegenwoordigers van de WIJ'. in do

betrokken landen geplaatst. De ~gelijkheid dat
deze personen aan beInvloeding of provocatie warden
blootgesteld, is niet denkbeeldig. 2easinde de
daaraan verbonden risico's zoveel mogelijk te beperken werd met de 84.1#41. evwreengekomen, dat geen
personen achter bet Walmen Gordijn sullen wordsc
geplaatst alvorens een uitgebreid betrowibaarbeide•
onderzoek naar hen beeft plaatsgevonden. De betrok..
kenen worden voorts door de t.L.M. geinstrueerde,
waartoe het nodige materiaal ter beschikking wordt'
gesteld.
Als uitvloeisel van de in de vergadering van
de Commiasarissen der Koningin in de provincies
gegeven uiteenzetting over de noodzaak ven de
beveiliging tegen sabotage van de energievoorsie.
nies werd door bet hoofd van de Dienst daarna nog
een uiteenzetting over dit onderwerp gegeven voor
bet bestuur van de Vereniging van Directeuren van
Illectriciteitsbedrijven in Nederland.
Ben beveiligingsanalyse van het Provinciaal
Gemeentelijk
Utrecht* Stroomleveringsbedrijf,
en
(de IL,V....P.171.G.U.3.) te Utrecht kwam gereed en
werd aan de betrokken werkgroep van de Afdeling
aangeboden. De
Inwendige Veiligheid
werkgroep kon *Uitkamt de inhoud ven het rapport
verenigen; zij ta voornemens de conclusies ten
aanzien van de te nemen maatregelen ter kennis
Van de A.I.V. te brengen* •

Ook de opstelling van een taakomechrtjving.
voor een op te richten bureau organisatie censuurmaken (3.0.0.) kwam gereed en kon ter verdere
die
behandeling worden aangeboden aan de
zich in hoofdzaak met het rapport kon verenigen.
Als uitvloeisel van de reeds bij de vorige
gelegenheid vermelde beveiligingsopzet voor de
spoorwegen werden thans in samenwerking met de

beveiligingeafdeling van de spoorwegen expertises
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opgeeteld van enkele belangrijke objecten in het
spoorwegnet om als richtli tio4e.:kannen dienen
bij de vaststelling ven de epecifieke beveillsingemaatreselen voor de verschillende objecten.
1.4en ontwerpplan kwam gereed' voor de bevei-

liging van de telefoon ,- en telegraafverbindingen
zal dit binnenkort ter
van de P.T.T. De
behandeling ontvanges4
zijdeos een tweetal tweedaagse bijeenkommten
op welke het gelukken wekt een belangrijk aow.
tal bevelligingsfunctionerissen van de grootste
beveiligde bedrijven en instellingen te verenigen werd gelegenheid gevonden de achtergrondeb
der beveiliging nos een* helder te belichten.
Be geanimeerde discussies en de ontvangen gunstige reacties hebben de verwachtingen bevestigd,
dat deze bijeenkomsten een belangrijke stimulans
inhouden voor de interim,. in de beveiliging
tegen spionage en sabotage in de vitale bedrij-•
Ven.

In de week van 3-8 juni werd een beis«
aan Nederland gebracht door het Amerikaanse
State Department Military laformation Control
Committes. Aanleiding tot dit bezoek was een
beleidebeslissing in Navo.iverband genomen, als
gevolg waarvan toegepaste militaire research ea
wapenproductie ook in Nederland stal kunnen gooi.
Belaagden. De gegevens welke hiermede gemoeid
lijn betreffen de nieuwste ontwikkelingen op
het terrein der Amerikaanse militaire research
en zijs derhalve hoog gerubriceerd, in verband
waarmede door tussenkomst van bet Ministerie van
Buitenlandse Zaken te kennen was gegeven dat
een grondig» studie van bat Nederlandse security-bestel vooraf diende te gaan aan de technische besprekingen omtrent de uitvoering van dit
project.
Uitvoerige besprekingen met voorafgaand
overleg met de militaire veiligheidsdiensten
hadden voornamelijk betrekking op drie hoofd•
~et
1. preventief security-beleid en organisatie;
2. security in de praatijk (bezoek aan een gei»
classificeerde en beveiligde productie op het
gebied van militaire research, waarvoor de
Philips Telecommunicatie Industrie in saneer-.
klus kwam);
3. comnunieme•
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Met vemmoeden ts gewettigd dat een gunstig
advies door de Commissie mal worden uitgebracht*
Officieuze ~klaringen van de zijde van de

Amerikaanse Ambassade wijzen duidelijk in deze
richting*
n.* verloop van dit bezoek met de gestelde

Waestionatree toonde duidelijk aan, dat hoewel het
onderwerp geheel in de sfeer van de defensie lag
de mors voor de beveiliging van d* militaire refs''
~rek en productie in zo overwegende mate een
aangelegenheid vormde, die tot de verantwoordelijk•

held van de 31*1*D* moest worden gerekend, dat in

overleg mot de militairen de rollen zo verdeeld
hoofdgesprekspartner was
werden, dat de
met bijstand ven een hoofdofficier van de landmacht
voor het beaat woordeu van specifiek militaire vragen

Pinig

'

In de bestaande ~bindingen met de over!•
»matige buitenlandse musterdionsten deden zich
gedurende verslagperiode geen wijzigingen voor; de
hoeveelheid ~met deze diensten uitgewisselde
berichten neemt nog steeds toe, waaraan de gebeur.

tenten** eind vorig jaar in ~gortje en de toelating in West*Buropa van talrijke vluchtelingen uit
dat land mede oorzaak waren.
Van verschillende zusterdiensten werden in
verslagperiode rapporten ontvangen over spionageactiviteiten la die lande» door Russische- ot
satelliet diplomaten bedreven* »wird van de
Zwitserse dienst een ~port ontvaáson over Hongaar*
es spionage, van de Moorse dienst verschillende
rapporten over Russische spionage, waaronder de
van de Deense dienst rapporten
over spionage verricht door de Rusfische militaire
Attaché en assistent Marine Attaché la Kopenhagen.
De Duitse dienst ~slotte produceerde een omvang*
rijke en gedegen studie over de activit~mi van de
Russische- en satellietinliehtiagendleasten in
West4.~Iteland, bijgewerkt tot 1-1-' 57. Onzerzijds
werd 0*** aan bovengenoemde diensten een rapport
over de activiteiten van de Russische diplomaat
DRAWKOV hier te land. verstrekt*
Van de Duitse dienst werd vorder nog on
-

,

een uitvoerige documentatie over "Der Rechter
limbus ta der Mundeerepubliku*
Dame/ ja* vond de voorjaarsvergadering plaats
van het MAVO "Special Committee", De bespreking
van het vooral van Nederlandse zijde, gedurende
de waarneming van het voormittersehg; door de 15*V.D.,
geetimuleerde onderwerp nmergeney planning in the

Security hield" is ia afwachting van de definitieve
'tequirements"van SHAPE tot de najaarsvergadering
-14-

In oktober a.s., uitgesteld.
Op deze vergadering zal ook het onderwerpt
"Seourlty aspect. of the Bmngarian refugee pro".
gramme* ia nadere bespreking komen.
Andere onderwerpen waaromtrent rapporten,
waarvoor ook van de zijde van de BOND. bijdragen
zijn geleverd, aan de WAM-raad zijn ingediend
zijn: "Repercussions of the Uth Party Longreep
of the GPSU and of *vent* ia Potend and Bangere,
"Soviet and stellite rgpatriation activity" en
"The Party line adopted by national communist
parttee on international issues".
?yen ander door de Nederlandse delegatie

ingeleid onderwerp *Samenwerking van eventuele
in West•Suropa bestaande spoorwegpolitiekorpsen
cr- veiligheid/to:bied" werd la afwachting van
nadere rapporten van diverse leden tot de volgende
vergadering uitgesteld.
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In de verslagperiode bleek de na de
reactie op de gebetrtenissen la Sengarlje vrijwel
lamgeslagen .., communistische activiteit weer
voldoende te zijn opgeleefd om de voorlichting
van de werknemers en werkgeversorganleattes te
hervatten.
Naait de verschaffing va:hanig* acht:mg:rondskennis omtrent de stand van zaken 1* de verschillende communistische organisaties werden korte

berichten doorgegeven voornamelijk de activiteit
van de B.V.C. betreffende. De berichten hadden
ook ten doel de verschijning van bedrijft-. *a
buurtkrantjes, manifesten en circulaires te
signaleren. Voortduremd wordt de aandadht levendig
gehouden voor de telkens terugkerende pogingen
van de %v.e. om leden van de bonafide bonden
bij dreiging van conflicten in zg. eenheid van
actie-comité** te betrekken.
Aan de ROND. werden la de aanvang van vez
slagperiode nog een aantal overzichten aangebeden,
voornamelijk handelende over gehouden internatiOd.
nate communistische bijeenkomsten. Sedert de
uitgave van een periodiek ; voorlichtingsorgaan
voor inter* gebruik la een beperkte kring van
relaties van d* R.V.D. ie gestaakt, na het geb:~
ren in ~gerij*, Worden aan de R.V.D. slechts

overzichten verstrekt wanneer daaron met betrek•
hing tot bepaalde onderwerpen wordt verzocht.
In deze geest werd bijvoorbeeld een *spes&
aangeboden over het 'wereld Jeugdfestival.
In een zeer beperkt ~ta' gevallen werd

voldaan aan verzoeken van de zijde ven de Pers om
beschlkbaerstelling van gegevens: de daarvoor'in
aanmerking komende informaties handelden o.a. over
de communistische vredesbeweging en de ~dienst
va* de CPN.-13•
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De gebruikelijke inléldingscureussen voor
nieuw D.V.D....personeel werden gehouden, alsmede
de basis- en speciale cursussen voor personeel van
de BOND. en verbindingen« Verschillende priv4cursussen werden gegeven aan speciaal'personeel

van eigen dienst en de daarmee samenwerkende inetan.
tics. Voorlichting werd 'gegeven aan diverse dienste&
en bedrijven. D* gehele coreasstof - voor zover
vastgelegd in geschriften - wordt aan een herziening onderworpen; een deel hiervan kwam la de ver...
alagperiode gereed.

In het opleidingseysteem is een nieuwe weg
ingeslagen. ~arende eal,; ;e tijd reeds is bet namelijk zo, dat het aantal aanvragen voor deze cursusoen tamelijk _stationair is. De kring van degenen
die.in Nederland een volledig* dagtaak hebben in
het inlichtingen... ma veiligheidswerk wordt niet
veel groter en praetlsch allen zijn opgeleid. De
opleiding gaat zich daarom theme naast d* door
verloop tooh steeds noOdzekelijka primaire cursussen - neer richten op het verschaften van aarreullerap
de kennis aan degenen die in het verleden reeds een
kortere of langere B.V.D.-cureue hebben gevolgd.
Hen - deel van de wetenschap die men op cursussen
verkrijgt veroudert vrij snol. Het communisme is in
voortdurende beweging, allerlei nieuwe problemen
doen zich voor, zowel de eigen werkwijze als die
van de tegenpartij verandert. Het te dus noodzake...
lijk om van tijd tot tijd de verbindingen van allerlei nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te brengeem
Tot voor kort geschiedde dit door middel van **Aas
lezingen die op *en aantal centrale plaatsen in
Nederland werden gehouden. Nat onbevredigende hiervan was dat ... hoewel maa zekere kennis gebracht
werd - bet zo noodzakelijk geachte émataet tussen
S.M. en verbindingen niet voldoende bevorderd
werd. Dit bezwaar dood zich zet name gevoelen ten
aanzien van het hoger pe:esoneel van de verbindinge&A
Vandaar dat gezocht is naar een oplossing waarin
beid* elementen vadoende tot hun recht konen.
Deze oplossing is gevoeden ia een tweedaagse conferentie, waarvan er in de verslagperiode vier
gehouden zijn in ~imam, twee voor politiechefs et
twee voor bedrijfefunctionarissen belast met bevel«
ligingsverantwoordelijkheid die hierboven reeds
zijn vermeld. De inleiding der onderwerpen door
een apecialist van de Dienst werd telkens gevolgd
door een bespreking. De onderwerpen waren zodanig
gekozen, dat voor de deelnemers d* kennis ten
aanzien van enkele belangrijke aspecten van het
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inlichtingen- en veiligheidswerk weer up to date

geacht kon worden. De conferenties bleken voldoende
gelegenheid te bieden voor contact tussen de deelnemers van de Politie en de bedrijven en een aantal
D.V.D..funetionarissen, die speciaal voor dit doel
deelnamen en bleken ook als zodanig door de deel
nemers buiten de Dienst buitengewoon te worden
waardeeed. bovendien bleek wel de gelegenheid tot
onderling contact tussen de betrokken deelnemers
zeer in de smaak te vallen. De versteviging van dit
onderling contact en de versterking van wederzijds
begrip met de onderwerpen van de B.V.D. als binding
moeten de resultaten van het gezamenlijk te verrich
ten werk ten goede komen. Met de Dienuitleiding word
dan ook van alle kanten door de deelnemers het gom.,
voelen gedeeld, dat deze conferenties herhaald
moeten worden.
De voor de beveiligingsaMbtenaren van de
departementen van algemeen beátuur pa soortgelijke
redenen georganiseerde exoursies naar de Staats:Rijnen, werden reeds hierboven genoemd. De laatste
excursie bracht dit gezelschap naar de Staatsmijnen
►

2.22a6a2222~
Gedurende dit halfjaar kon de personeelseterktij
van de afdeling op peil worden gehouden. Voorzover
het werk dit toelaat, wordt voortgegaan met het
daarvoor in aanmerking komende personeel te laten
deelnemen aan opleidingscursussen. De praktijk
heeft wel geleerd dat de kwaliteit van het werk
daardoor merkbaar wordt verbeterd. Dit betekent
echter wel, dat telkens de bezetting wat minder
zal blijken te zijn dan de toegestane sterkte en
indien dit te bezwaarlijk zou worden zou naar een
aanpassing van de methode van opleiding omgezien
moeten werden.
Set aantal geagendeerde stukken bedroeg in
dit semester 24.630 tegen 22.979 in het 2e eenester
van 1956, zodat wederom een stijging kan worden
geconstateerd.
Eet aantal kartotheeknaslagen, totaal voor
in- en extern gebruik, bedroeg
tegen
gedurende het vorig halfjaar, zodat de
intensiteit van het gebruik van deze verzameling
wel seer behoorlijk is te noemen. De maand op 25
werkdagen stellend, komt bevehgenoemd getal nel.
neer op een namennaslag van ruim
per dag.
Ook de archieven mochten zich in een grote
belangstelling verheugen: 24.202 maal werden dossiers ter inzage uitgeleend.
De bibliotheek werd uitgebreid met 243 nieuwe
nummers, waaronder verschillende present-exemplaren

en brochures.
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D* afdeling mocht bezoek ontvangen van alle
hoofdcommissarissen van politie hier te lande.
In april vond de verhuizing naar het nieuwe
pand plaats. Buiten en behalve de meubelen moesten
verhuisd *ordent 279 kisten, circa 50 stalen ladeams
klosten, 79 kartotheekkasten en circa 4.000 archief.
dossen Mede dank zij de voortreffelijke medewerking
van bet persow.c1 gelukte het ia iets meer dan 24
uur alles in te pakken en weer normaal het werk
voort te zetten.
De nieuwe behuizing biedt vele voordelen, in
het bijzonder voor het intern transport der stukken,
dat thans vele malen sneller kan geschieden dan
vroeger mogelijk was.

kilait~52
De pereeneelseterkte aam ta de verslagperiode
toe van 677 tot 661 man. Tegenover 23 nieuw aangestelden (12 vrouwen) stonden 18 ontslagaanvragen (9 vrouwen) en lia sterfgeval. Vijf dames traden in het
huwelijk, drie personen emigreerden en Mi verliet

de Dienst w•4ene het feit, dat de pensioengerechtigd*
leeftijd was bereikt.
De werving blijft moeilijkheden ondervinden.
Wat de vrouwelijke krachten betreft, is het aanbod
nog steeds onvoldoende, niet alleen qua aantal doch
ook qua gehalte.
Gehoopt was dat de betere behuizing in het
nieuwe gebouw misschien het aanbod zou stimuleren,

doch tot nu toe le dit niet het geval. Hoewel hiertegen bepaaldelijk veiligheidsbezwaren zijn sas te
voeren, is noodgedwongen tot aantrekking moeten worden
overgegaan van zeer jeugdig vrouwelijk personeel.

Weliswaar zijn deze krachten op de minst kwetsbare
plaatsen ondergebracht, doch het behoeft geen betoog
dat een dergelijke bezetting met jeugdig vrouwelijk
personeel voor deze Dienst minder ~latend is.
De werving van het mannelijk personeel gaat dee&
in langzaam tempo voort, eensdeels omdat ook in deze
sector het aanbod van goeds krachten schaars is
anderadeele omdat bij de politiekorpsen, waaruit
nog al wat sollicitanten voortkomen, een sterk verzet
bestaat tegen overgang *aar de B.V.D. vanwege de
onderbezetting ta de eigen korpsen.
Bet aantrekken van jongere mannelijke krachten
met de bedoeling hen een stage te laten doorlopen
ta de verschillende afdelingen, verloopt zeer langsaam. De bijzonder strenge selectie, waarbij steeds
de hulp van de Rijkaapychologieche Dienmoet wordt ingeroepen, is een van de redenen, dat ook hier de ver. ,
valingbestdvacurbetklijrag
geschiedt.

Van de 65 voorstellen tot bevordering van
personeelsleden heeft in 53 gevallen het departement zich net bevordering kunnen verenigen, in
Min geval is in plaats van een bevérdopring een
buitenjewone weddeverhoging toegekend, terwijl
op 44n voordracht tot bevordering afwijzend is
beschikt. gnkele voorstellen voor dit jaar zijn
nog aanhangig geblevene
Ia de vorige verslagperiode kon worden gecomi
stateerd, dat de gespannen politiek* situatie in
àe novemberdagen zijn uitwerking op het personeel
niet had geniet, hetgeen tot uiting kwal in enkele
ontslagaanvragen ia de maanden, december 19% en
januari 1957. Nadien hebben zich geen ~slagmanvragen neer voorgedaan welke verband hielden met
de moeilijke novemberdagen. Net is echter wel aan
te nemen, dat, mochten zich spannends tijden voord. ,

doen,gvrsmtwdeno krvlp
onder het lager en jonger vrouwelijk personeel.
De Commissie van Overleg is in de eerste helft
van dit jaar enige malen in vergadering bijeen
geweest. Onder andere heeft een onderwerp van beim
spreking uitgemaakt de herziening van de salarissen
van de hogere ambtenaren. Voorts zijn ter sprake
gekomen de interne verhoudingen tassen het middelbaar, administratief en technisch personeel. Bij

eerstgenoemde groep bestaat namelijk de indruk dat
deze in salaris lager wordt gewaardeerd dan technisch
personeel dat overeenkomstig soort werkzaamheden
verricht en dat de promotiekansen bij het technisch
personeel groter zijn. Deze aangelegenheid is in
studie genomen.
Anders onderwerpen welke de aandacht hadden
zijn: de vergoeding van nachtdienst voor de ver•
voersbeambten, de piketvargoodiagen voor deze groep,
toekenning van een vaste maandelijkse vergoeding
voor verblijfskosten in de zin van het Reisbesluit

aan een bepaalde groep van contactambtenaren e.a.
Ontworpen is een circulaire tot nadere regeling
van enige onderwerpen noodzakelijk bij de invoering
van het Besluit Plaatselijk vervoer en verblijf.
Tenslotte is de Commissie van Overleg ter

bestudering aangeboden de concept ontslag.. en uitteriajwiregeling, welke op het Ministerie werd ont.o
worpen.
Dank zij de uitstekende voorbereiding van de
verhuizing en de niet minder goede leiding bij de
uitvoering is deze operatie binnen de gestelde
tijdslimiet zonder enig incident en zonder merkbare
stagnatie in de werkzaamheden verlopen.
-19-

Op 23 april 1957 werd in bet bijsijn vals
vele autoriteiten officieel het nieuwe gebouw ia
gebruik genomen*
Deze lang verbeide gebeurtenis beeft uiteindelijk de verbetering in de huisvesting gebracht,
waarnaar reeds zovele jaren was uitgezien* weliswaar
zullen er hier en daar nog enige verbeteringen
moeten worden aakiebracht, maar globaal genomen is
de werksfeer in gunstige zin gewijzigd. Oet wachten
is nog op de afwerking van de rijwielstalling*
welke in de loop van september gereed kan zijn*
De goedgekeurde verbeteringen in het gebouw aan de
laan Co es van Oattenburgh zijn in uitvoering* ia
voltooiing omstreeks oktober **e* zal het pand
lavastraat 68 worden ontruimd*

