lias. aa. 4.
bestaande uit 18 blz.

15

spr

Oftiaamlotta,ijo otaltayeatilea fa fodorliaL
Ia ~band met de beatediadaboperking ~dem enige
door bet normale pereemeelaverleop opgegevene:a plaatse*
ai** optie** bezet. Vroeder daar verrichte workosaabodoa
werden la aas er* ***tere* opdevamsea.

Medetoeleg de sterk ~ede* ~veelheid werk

(t.o.v. 1936 een vormeerderiag vast ruim 20% der imgekomen
repporten) la d* arbeldereaerve in de afdeling echter
niet meergroei deaeed om in de drukke tijd (winMereekm.
zoem) en bij bijzonder* gebeurbentenea al* ~mol* werk.
~bedes te blijven verrichten.

Mut belangrijk deel van de arbeidskracht word ta hit
2e halfjaar van l937 opgeil** voor de bestudering van en
de rapportage over het geschil tamme do C.P.N. en de
3.1.0., dat de veraoudingen in d• comentaintleohe organisatie* in Nederland diepgaand betavloeddee Ook la amati,
maatelordanleaties, buitem de partij en de vakbeweging,
bleek dit gevolgen te hebben. Belangrijke aanvallende ge•

govoad e daaruit verkregen, waren aoodzakelijk om het
beeld ever het verloop van de debearteniamea in de partij
top to complets"
Ia dit verband wao intensief conto« net de opera..
tioaele fumetionarieeem van de dienst nodig, teneinde
esa spoedige doorstroming van actuele berichte* te bevorderen. Os **a overbelasting van he* personeel te voorkomen, meeat hier en daar aas het partij...conflict priori•
telt werden gogovoa mot terzijdeatellind van de andere
werkzaamheden.
De vertragladafacter, die voortvloeit alt het telt,
dat d* »leent garantie* moet bieden voor de feitelijke
juistheid van hetgerapporteerde, kon uiteraard niet
worden verkleind. Jul** ta deze perlodo van aoherp **gem.
gestelde opvattingen waren de "stellige" geruchten legio.
Nooddeplaatate partijtunctionarlseed spraken elkaar op
ommeatiolo pasten tegen; het lager* commumialsisehe kader
wan vara de feitelijk* toestand seer slecht op de hoogte
*a meet vaak blindelings partij ,viezen. Voor de rapport*
ge bleek vooraf herhaaldelijk tijdrovend» check en cro•
*heek nodig. Desondanks is aug de plaat, van personen als
en WAYUR (reep. eamoveoraitter vara d* commanieti302."Z
ach* Tweede Kamerfractie en voorzitter van de EVC) la hot
ge *bil dimt soador moor duidelijk. Over deze kwestie
ta moa gaat om het el of atot aanvaarden van de
d* 41100T) over de
eupprematie van de cri (1.0.
andere comauniatieche eer anisatiee la Nederland is het
laatste woord echter nog niet gesproken. De Dienst blijft
de verdere ontwikkeling neuegeaet voldoe.

II overleg met »arema II van de ~Mo ral* Staf be..
treffende betere ca rdinatie van de werkaaamhedea der
beide »tomaten is een begin gemaakt met de korte reeks
beseeken aan de onderscheidene militair* territoriale
bevelhebbers en vertegenwoordigers van hun 4.1.44taches.
*enten. Amor de bespreklagea, di* **a succeevol verloop
hadden, zal mogelijk dubbel werk kunnen worden ~modem.
Met betrekking tot het maandoverstcht "ma dem
»toast wordt sinds enige ~adem nauw overleg gepleegd
met het Departement van buitenland.* ?laken en d* &item.
lande* Inlichtlagea Dienst (BID) over d• berichtgeving
ta goofdatak I (Communisme InteraationaaI). Des werk..
wijl* remitteert ta een wat bredere beschouwing van de
materie en **a gemeenschappelijks opbouw van taaie».
Zes nieuwe actie werd opgezet ter verbetering van
de observatie van een der mantelorgaaleaties. Ten ~Ms
alen van de andere konden de bestaande imformatiebroaaca
welke goede resultaten opleveren, werden behouden. De
aandacht was vooral gericht op de reactie van vooraan..
staand* bestuurders op het conflict tussen de partij ca
de C. Ook ia de vereniging *Verenigd Verzet 1940-1945"
bleek slab een soortgelijk meningsverschil voor Ie dein.
Over het verloop van het 6* wereldjeagdfestival la
tgoekoa (juli/augustus 1957) word de regering uitvoerig
ingelicht. D* mantelorganisaties hadden la het algesees
nogal te lijden van de anti ■icommanistische gevoelens ma..
der de bevolking na het optreden vast d* Russen in Ooms..
rtje in ~her 1956.
In de commumletische vakbeweging is de situatie
stads juli 1957 niet veranderd. De EVC bleek niet in
staat la de bedrijven grote kracht te ontplooien.
De arbeidsvrede werd .0 ondanks het streven van de
commanietische partij naar **nalaten - nauwelijks verstoor*.
Met 4* WVINemagres, dat van 4 16 oktober ia Letp. ►
nel g gehouden mord, concludeerde tot de "groetende eeg
held der internationals valibeweglagea".
9p het nationale vlak is door de slechte verhouding
tussen de CPR en de WO daarvan voorlopig weinig *e be..
*peuren.

gaialiamlieriar~
De activiteiten van de Trotskisten hier te lamde,
hoewel gering in aantal, bleven in de observatie betrokken; voormameltjk mei het oog op han machtspositie ia
het Sociaal Democratisch ~aa van leden der PvdA,
doch mede op grond van hun binding net de 4e Intonatie.nale.
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deommatmbeerd ooraard , dat de la de doeialistiedbe
Vei* ~meed* tegemetelliggea leidde* tol baar ast•
biaaiing *a dat de *eerd•/beid via bel partijbeetsur
~als *es ~tal leden toetraden tot de kanitietlash
nocialletinabe Partij (VJP).
De observatie vs* de PUP werd voortgeset op smid
voor genoemde partij beatambde beissi"
va* d* bij de
4.11~
•a
teveel,
omdat
belde partij**, gij het uit
4,
alad•rliag verschillend* **flegma, pleiten voer ontespem
*MS la het ul;tredea vee ~oorlog/ alt de *AVO.
tem .5roadelag
ww esa bat observeren vgl de 11311
liggende motieven gold** mede voor andere paoltletlesbe
groe imringsa. Daarenboven geldt tittel,. bet t. Baan**
gevestigde iatitossibom Aotie..coalt4, dat dit hoewel
nestrale basic stelt .0 *egt be besabikkes
Let slab
over contacten ia de lande* achter bol Liesren Gordija.
De aandacht blijft bij voortdarlag gevestigd op de

crn

geheel om op
„reeg der oud.apolibleka delingsentea
alt
die
kring
in
bet
bijzonder
soek» de
enkels ~ar•n
omdmal~ J. 1.11:4111.

hese laat in ~lot besloten kring lotingen bomden

door ~rafelige prominente Waheers, en wil contacten
leggen met Dolt** geaebvereasteme Gebleken is dat perssen, die eau am]. van USW eertijds politieke edvie~
son vergt/rekte» lbane evoseeas below/telling tom*
voor deee bijoelkonatea.
is bekend, dat sijs *breve* ie
Van Ir. S.D.
►
gericht op het vo s* var eo* politieke groepering.
bereid ,m op to konen voor de belangen vos Oadeapolitteke
delia4seatea, die daarbij asalf op de achtergrond moeten
'blijven, Voor dit dool tracht 1 ,41.2.7'11 bet vertrosses ti
winnen van heereakriagen, ontevredea over bot leadbowedb
beleid ven de ~ring, teneinde stoseges be etage* voor
bet gevel van deelneming saa verkiezingeis.

=Jims

Veel tijd heeft la beslag gemene* de behandeling
van de vorhoorrapoirteavaa~itityluatbdtalizigges.
ver•
De ondervraging is slechte alitraaaaarectater de
nit•
kregen lallabblagea daartoe aanleiding gaven, »tja
gebreide onaerzo*ken ingesteld. net aasnol van dit maart
~ergo~ bedroeg la 19,71 200. )p demo eljge eerdm
waardevolle informaties verkregea over bel werk vee de
Bezwaar** iallobliageadienet, de &.V.04, en de ~rob»
klagen van enkele vlsehtellagea tot die diesel. Visa des*
lat /matte* hebbes ook de eseterdieastea geprofiteerd.
Bet aantal toergaren ta naas laad bedraagt ~no 400

vlacbtellagea koerden *aar Omes"» tersg. mee
aantal (87) ~trok *aar *ader* Issdea.

beer

Brie *eg steeds geen vervanger gekomen voor de
, die gezant in Nederland was en naar Roma. ,

rij*teugkdnarScetismGlvanb
Rode Kruis te worden; de tweede secretaris treedt sedert
al. tijdelijk saakgeleatigde op. Br is niet gebleken dat
van de zijde van de ~gaars* Legatie bepaaldelijk
moeite wordt gedaan om de Hongaarse vluchtelingen hier
te lande te behvloeden. Zij ontvangen propagaadammateri•
aal, rechtstreeks toe4azonden vanuit Songarlje; vermoede•
lijk door familieleden die daartoe werden aangespoord.
Maar dit heeft ~ier niet op een aanmerkelijke schaal
plaats. De in september 1957 gearriveerde ~gaars'
pereattasni, die ~ene op caltureel gebied werkzaam
is, entmdtkelde grote activiteit; evenals de leden van di

~gaars* handeladelegatie.
Zeer tijdrovend was bet onderzoek, dat werd inge•
eteld naar aanleiding van Ia samenwerking met het Miniem
terie van ~beulend** Zaken verkregen inlichtingen
omtrent velliebeldsincideuten welke plaats hadden gevonm
den in de Nederlandse legatie te Budapest; een ultiem
breid rapport daaromtrent werd de Regering aangeboden.
£r werd een verhoogde bedrijvigheid van leden van
de
eglonbe Anbassade bier te landen waargenomen* Ven
de anbtenaren dar afdelingen pere• en informatie en de
vertegenwoordigere van covegkorttiln en Intariet ging
sen algemene activiteit alt om de sedert de gebeurtem
niesen is Boagarije verbreken of verstoorde relaties
werd neer propegandamateriaal veraprldm
te heretellen.
dan ooit teVoren. 5ovearportfilm trof voorbereidingen vao1
een in bet voorjaar te houden Unasischim filmtentoonstel•
lid. De Inturiatmvertegenwoordiger zette een campagne
in voor emni verruiming vara het tourisme naar en van de
owjetmUnie. Behalve net deze campagne beert de Inturist
vertegenwoordiger zich ook bezig gehouden met het samoem
men en verzenden van geschenkpaketten, bestemd voor pene''
zonen in de sowjetmlinie, van welk intermediair - ondank*
een kostenberekening van 1~4 van de waarde voor invoer
en andere "rechten" - door velen gebruik wordt genaakt
omdat op andere wijze verzonden patattee veelal hun bem
~ming niet bereiken.

net aastal Dowjertmazosimebe delegaties, dat ~term
land gedurende het laatste semeetier 1957 bezocht bedroeg
(eerste aemeater 1957s §). Genoemd aantal van 23 had
nog groter kunnen zijn, indien niet in bepaalde gevallen
~e Nederland vice waren geweigerd.
repatriering van ~sen vond in de tweeds helft
van 1957 niet plaats; in deze periode nam bet aantal
mazinnen, dat toestemming verkreeg os di SowjetmUnie wee:
te vellatea aettztia lat j, In 1957 brachtenatm Nederland

wonende auseische vV55Wen gehuwd mat »edit-Zanders een be.
zoek aan de 11..;14.R. (la 1956; 15).

Leden van de Massisehe Vertegenwoordiging alhier
ontwikkelden ook b
activiteiten waarmede d•
M.V.D. in samenwerk met de militairen zeer veel beo,
~lents heeft gehad. Voor een drietal leden van de
militaire elegie resulteerde dit in een voorstel om hem
tot "persouwe non gratas° te verklaren, waaraan in ~na•
ri ja. door de Regering gevolg is gegeven.
Veer wat de bezetting van de Russieehe vertegenwoor-

diging (inclusief handeeldelegatie) betreft viel op, dat
bijv. toezichthouders op de aanbouw of reparatie van
Rmselache schepen in Nederland, die voor de duur van Mia
werkt beden ia ons land aas de

sterkt. waren toegevoegd,
aa be*
van hum taak vervangen werden door hendelsexperts. 8 erdoor had feitelijk regelmatig een uitbreiding van bit personeel van de Russische vertegenwoordig..
ging plaats, hoewel das niet numeriek.
De meeste Russische diplomaten wonen thans op seer
uiteenlopende adressen buiten het eigenlijke Ambassade-

gebouw. Zij beschikken ook vrijwel allen over een auto.
Ui* en ander betekent voor deze Dienst een aanmerkelijke
verzwaring van werkaaambedem en een grotere spreiding
van de daartoe beschikbare middelen, met als gevolg dat
genoegen most werden genomen met esa minder sluitende
Observatie.

git aantal alitik

dat ons leed bezocht le afgenomen
onder meer door diii -Welezenmoellijkheden
welke de >vols*

regering haar onderdaan:a, die maar het buitenland wille*
reizen, in de weg lest. Set aantal ia Nederland wonende
Polen, dat hum laad bezocht is echter aanzienlijk geste•
gen, dank zij ook de intensieve propaganda die daarvoor
van ,Poolso zijde wordt gemaakt. Set aantal kolen, dat
repatrieerde, steeg van 2 in 1956 tot 7 is
het a4~
tal asielaanvragen va* Polen nam toe van 2 1957;
in 1956 tot
22 la 1957.
Mokt de beschikbare middelen' werd de observatie van
de vertegenwoordiging,* der andere eetellietlaadea op de
beetamade voet voortgezet *onder dat opvallende activi•
feiten aan het licht konden werden gebracht.
Op bet Ministerie van Buitenlandse Zaken werd door

een vertegeawoordiger van de disast deelgenomen aan een
bespreking omtrent plannen tot een vergaande liberalisa-

tie van het 4;renverkeer binnen het gebied van de Benelux
de daaraan verbonden bezwaren uit een oogpumt van beveiliging eerden daarbij naar voren gebracht*
De berichtgeving vim de Dienst met betrekking let
Odgeopilife was er onder meer op gericht de reacties
waar Vo nemen van de Indoe dagha groeperingen hier te
lande op de door de Indomeelsehe regering gestiomi~
anti..Woderlandoo osapoiino. Lu het algemeen is geb&ma*

.45.»
dat weinig emtboasiasme bestaat oo toe te goVie ► mande
drak om ~land t. verlaten. Zelfs de cowounistisebe
reeft/opslaan Indoneela toont slab **laks aastier hoewel de
C.P.S. op verschillende wijze verklaard haat zich zabber
de Indomesicebe regering te scharen.
De Regering kon ecoorden lagellcht omtrent enkele
symptomen omtrent enkele wilde plannen van Xederlamdse
de ladonesimebe
dijde en gewelddaden te plegen Moerij
vertegenwoordiglast behalve emige kalkerij Is bet echter
test niets gekomen.
Op propagandletimeh terrein is van activiteit aan
Indonesische zijde gebleken door brt gebratk Rake* va*
altlat esa van Nederlanders ten daaste van een overdraebt
inca. :)p de jongste biieenkomat te Amsterdam
van Nies
van de ~aalglad Wederland. ,»Indonesli, die van bei besla
at aan op de bres stond voor de Ripubliek ladoneslie ware*
ook tal van Nederlandse figuren mit het sakenlevea ver..
schenen. Ima daarop ottgesevea verklaring van daze zijde
omdoe:Wood door tal van prominente Rederland ► ro d. legde
sterk de nadruk op de noodzaak om met Indones ► tot een
gesprek te komma.
Gecomstateerd kon voorden, dot de symptomen to, c••
scheiding van verschillende gebieden in Indemesii de
bier te lamde niet onberoerd boert gelaten,
m
niet
geleid beeft tot bijzondere activiteit.
aa
De z.g. R.M.S.•reserlog te Rotterdam beeft de ambi4feders.
lande* campagne vooral aangegrepen os kritiek te leveren
op bet beleid van de Nederlandse Regering ten aansloot van
de behandeling der Ambonnesen en overigens blijft de voernog steeds atmelb,
dendheld ouder de Ambonnesen in Nederland
april
195? werd
ondanks het "Nationaal ~at", dat in
opgericht
es
de
"Nationale
Adviesraed"
van
lr.MADUS/MA
opgericht
diplomatieke vertogen
Gebleken is, dat de
woordigtog in Medevloed be vies in ons land ook op ruime
~haal prepagandamaterimal (films en lectuur) verspreidt
lamden hebben do
in &agio en erebarg. hese beide
erkend;
in krassel ir mon
slet
ChimeseVolkarei,mbliek
vertegenwoordiging van de Isilang Kal Tlejsk regerialk
In 19,7 werden in Molsla en Imzembarg Chinese vriemd•
sehapsverealgingen opgericht, welke georienteerd zijgt op
bet China 'ma Wao lee Tang.
Hoe voorzichtig de Ghia*** Zaaksolaetigde net sijs
medewerkers optreedt le onder neer gebleken mit de omsta*r
digheide dat het Chinese mededelingenbladi hetwelk ceder,
kort in ons laad verspreid woerd% «tieten ~gaat vmm
een groep GUMMI in tasterdoas loewel het in werkelijk.»
beid geheel geredigeerd en bekostigd wordt door de ~as»
wonende
vertegenwoordi. Van een uk op hier te lamde
gebleken.
Ge
naar
China
to
~ieren
Is
niet
Chinezen
-

Wel. werden bezoetem mem het moederland gestimuleerd. Onlange - vertrok nog mira dergelijk greeDje•
let vraagstuk van de ~aam* van het Chinees personeel
van Ghineasilndonesisohe eetgelegenheden waardoor ook het
aanbel Mier te lande illegaal vertoevende Chinezen blijkt
toe te meen, heeft meer dan ooms een onderwerp van beepreking net do Vreemdeliegendienst uitgemaakt* Door Justitie is ook het Ministerie van
Joelale zake* hierin betrok•
»om om sen .verscherping van het toezicht op de hygliimische
Ogetandighoden te beretkeu laags welke eeg de toename vol
degelegeaheden
kunnen word.« genormaliseerd*
De Vereniging Van
in ~Ierland,
tegie
;laaie" protesteerde bij .
.
ia
te
Paramaribo Wodan. wat sij zag als
het "roeselen". van ~imams* are
bolders voor de Amsterdamse Droogdok Maatscheppij ta Ieder..
land* We tewerkstelling van deze arbeiders bij dé A.D.W.
te h i dem, deden zich in don begiane
enkele, door de E.V.C.
gestimuleerde en door "Sis Waarheid" hoog opgeblazen aam*
Deoaingeoellijkheden voor * Deze waren echter spoedig
overwonnen*

3~

Naar aanleiding van het feit, dat enkele lede* van,
"ne ~ie
..,;enia* deelgenomen hobbelt aan het Wereldjeugd..

festival ia Moskou, heelt zich la de vereniging sem oppook•
tiegroep gevormd * Deze groep streeft er neer te Vaorkeeen,
dat "wie1Segie jenie" door de gedraelugen harer leden het
odium van communistische geziadheid op zich zou laden.
• ee (amti ■Sioderlandae)'iearineamse Verenigleg "Ons
.ierteame" deed pogingen de surinaemee arbeider» bij de
A*De.M. ta haar sfeer te betrekken* De pogingen achijnea
voorshands niet geslaagd te zijn.

13+ Vil[
Met aantal bezoekem voor haadelsdoeleinden vanuit let •
commealatische blok aan ons land neemt toe; namelijk Vaat
24 650 in 1956 tot * 750 la 1997. Deze toeuame welks voor•
gelijk voor rekening komt van Joet..Dultsland, Seniortje
en Iolen
►
oet behalve aan uitbreiding van het handelsverkeer toegesohreveu worden aan de tonden* in bedoeld*
gebieden om de organisatie van hendel en industrie to
deeeittgeliseren, waJi.rdoor een stijgend aantal onderaenime
gen lam -beet ie eipan ~tegenwoordigere aaar het Weetea
te eren, van welke aogelijkheid met animo gobruik wordt
6easaakt.
ketste verschijnael loopt paralel eet hetgeen
uit van

het buitenland verkregen berichten maar voren te

gekoeld, caaelijk dat 3ost--14uropese landen in het algen***
Blad
gemeigd zijn bij hun handelsverkeer met het Armste:a
obrdik te nakei van het lutermediair van handelslichamen
althar,
die gelieerd zijl: aagt communistische partijen;

deze slem zich daardoor eelt belatYgrijko inkoneteCbrom
ontvallen.
Wie* zodanige verandering le in Nederland ta Sr!~
niet geconstateerd, dat de commumistische boekhandel
wPegaeue" desk zij conseuniatieche orders van bniten
zijn omzet nog steeds weet te d<>en toenemen.
Een andere communietische firma in Nederland slamm
de erin voordeel. te behalen door met behulp van de
een grote partij krantegpso ,
loemeenee lende £4

pier alt Eoewtall te betrek'ten tegen eenprijs die een
goed deel beneden die van de wereldmarkt ligt.
De verzachting veishet verbod tot levering van
stratesizel materiaal aan ooManniatisch China heeft ta

Xedetlandse 4akenkringen geleid tot ;lenzen ton zake -mot•
sen te ondernemen naar dit gebied.
~inblies) over clandeetiene wapen» en mnáltte.~•
zendingen via Nederland naar het Midden-klosten en de
kusten van Noord-. Afrika bleven aanbonden; d* naar manr
leidins hiervan ingestelde onderzoeken hebben eehter de
juistheid van deze berichten niet kannen bevestigen'.
apen iele aandacht vraagt nog steeds het zekelijk
verteer met Oost-~iteland•doordat se na en dan blijkt•
dat aan Westelijke zakenlieden aanlokkelijke voorwaarden
of rechtstreekse beloalnaen in het vooruitzicht werden
geateld wanneer zij aan bepaalde gemeen van de staats..
válligheidedieneten willen voldoen. De neiging om de
vaste staf van de '›ost•')ultee kamer van koophandel in
Nederland groter te doen zijn daa de door het Ministerie

van buitenlandse 'aa :en vaataestelde vijf personen blijkt
&aanwezig doordat daarbij steeds twee functionarissen
werkzaam zijn die hier tijdelijk vertoeven.
akaa

Vijftien ven voor omroep• en reclaam~leintes
gebraikte, clandeetione radio-eendere konden door de
'bijzondere Radiodienst der P.T.T. warden opgespoord en
in beslag genomen. In aeen•okr gevallen waren politieke

beweJgredenen in het spel.
alinWgrakalla
Een aantal opsehuivingen binnen de betrokkem.at~
ling als gevolg van de overplaatsing van het adel/4gs..
hoofd alsmede ven het vertrek van een der sectiehoofden
erg van enkele andere functionarissen brachten niet
alleen door het inaerke* in de itienwe functies* naar ook
door het in het kader van de beetedingsbeperking niet
meer aanvullen tot de oorspronkelijke formatiesterkte
**n extrabelasting over vrijwel de gehele bezetting
net zich mede.

Oe* overigens zijn er eeg aantal factoren te Doemen*
dia een duldelijkOverneerdering van werkzaamheden in ver. ,

eoor Nederland.

sehldnctorvae1:0,/ginsdcota.Be
aantal aanvragen tot het toetellee van uitgebreide betrouw+
bearbeide:onderzoeken ten behoeve van de militaire inliehe.
tingendiensten als gevolg van een toenemend inzicht in de
noodzaak en de mate van beveiliging in de kwetsbare gime*
toren van de verdediging nam toe* Bet inetellea val bepaalde onderzoeken welke voordien door het reeherehe..apps..
raat van de dienst werden verricht meent.voor een groot
deel zonder p.ersoneelsultbreiding door de administratieve
Oector van de afdeling worden overgenomen. Verder por«
gewerkt aan de voorbereiding van tveveiIigingsvooesehriften
in NATO-verband en aan een ontwerp-teveiligingsvoorsobrifie
e verf linttingel e)ortvioeiende uit de internationale
afspraken op het debied van de ultwiseeling van ateongeges.
vena, de, deovens betreffende de luchtverdediging, de ge ■►

icide projectielen, de gegevens in 1:uratom-verband welke
in het beland der defensie •beveiliging behoeven . e.a* doen
steeds daidelijker de noodzaak gevoelen aan een spoedige
totetmadkoming van bedoeld nationaal bevelligingsvoorecteMB
AL.f. -settoemde activiteiten maakten een freNuent overleg
nooieIijk zowel met de militaire inlichtingendiensten
op veill4heldsnivean aleook met de daarvoor ta aanmerking
-komende functionarissen van de daarbij betrokken departe
menten vaam algemeen bestuur*
Odast deze ge:kzaamheden eiste ook de normale bevel•
lidindsaetiviteit in de overhelde- en particuliere sector
de volle aandacht* Met de instelling van een beveiligisgem
comiesie* die tot taak heeft een deeo5rdineerd beveili6indseystee voor de eigen die&ct te ontwerpen en». te
aesen, van welke ecul.Asaie een der functionarissen van
deze afdeling tot voorzitter werd aangewezen, werd sen,
nieuwe taak aan de reeds bestaande toesevoecd•
gaar einda de noodzakelijk.geworden personeelsbes.
suoetIng alleen met een optimale inspanning de reeds aas"
meelde taken naar behoren kunnen worden uitgevoerd zal ae
iaegelijkheid van een redelijke uitvoering-van de nieuwe
taak gauw eamenhangen met de besehikhaarstelling van een
vollédide kracht.
Van de verrichte werkzaamheden andeescheidelljk op
het gebied van I. de praetisebe beveiliging * II* de opleiddind en instructie van de beveiligingecontaeten en III.
de beveiiiglogeproblematiek, treden de volgende in bet
biiddnder naar voren.
I. Sen aanvang werd gemaakt net deeriodieke inspectie
mIc/vaGAL archieven lu de civiele zeetor welke
van de
taakAaigevolge aan het begin van dit jaar lu bat NATO ace.
eurity Gonaitlee genomen betel/salt:g ia hoofdzaak voor
eekénind van de Bational Ckeeurity Amthority tont.

~neem inheb kader van de verantwoordelijkheld
voor de juint. toepaesing van de MATO bevelligingsvoorm
eobriften werd in december van dit jaar met do daarvoor
in aanmerking komende instanties van de gecombineerde
~lande, Vertegenwoordiging te Parijs de beveiligingsmaatregelen besproken, die van kracht zonden zijn voor
de in die maand aan de NATOmOopeonterentle aldaar (»olm
nemende Nederlandse Delegatie:
De bemoeienis met de beveiliging van hier te lande
uit te voeren infrastructraurwerken t.b.v. de NATO beperkm

te zich tot het instellen van betrouSbaarbeideonderaooken
fle militaire inlichl►iegoadleasben van mogelijk

voor de uitvoering van dese werken in te schakelen buitenland*, firma's. Ook werden betrowebearkeldsondersoeken
verricht t.b.v. het Oosealwariaat; voor de Militaire Prom
~tic Van het Ministerie van Aconomische Zaken met het
oog op mogelijke ~lagen van NATOmopdraekten aam Mum
lande* firma's. In samenmi~~ met een lederlande /mem
ategrebnrean werd een acceptabele oploseing gevonden voor
de beveiliging van de bij dit ~eeg door de Moorse rege•
ring geplaatst* geclassificeerde illemopdracht.
Overleg had plaats met de Oetrooiraad teneinde te
komen tot een pommade beveiliging van bij de Oetroolm

raad in te dienen gerubriceerde octroolmaanwragen afkomm
*tig uit andere BABOmlanden.

Door de hierboven reeds gemelde velligheldsincidenm
ten la de Nederlandse vertegenwoordiging te ludapest
is de opstelling van een bevelligingeinstrnctie voor de
diplomatieke posten in het buitenland voor de totstandkoming waarna door dele dienst reeds een voorstel word
ingediend weer in het brandpunt von de belangstelling kom
men te 4~44
Door een van de zeven werknemers, die door de
directie dor N.V. Nederlandse Machinefabriek Artillerie..
iartehtingen werden ontslagen nadat bun aanwezigheid bij
het bedrijf door het Directoraat Materieel Landmacht

geacht werd een voiligheideristso op te leveren, werd
bij do Kantonrechter te ~adam een vordering iageoteld
wegens het kennelijk onredelijk doen eindigen van zijn

betrekking»
Aan de hand va* de beveiligingsanalyse van. het
Provinciaal en Gemeentelijk Mtreohts atroomleveringabem

drijf (1.V. P.1.0.0.3.) werden ontworpmbevelligingsmaatm
regelen voor dat bedrijf semeagesteld en door de werkgroep beveiligings-sleatelpunten aam do Afdeling Inwon..
dito Veiligheid aangeboden. lefgevolge hiervan kwam aam
de orde het probleem van de coordinatie tussen boditárs•
bescherming, mbeveiliging en «bewaking, welk probleem
door de Afdeling Inwendige Veiligheid werd overgenomen.

ml2m
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Zowel met betrekking tot de everbeldebedrtjvcs als
de bedrijven la de eeml-4verholdie• es partleoltere ses•
tor geldt dat de beatedingsbeperkieg vee invloed zal
gijn op de beechtkbearstelling vaa goldee voor de
voering van planten is het rem vaa de inweadtge
beid.
►
Over de ~.n/glad vee de ►atabedrijvira te imeteru
dam bad eed onderhoud plaats ~zes bet hoofd via de
Diesels en do bergemeester Van Aitatordam.
Ze bevelltdIng togen spiomage op het ~sets von
dorwienvoit bij eed mastel daarvoor la eanmerkindkemende
grote bedrtjven had da volle aandacht. larie» adviezen:
werden Verstrekt opbet gebied van de materie» bevel• rn.
ligind• terwijl bet instellen van betrouwbearbeldsonder
daa wel per:~
zoeke* sta nieuw aan te newee personeel
betrekking
beb•
deel dat belast werd met e:mbo:omhad.*

bende op derebrteeerde(E00)-•gegeveno geregeld voort'
'gang vond. Nvemeeme ter bevelliding Vee gem:brt:morde
140.›.degevede dl* als gevolg vaa een gestrest tassen
(T.C.Li) en do
bet Teebstech ~rum Luebtverdediglng
stallen
konen
vale de Phillpe
W.V.Phillpe tor beachikkind
Tele Oommenigatie Indnetrle (F.T.I.) te Reises, werden
voorbereidt:idee getroffen voor bet aldaar instellen vee
wee 9400 ~trol Point%
De beveiliging van gerubriceerde gegevene bij bet
vaals
T.O.L. zelf als bij het rta,..o.-4.».o. gaven betreemmi
tot het laste-110a van snee eassienlijk
bearbeideondersoeken. Ook bij dem instelliagea vroeg
de meten:le beveiliging do nodige eandeebb. Door beide
atiebtindoe werd aan de regering bet verzoek gedaan bas
terrein** en gebouwen tot verbodenpleata te verklaren.
Theses de Staat der Itederl~dearblj vertegen•
woordigd door do DireatotroGenermal vos di F.T.T. en de
N.V. WA werd een contract afgeslote:: voor de oatwikke•
ling,. de bouw es de levering van gerubriceerde go•appei
raten. !Gracht*** de evereeekonst zal bij het doen tabs •
oeres van eostreetartikelea in het bultealand moeten
worden bedongen dat de classificaties zallee worden
gereepeelmerd. gr is echter eiet'in voorzien, dat de
Overheid vaa het betrekken land zich tegenover de
Nederlandse regering garant zal verklaren voor de effirei. ,
vaar+
~ring ven doeltreffende beveiligingsas
door de geheimhouding van de te verstrekken geolessifi•
kunnoSb414-9
onvoldoende gewaarborgd
zal
oserde r
kan te z n. Van de voorzitter esa de AfdelingIdeesdige
Vellighe • werd vernomen dat de leden kunnen inotenao0
net bot ontwerp-wled voor de beveiliging vos de telefoon.
44 teledreafverbiediagee, dat la samenwerking mot do

beveiligingslactontio der P.T.T. word oploste».

wijk*
Ben uitgebreide bevelligingnitspectie bij Pokkers'Amm
sterdam, waartoe de benoeming van de nieuwe beveiligingsinspecteur een goede gelegenheid b .)od, had in het algemeen
een bevredigend resultaat.
De opening van een nieuw bedrijf van CartiaamMright
en de altvoering aldaar van een gerabriceerd: regering**.
opdracht gat aanleiding dit nieuwe bedrijf Van advies ie
dienen voor de opzet; van een passend bevelligingsepateen*
In samenhang met de_pereoneelsinkrimping welke zich
door vrijwillige afvloeiing in de sector scheepvaartaaken

deed gevoelen, is aan de betrokken eeheepvaartinstanties
en de Marin ► Inlichtingendienst opnimaw de vraag voorgelegd
welke maatregelen in buitengewone omstandigheden t*O*V*
pooesonen ~ier het koopvaardij:m.1w~ die een veiligheid,
risSco opleveren, aulleu werden genomen*
II* Door de afdeling opleiding en studie word een leningen
cyclue gegeven, zich nitstrekkande over een achttal aanadem
waarvan een asnisienlijk aantal beveilig/nop.. en andere
lieldinggevene funetionarissen uit de particuliere-th en
overbeidebedrijfeseeter alsmede een aantel beveiligingw
ambtenaren van de departamenten,gebrulk beeft kunnen naken
en hun kennis tm verrijken t*a.v* de achtergronden van de
bezeil
lei= de groepsgewijze bijeenkomsten met de ~pm"
chefs van Politie werd sen twaalftal dbiseruma gehouden
over bedrijfebevalliging in het algemeen en over nutsbedr4
ven la bet bijzonder.

III. De behandeling van onderwerpen samenhangende set de
problematiek der beveiliging had owm* plant, in het poria•
diek overleg met de bevelltgingainetantiea van de Militaire
Inlichtingendiensten* Met name is de te verwachten vast
stelling door de 3410 van de bevelligingsprocedure voor
eclassificeerd. MATO~rastractuarwerken aanleiding goweest tot een geaameeltjk beraad omtrent de verdeling van
de t'lepassing van deze beveiliging*
Ook werden inleidende besprekingen gevoerd net bet
doel om door overleg tussen de betrokken militaire batch.»
tingendieneten te komen tot di formulering van een nallenar»
le zienswijze t*a*v* het vraagstuk van de beveiliging van
het NAT~ipeline $yetem (Central ~ope gion)*
In het gemeeneehaivolijk overleg net betrekking tot
de invoer
ing van de wet op de Justitiiile Documentatie en
op de verklaringen omtrent het gedrag kwam duidelijk tol
uiting, dat em allerlei redenen de Militaire Inlichtingen.»
diensten ten behoeve van hun betrouvibaarheidsonderzooken
zonder tussenkomst van de D*V.D. zelfetandig acces sullen
moeten behouden tot de gegevens van de justitiile dooumenm.
tette«
Ben noodzakelijk overleg had plaats over despeeitiek
militaire aspecten van het in artikel 24 van het EURATOWverdrag bedoeld, bevelligingareglement, waarvan hal ontwen
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•Bblakih
%bot. het "Comid Interimaire' werd voorbereid door een
werkgroep waarin o.m. een functionaris van deze afdeling
als vertegeawoordiger van de Nederlandse velligheldsbe•
langen ons land vertegenwoordigde. T.a.v. de door Nederland naar voren te brengen standpunten bij de verdere

behandeling van de ontwerpbevelligingoveroodening werd
met de a/Metro inliohtingendiensten volledige overeen•
~ming bereikt.
De werkzaamheden ten doel bobbend* de aanpassing
van de nationale beveiliging aanda door de NA20 gewis*
principet en otandaarden werden voortgezet. Ben aantal
boofdstukken werd in bewerking genomen en zover in ontwerp gereed gekomen aan de werkgroep Nato.bevelliging
bestaande uit vertegenwoordigers van de dienst en van de
militaire inlichtingendiensten ter behandeling voorgelegd
Het security-team van de Anerikaanse Atonle Slier«
Oonwiselon herhaalde zijn bezoek van vorig jaar. lesprekingen werden gevoerd over d* verzending van gerubriceerde documenten, de uitwisseling van geclansificeerd nate-.
gele voor de
riaal en de opstelling van beveill ►
behandeling van gerubriceerde 1.3.A.5.0.-docultent"
Dit onderzoek onderstreepte weer eens d* behoefte aas
de totstandkoming van bet is de vorige alinea bedoelde
voorschrift.

De besprekingen met Amerikaanse beveiligingefuns»
tionarissea inzak» de beveiliging van germbrlooerde
gegeven* op het gebied van "gaided misstles" zijn nog
gaande; de moeilljkbeid daarbij Is dat de Amerikaanse
"security"eisen soms zwaarder sijs dan die welke ia
Nederland gelden tem ~tien van eigen gelijk-gerubriceerde gegevens.

idemarazuhisamigit
til veralesperiode deden slok In de beslaande ver. ,

bindlagetsrdien htbuienladgom
wijtingen voor; viel in bet eerste halfjaar een verseer
dering van de boeveelheid der set deze diensten gilet.*
wisselde berichten te constateren, in het tweed* halt»
jesr bleet deze hoeveelheid *in of ster stationair;
In vergelijking net 195$ was er een kiel» ver eerdertig
van het aantal binnengekenem ~lobben tegenover *en
Llgine veralmdering van het aantal uitgaan de berlobtem.
Net aantal ~toeken om inlichtingen omtrent vtemnpliobr
tig* vreemdelingen, die een vinnig voor Nederland hebben
aangevraagd en omtrent wie met de :6ngelse en Prang»
suaterdienst mede ten behoeve van de Nederlandse analerdienst uitwisseling van gegevens plaats vindt aan echter
me4 ruin 1000 toe. In totaal werden ruia 5000 berichte$
ontvangen, terwijl bijna 9000 ~lebben naar de meter»
diensten Uitgingen; het aantal verzoeken om inlichtingen
bedroeg bijna 3°00.

Van verschillende zusterdiensten werden invers/me
periode weer rapporten ontvangen, hetzij over spionage
ta ban landen bedreven, hetzij over de ontwikkeling ♦a»
het comaunisme aldaar. Van de Amerikaanse diesels wordt
geregeld ook veel studiemateriaal ontvangen over bet
wereldoomannisme.
In oktober J.1. vond de najaarsvergadering vale bet
NAVO "Secial Committeer" *e Parijs plaats. Aangezien de
definitieve "regeirements" van SNAPE in juli l957"rea
gereedgekomen kon dl* onderwerp *hans worden afgedaan.
Besloten werd om in vredestijd aan wam oounitmeintel•
ligencerapporten toe te zenden via de nationale malta*"
re dienetenitevens verenigde het Conit4 zich met het
1retel van ,jdAPB oio in oorlogstijd nacoeur *e voorzien
van informatiekaarten van personen, die uit een oogpunt
ven doenterintelligence voor de militaire antoritelten
WIM belang kunnen sijs. Omtrent de "3ecurity aspect* of
the ~aria* refugeeprogramme" waren inmiddels allo
rappértel, der verschillende landen ontvangen, zodat *har
door de I'mretaris een samenvattend rapport kan werden
samengesteld. Net ter vorige Vergaderingen door de
Nederlandse delegatie ingeleide .onderwerp "3emenworktag
van ~Iele in 7est-uuropa beuteande spoorweg-politie'
korpsen op veiligheidsgebied" heeft tot geen verder
resultaat geleid e aangezien spoorwegpolitlekorpsen als
door Nederland bedoeld op een onkels uitzondering ma la
WestowBuropa niet voorkomen.
.

OMP:991, -Y9Satuorru, - MP4 1B
Deze onderging weinig verandering, wok in
aar e r e in omvang. Vermeldenswaard is het volgender
De opleiding van een tweetal BV~tenaren geschiedt
volgene een min of meer nieuw systeem. Vroger kwam vrij
wel iedere nieuwe WID-eabtentar, behoreade tot de middelbare of hogere ambtenaren,. op een zgn. beriemeemee die
hij met een aantal andere BVD—erl!, alsmede personeel
Van de BV~erbindingeo e volgde. baar** werd hij op
een afdeling tewerk ~la en bleef daar. Vet bedoelde
twee ambtenares wordt een andere weg bewandeld, die een
veelzijdiger vorming beoogt. Daartoe is des* vorming
verdeeld in een theoretische opleiding van enkele maan.»
den bij X0 en een practische stage van enkele' dagen tot
een week bij elke afdeling. ~ok aansluitend kan een
langere stage op een of meer afdelingen volgen.
3peolaal ten behoeve van nieuw BVD•..personeel,
behorende to* de middelbare of hogere rangen, te ten
cursus van enkele dagen ik;esteld die uitsluitend ham.
dolt over de inrichting van de 1.V. D. De vooraraohlien
worden ge4even door verte:eawoordigers van de verschillende afdelingen. De behe:fte aan een dergelijk soort
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~su* is ontstaan doordat bleek dat BY>ktuactleaaricesa
in de praktijk niet altijd voldoende kennis omtrent de
werking van hun eigen dienst hadden,. Op de basiseursua
kan dit onderwerp niet anders dan oppervlakkig besproken
worden omdat hier oGit personeel van de verbindingea
aanwezig is, voor wie een diepgaand* bespreking niet
nodig en zelfs ongewenst kan zijn• Op de afdeling waar
de betrokkene tewerk gesteld wordt is niet altijd vol•
doende kennis omtreat de andere afdellagea aanwezig.
orlOktings• Ook dit onderdeel veranderde weinig van
akter, terwijl ook de omvang van het enatal ~ogen,
flims e.d. practisch gelijk bleef. Vermeldenswaard is
bet volgende* ron aanvang werd gemaakt met een serie
lezingen voor een groot *natel (t, ,O) functionarissen
van bedrijven voor leid beveiliging een doel van boa taak
is. Bet wekken van belangstelling voor allerlei vraagstukken van beveiliging lijkt voor deze groep belamgrijk
moeilijker dan voor degene die la de beveiliging sas
volledige dagtaak vinden. Merkwaardigerwijze blijkt dit
in de praktijk neer mee te vallen, hetgeen moge blijken
alt «ma vrij regelmatige opkomst bij de voordraebtea en
latereese tijdens die voordsasbtea•
Led nieuw *bemat in de voorlichting is bet bijeen.
komen in het nieuwe gebouw van ;;roepen van functionaris"
sen waarmee de 15.1N». eamenwerkto Zo sijs er eest aantal

tr

bijeenkomsten geweest voor Itorpschefs van Ooneeatepolitg
Distrietecommendaaten van Rijkspolitie, terwijl ook esa
aantal functionarissen va* bot Ministerie van Buiten•
lande* zakea ontvangen werd. Set programma bevat am
renel père. de volgende drie panstens een niteen ►ottiong
over de huidige organisatie van de 1.17.),, de bebande•
ling van een bepaald aspect van het INV.140werk dat
speciaal voor de betrokken gfoep van belang geacht eer"
een rondgang door bet gebouw.
DlIdg. Het belangrijkste studio- ►resaltaat was bot ge.0 ►
ionen van een aantal geschriften, die tezamen te
beschouwen zijn als de neerslag van da kennis van de
afdeling ') omtrent de belangrijkste aspecten van het
inlichtingen- en veiligheldswerk. Deze gesebrittea zijn
gebundeld in een drietal delen, die uitgereikt zijn aas
de belaagrijkate B.V.D.-functioaariesen, alsmede aan
de BeVairiiverbindiagen•

gadatL22231~
In verband met de bestedingsbeperking gal de sterk*
van deze afdeling in de loop van 19,8 teruggebracht werden van 121 lot 113 aan. Deze vermindering met 8 personen aal bewerkstelligd kunnen werden door pensionering
wegens het bereiken van de 65.jerige leeftijd van een

m17..
tweetal deibtenaren en overigens door het ~Mul* late*
yam ~atm". ma ta een enkel gevaat overplaatsing naar
een andere asdeling. ledeengen afvloelfiagen zullen dus vore
meden kunnen worden.
Deze persoseelaveraladering werd mede mogelijk gemaakt
la
door de aaaechaffing van een hyperesioderne machine, die ►
staat la in miaimael karte tijd totoeopiein van, persoon*
kaarten te vervaardigen en die bovendien mog het voordeel
heeft goedkoper in exploitatie te zijn dan een normale
vleeistorduplicator.
~raasde
BOVeadiCa werd in de centrale kartotheek eega
net een
de
»erkzaamhedea
doorgevoerd,
waardoor
natie van
►.
eenv ► adiger perseneelsbezetting volstaan kon worde

Wederoa namen enige leden ven het personeel van deze
afdeling met »wees deel aan dienettursumeen, terwijl enig*
anderea QU2OUtlael ► volgden voor middelbaar bestuarsanbtenaar,
~geltje

archiefbeheer en bibliotheekwezea. liet volgva van
ke cursussen, die bijdragen tot verhogiag van de vakbekwaam.>
heisi var het adminietratieve pereeneal, wordt van dienstige»
ge deageaoadigd door het toekennen van een tegemoetkoming
in de te maken kosten.
liet aantal geagendeerde stukken bedroeg in dit ~ester
25.661 tegen 24. 630 in het eerste semester 1957. ~ronde
het laatete.senester van 19% bedroeg dit aantal 22.979.
Ofschoon terzake wel van een zekere stabIlleatie besproken
kan worden, kan een zekere tendens tot stijging niet mise
kond worden.
Bet aantal uaelagele in de centrale kartotheek liep
in bat
in het le halfjaar tot
terug Ven
halfjaar
van
1956
20
2e halfjaar van 1957. Gedurende het
des*
1~
'Ma
directe
reden
bedroeg dit aantal
teruggang ie niet te geven. verklaring liet . wellieht
daarin, dat. een zekere decentralisatie van de kennis-Ome
trant grote aantallen personen naar de bewerkende atdellsii»

gen hoeft plaats gevonden.
Uit de archieven werden 26..054 maal dossiers gerande
pleegd tegen 24. 202 maal gedurende het le semester.
ee bibliotheek mocht zich in een stijgende belangstel..
ling verheugea. Jedureade verslagperiode eerden 1.105 bee•
ken en 836 tijdeahrlftea ,!eleend tegen resp. 679 boeken en
4& tijdschriftea gedureaSe net le halfjaar van 195?.
Gedeeltelijk wordt eeare veeravage eitleen toegeschreven aait
reselaatige oiblicatius betrefreade de eibliotheek ia het
personeelsblad.
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In veerbaud met da bestedámobeporking is de toegestane
personeelssterkte voor 1957 teruggebracht van 676 tel 640
aan. asza terugbrenging kwam neer op het kappen van een aas
niet uitgevoerde uitbreid/mg.
Teneinde op een zo ~pel mowelijke wijze te voldoen

aan de verdere eis de personeelssterkte vaal de disrist ultl•
mo 1958 terug te brengea tot 6.; ,U aan werd het beleid reeds
dadelijk etol; geeioht, apeakeneede vacatures te vervallen
door verscheivisigen 14 de dienst e.e.

werkzaamheden.
onvervuld te laten door overheveling ven
niet
Om voor de hand liggende redenen viel deze aethede
me.»
te houden voor wat betreft de erwee van lager vr odevieer
vol
lijk perseneel ~min het veeloop het grootst vrome.»
is. (».
le ~Uw*
:toeeten
dan
ook
half
jatar
de het laatste
lijke krechtee eerden eenketrokken; het aantal meisje,
lije. of anIerezins eutilets vToeg em vorm
dat wee ns ileee
e'eriode 1- 5. Met dit alles was
e
roes In dzelfde
kreeg
5? de eterkte van de dienst berieggebrecht
december 19
altim obed
tot 625 neen.
2Z de opgedragen verlaging vout
Sen tweede maatregelbereiken
nee
was een circulaire
de eereeneelesterked te
azoltjb.
g weed gemaakt van de
110tpect00.411, waarin celdia
Meid tot vrejwiilige opetichtgeldstelline. Op grond vs*
eseli zijn
ne echt man voor afvloelIng voorgedragene
deze
r vereoedelijk
tereiji
nee vier zullen volgen. kan see embbee
asarea aoeet een gedwongen /afvloeiing word** aameesegd. Versterkte .ven. de
waelve wordt dat het normale verloop 4e
op de uitiwo 1956 toegestane sterkte van
dienst veree ►
600 men zal bres en.
Uiteraard hebben de aivloelbeoulaetregelem senicidine.
de Oosnisele van Overleg.
gegeven bot bezprekineen met
punt van overleg uit
Vet deze eomelesie maakt ook nog een
een eventuele intrekking van de z.g. tweede rechercheer**
gecompliceerd te
toelage. Deze keeetie le eibloken seer
Set'
dan ook voorafgaande aan bot ~was «verleg
zijn
en
tijdrovende voorbereiding te behoevee bij de afdeling
hlgemene Meken.
endere onderwerpen welke de aandacht hadden maar leis
aanzlea waarvaa nog geee officieel overleg heeft plaats
eevandeu zijn onder meert de vergoeding voor onregelmatig*
dieneten van bevetlieingebeembteni de vergoedtng voor emm
traedienst en pl eetdienst voor vervoersbeambten; de aas
mat een bijzondere wachtgeldrege+
vulling van
het R.114,V,D.
inetelling
van een sociaal rondst de vergoeding

leng;
de
veor dienettelefeonaanaluibingen
aan huis; de uitvoering
rblijf.
vale het besleit vergoedlne pleetselljk vervoer en vevee
werden een aanbel rm
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