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Betreft: De \.ssociazione Nazional?Persegui ta ti Italiani( A.NPI). 

OP KAART 

A(Dfq6 
D.Xl!0r!n 

IP •R:C\. et,. 

t=;· 

Uit communistische bron(Fiapn) wordt het volgende gemeld: 

Op de zitting van het nationale comité van de l\lTPI, die 
November jl. in Turijn ,1rerd gehouden, ,rrerd verl-:laard, dat 
a.e stri id tegen de "Politie lc van nerbe vapening, tegen de
militairisering van Duitslanél, tegen de uitzending van
Italiaanse troeuen naar het buitenland en tegen de toe
lating van buitenlandse troepen, tot de hoofdopgave van
de AFPI behoren.
Sedertdien heeft deze grote organisatie van de Italiaanse
pat'tisanen alle �-::rac:iten ingezet om deze opgave te ver
werkelij1-cen.
In iedere provincie heeft de UTPI vergadertngen gehouden
en daarbij zorg gedragen, dat de toeloop tot deze verga
a_eri.ngen zo groot mogelijk 1,,erd. Daartoe heeft zij o.a.
de verschillende organisa·t;ies van krijgsgevangenen, oor
logsinvaliden en oorlogsgewonden uitgenodigd om aan deze
vergaderingen deel te nemen.
Op deze vlij ze werd.en o.a. te Florence, Bo;J-ogne en Pavia
vergaderingen gehouden, waa-c•aan broederlijk v,erd deelge
nomen door voormalige verzetsstrijders, �...rijgsgevangenen,
oorlogsinvaliden en familie van vermisten en doodgemelden

Op 4 !{aart 1951 vond een grote vergadering te Barzabotta 
plaats, '.7aaraan duizenden burgers ui·b de omgeving deel
namen. In Harzabotta hebben de nazi's tijdens de bezet
ting 1830 inwoners laten neerschieten. 

qet steeds toeneI'l.en van de activiteit van de à.NPI heeft 
meer en meer de sterke aanvallen van a.e regering ten ge
volge. Vooral de -propagandadiens ten beginnen thans een 
stortvloed van leugens over de heldhaftige Italiaanse 
partisanen uit te storten. 
Zo komt het, dat sedert Hagnani uit de Alif.PI is gestoten 
in verband met het fei t;cratnÏJ Êten ve.crader bleek aan 
<;1-e idealen van de verzetsbeweging, de propaganda doende 
1.s om de openbare mening ervan t e  overtuigen, dat bepaal
de lokale organisaties bezig zijn om uit elkaar te vallen 
terwijl de waarheid er geheel anders uitziet. 
De campagne, die wordt gevoerd om a.e ANPI een bredere 
basis te geven, stelt zich ten doel om einde April het 
ledental op 350.000 te brengen en hee·ft reeds grote suc
cessen behaald. 
In honderden secties is het aantal leden met 100 120 
150 en zelfs met 200% vooruit gegaan. 

' ' 

's-Gravenhage, 11 Juni 1951. 
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Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de eer aan 
r, 

J) Zijne Excellentie de Minister ... \)G��..\.d.v-���,1, .... . 6..L4,� 

........ .. �l)....L�.t.-.......... . ..... bijlage dezes ter kennisneming 

aan te bieden. 
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POLITIEK. 
;> 

Eenheidsstr �ven der sociali-::,fel1{r 
gemeentelijke kieswetten. 

.. Zot 1 ·· .. i.i t •."\ �
..:.2_ 

1 • 

,. 

(· ' 

hebben le poJin;eri, Oï� ir, Ita�ie t<:"· _;c:.1 
' 

ting of s2mei1ce.2.r� van :le ( 'e .. 01 ·,_' � 
pa�tijen in Jp la�tstP tijd �l�erlJi 
beleefd, die het 110eili.�1 ;!l':!.�: ... ::�n 1=

··'·; --c11e

. .  , . '-· - � .., J .-
t

-, :.. -· 
(; .., .. "? 1 

' ., _, �- L ·- -o:-

:::;en. 
-, . 

.. . 

fä1ro11a/3v.r�c.u "fc.�,_._ 3:.rro ... a ''0 1t::.;.S2:,'1 :4S --) ·t 
di"i1[., C.&n l1it Or1�Pl-.\tel'' .. .J ee�1 be�c·l.._Ol�-,�t 1_ '· .-.. t... 

:t'i� 
n-

� , __
te meer· vs-.n pP"s i::;, c.e.11

u
e:!.ie .. :. juii.1� �r-. ..:r·.:· . ·-.. ....,'-, 1..; 

' • 1 

}_eeft pla:lts Le111i.l, 1:.... � i.n , .. e:.e V3. co :-i' i -·-..:-, ,;P � L. 

·:,eest, te :1ete 1 Je :::.�nnr�:·li '\ . .: V'.'.:'.n hJ � .:oo..L ", "' .: 1-

�ecliende ,,etsontr.:ei.":._, voor .:,,. �-G10E::"!·�e1.:.���e -.:,1J.·· :�

sinu.-.: -=..er·üme �ijd _;_rn.:;i t�•Jn �G.e.ni:e o,. :. vJ-:.." H·.�· 1.� · 
thans tot t\'/ee ...,e1',..,Jucee1·�:c.> J oo:: ; .:.. ::::• ,_,;, ··-ii r i ,_.'.-···or..,,_, __ 
ni sti sclle socic.li s-t�n, ·1J.. 'i v� .1 '3-..:.;·:..::.-::i. t �, ::·. ·. L. L ) :: 
V"Y1 s; lone (�1A p r:- TT ) .J..o, �ó • I·' ' . r . ., � ) ... - .; --.L.� • .,·,,. ...... J - .... • ->•. • v � --·- \, .J._, . .::.,1:::;- •. ,� l- • . v. ·t.: ":: 

p'.:?.rtij të vere,ü...;eû. I.fe'1 �a,-j 2e_;...;i:::n, · -;; :,··� 1 ,,i
.:. 

:.'-'�, . ._, 
·,, ei ni._: 1)eide �roe}?eE schei r1-:.. �--�::..· ! it\},. ·:, .,;;:·., 

·�01=.1. •le eveaç,lele toetJ:·eJ.:. ·1� -:a11 I � , ie .__ . .'.:. ., .. --�· i
P.c.ct een l.)Unt -ic'!"' ove.,.:'',.'"B6i�1_ \;-�....,. : _: ... t ·c v .• ,_. ,\ !1.: 

�cLtte l.et Jestij J.s rüet 011_.or·tuun, ,:ï: ."!:i = · __ - i •: _,. '; • • ·r .. -
ke zou lünden en had ove:c Jese :.'.a::.__;el:::_,;.; � L�irl t:e ., • ; -
rige Lcdt>.chte•·;isselin� tlf:·t; ,lf: v,n·�.01.::.11...,,, e :.,.1::-.r J

.;j �· , _ 
wens·�. :,e ..;cd".cl te�: v::::.n die ,:;roe.. ..;i n....;en ·,:.j .�. 11i -�. 1. ·-

een nent:cali tei ts::ormule, zij ::at nel· ,, .. �. 1-':: 1t.c. - -· ' 1:û t.
5ecaraude·:>rd cloor .1\.rrieril a,:1ellic� t )c' ..:a,:.':' Je : .. .'·:: ,
Unie. De L°roe1: va.n Silone he.C. {t8.!l 00 - ',�pa:: 1 1.,.:::;· . .-�'�l __

had teben Je wijze waarop in de r.:i-1L:=--�e.i.'l'c.�u( 1 1e .':.:1 ;: 

Sar�;_;� t-socialisten v1e.r;.>n ve1'te<->c,mooi·lli...,,1) :.e · �-i � �, ..:,, ,-

der meer Je p1�incipiele besl::.� �hi .... ,::.,,:.:,1 .... et10 .. -. ·, ·:.. � -

indien da2r·boe ui t.:;enodit:;<.1, zou -'., oe·:; eJe�1 te,; 1 eJ; ..... _ 
tisch P::::.ct. 

' . 

Intussen is veel wo.ter � oor •lP ·J:i 1.),-:,j' ...:,; :;1'001 l 
en de bui tenl::::.ndse r oli tie 1. maakt _:een .Jtl 1 '; V2J1 ve1· <L:..l 
meer uit tussen de P.·s.L.I. ei1 L1e ?.3.C. 

L • 

ZijnP-X' E:�ccülentie 
ae Heer ;:,ö.. nister van .Buitenlandse Z:::.ken 

's-Grevenhage v· .. n ... 
/ 
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Een V3.n (1e 1;e l'.'.-nt:.;ri j 1:� .·•l1 L • . .: '1. voo ,· r:el1 P'; �, L 1H' ... �

fusie was de k::estie ver:. .1e d.t?.eln.e .. :L 1- ar · °' t· ·-e··· ·-· 
Sc.1"'at;at zat in û.e 1 ... e3e:r·in_: er1 za_ ·roe��: - .. ,:i-o:r·:l=J : 
van clie positie, \'12:::i.:cii1 <1 P :;oc;i2}.;c.ti. .e;'.,1- .,��- _:i.n· ,,�.
' . .. ., .. . ., .... doen horen in tle> rc.2cLz·:i.::..l v·1.n 1e x-,·�·":.�1.,�; , ,.;i u z:'l.� , 

tteelnemin...; voo:tnamelijh. ni�.; J.� .:..i _.-;__.,..,!,L;. v' �ü·e .....,e:.:.:.,·hl,81 n? . 
Silone d.aarent�.r:eis.':" het 1ro'.���e1. '.;..!!·e:�·: �nr1L:11 ,?·��. hoopte een soc1a11.�t1sc.�e i1:.2..1·t1 ..i · .n I r,2._.1..1: ·P. vor, ir::11, _, i::

v,aarlijk aantrekkinc::;s1G:::.cht ::on 1 ·- .".)P.,1 ,rncr l.:: Ll't' c;� , � ., 

en zouoende een te.-;e r1wicht :7,0Li :-:1.J.nn1;;n -..0 ... ·1..�a �e ..... ei ,, · 
conun.unistische macht, die Let �c.:·en,;c:.:.::J I r-·· :c.r� ·.i: '(, ·• 11l°,

:..:. 

in zijn g1�eep heeft - û.e.;:-i moest zo l3.r;.· ,_;t: ··1·,o L::.l i ··:. i!,<:he 
rartij vrij staan van de 1'ecerint:. 

In de loo:p van ,le E.orae:r \l::>.s Sj 1 n.,.:_; •sri,1 lf!.:ilaa.....,:; 
om Sa:r::>.::.at in be....;insel ·�e vrinnen vo·:Jr ,1,. �c �..;�J.:::. �=-t8. 

Ik brene in hcri11neri.1:..., ��:t 1:e ?. ;.:.,. ,�cin i"IL:·

._;eslaet.:;cl de Heer Ro,n.i. ta JOJ;t ee, r." tt:..l vulj:lin:..,e 1 aan 
zijn zijde t� bre:,.c:...ett e11 ,1e i7e in;. soci�li:::;'Leu va:. .• ·.·cl_ t,:::: 
:::eggen. Ook in cle infüis �.L'ierJ :;eL1et1 in he·i; 1·-roorè�t1 bock".;e ·,e 
P.S.U. winsi;en,tery1ivl <1.e 2,,rtij ven S:...i''.:!.,Gat - die �1'1,l,!l' 

in Je ::?.rbeiilerskrin(l·en 1'<'-'i"'li. •.:o:,:tel 11:-u ·cscho·�0, <"!•·, r-!e·· 
. - - '--" 

meel' in ::ellectuele a.anh,:.. 1...., heeft - s �e;.biel uJ .. _,E:-:'. '3:.::.r:::: . ...;:::: t 

� 

v12.s ermede accooru t.;egaan o 11 or, 'ei; juj_:;-t;., ,1tor11.;;1,t, te;1.·· •. iJ.l� 
van cle eenheid der soci::::.listen, J.,� ,re0erin...., v2,,ar·.,el ve �P �

c;en. Het wo.s Hel verstaa.!, ds.t dit zo1. .. 1..,escl..ieclei.1 ir. over:'...8� 
met de Christendemocraten en op een nij ze, . 1ie ' · :�e-�ri•)...., 
van de Gasperi niet in on,;elc�enheid �ou bren._;c�� .. 

Op dat o�enbl�k echter L1eecl z:L,;h eer nien,:1 :'eit 
voor,d.:?..t ik.in een a:nûer ve!'bc.nc1 bel:.:J.nè.el,1e: rur.htl,::.e.r 
vierel zekere cri tiek van de zij Je van .ie :: • C.;..,. 0_·�2.11i 33. �ie 
in Italie op de reberint:;. :De Ar,1erü . .- nen, zo::,l:0; U·.7,1 Z ·c,;J -
leutie zich zal herinneren,�ensten een �e�r _ctieve in
vesterings1)olitiek, eer: politiek van ::'nJ1 ef<'ilo:n.et1t,\1��r-1:c 
tebenov>;r- Pella or ûc voor�rona. ::.;telde 1lCt te1:::.n� v:::._, 'p

v::::.st}wir� v:.::.n de lire en het ..;eva.al' Y,·i.n i ·'1flr l;ie. Sc.r�._;:. t 
mo�t 8en OL,enblik .;edacht hebben,c12.t Felle. zo1,. ve.11 en 8r1

J.e.'b <le Rebering zou overi:;aan n�.ar· ee:.1 .uoli·t;ie1, v:...o. full 
employment, d.w.z. een poli tie1,: rneeJ · �n , -e ....;eest -..re. • <.'ie 
socialisten. Was dat nu hot 11oment or:1 .10 re::;;erin� -;;,., -.re:;:·
laten tervrille van de eenheid van het lc,ociali :=;11e ? ·:.r:�s 
het niet veeleer- het moment om :,t-J b1 j jven eri · �.1 · Hoei. list 
een· meer e.ctief deel te nemen in de vorï:'Lini: van het üe11-:!iu.? 

. .., 
Zo neen1."t"" 

"" - . . .
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Zo meende Sare.ge.t a.l thG..ns e r"t bc,:uirl•.:.0, ·1 -G 

zins wes uit de ··1ecerinl, te t:.'eJ.en. -)o�::_ Ï' 
en inteeendeel, hij wist zi�n belei,1 \1ij 

' . . 
, _ ï .... . li-:. tl �� 

V Î. l 1. ni .1.. 

te ve:cJ.edigen en e.annemelijk te Tu.8.keq. :;-;, r· A" t. :· ;, : 
nieuwe toena.derinG tussen Sartf!ga.t e;i Si 1 o- t-' �1, , ,,, •• er.J 
het eens, clat aan een socialistiBe11 con;ro - -� .ïN�8. .'OU 

v;orden voorgelegd van al of ·(),iet cleelne, 1i 1� �.: , .::. 1·,.�e

rins, een congres, dat omstreeLs de .:,,·:ar1.:i.�s .::.. : •- �:ou 
plaats hebben. 

Doch nu deed zich een tweede fc.: :; -rooi', 1:--:;, :e 
unificatie dvrarsboomde en dat \7i:1S Le� be:üu.i. -c ·t,..11 de 
Clu·istendemocraten om veranderin.; te h1:·e1;�.· . i 11 :-.":"; - ,,:s
teem van de administratieve ('d.w.z. �emeent� 1 i�:::P. en • 1·0-

vincialq )Kieswetten. Ik vermeld.de c18 •• � : a::.�l;J.c,'-'en: ,:; · · 
::;eer terloGps - doch in rninder jui::::;"te tcr.,·n - �.::i..n het 
slot van mijn rapport van 11 dez&r :-:-0 710G/1377. 

Tot �oed begrip van :c.al�en diene bet vol.;en,î.e: 
c1e gemeentelijke verkiezincen haJden tot Llusve·,· ... ,1:-.ats 
op z.g. proportionele basis. Op cles'.: b· sis ·::::.ren in ·.r,31<� 
fab:riel(ssteden in Noord-en Kic1tlen I·�:2.lie <...:o ,=..,-,l üstisc�1e 
..:;er.ieentera.den ontstaan,een si tu ... ti1-: ïïe.c.i·ic1 - · J:..:.�i. t8�,.:::::
nocraten ver2.ndering wilden bren.__;c.:-2 . 

Bij de unificatiepog;in1:;,en var� Je soci.:;.li .. t2., · .. ::.:é: 
men in zijn berekeningen na.tuurlijk ,ü-!;i-..,e__;E.e.n v�n Lc:t '.)�
staande proportionele systeem en had z.icL dus voor__;e ,'- ,.� .: 
tezamen belangrijke:- proporties te krij:::;en bij llt.> e.d:rruil.ni;::;�..:�r -
tieve verkiezingen, zulks te meer, cl.2.ar ":'!en ov.::i'tLû�d ua:,, 
dat de communisten in vele plaatsen ste.wuen zOU(Äen ver
liezen, die ten .goede zouden komen aan de socialisten. �i� 
de socialisten was zelfs de gedacLte opgekonen, of het 
mogelijk zou zijn te combineren col( met JE: I'.R.I. en �e8� 
deel van) de liberalen. 

De Christendemocraten, gelijk boven geze:;ç1, ïrnn. -
ten het. kiessysteem te veranderen, ten eerr;te ten ]e trine1:
te van de comL1unisten en ten twede ten eigen voordeel. �e 
Regering stelde een wetsontwerp op ds.t voorzat: - een 
nieuwigheid in Italie - in de mogelijkheid va:1 .:;eco 1ibinet>:.. - € 
kieslijsten. Verder zou het oude systeem sleclrb ,gehand
haafd blijven in de steden onder de 10.000 inwoners. In 
de grote steden, tenslotte uitLebreid tot alle steden bo-

ven Je ••... 
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boven de 10. 000 inwoners zou een zocen.;,.;::�m.:.: .:;er,�engd 
systeem van een pro1)ortionele meerderl1eiu. �ïorden in_c€,
voerd, waarbij de meerderheid 2/3 van le · etels kreeG, 
verdeel� onder de betrokken �artijen. 

Wilde dit systeem voo-- d<� re...;erinc;spartijen zi�l! 
volle aantrekkelijkhei.:l hebben,dan moe.">ten jie �-lei,w 
regeringspartij en zich VE'rbind.en, o::J., ;,a· .1· r.odi._.. , mee t,� 
doen aan de gecombineerde lij sten, o.�1 zodoen·le de �,1cen:le:.-
heid te verzekeren en de cor.i.muni::;ten er ui-� te ·,ïel':i:e,:. 
Saragat heeft zich hier ook toe ver1 licht e:1 cl:-.2..r:.:.�H:e is 
dus van de baan él.e uit i;redi nG van zi� n y::trti j ui-� :..e :-e
gering en de combinatie met de_?. • ;- • 

Met andere woorden ls ee�iei� Jer sociaJi .�ea 
is ·verder verwijderd dan ooit,en a.r.:.ru-sà.e ,:3 ko.11.s 01i Je 
vorming van een belatlël'ijke socialistiscbe i:,artij. In die 
omstandigheden heeft d.e heer Silo�1e ontsla.; :::e·rn .. �en els 
secreta�-:;,s-generaè.l van J.E: P.S.U. i:2.r.r i::: veruau Loeft 
de Heer Spaak, tijdens Je vergaderin.s v-aa .:.e û0.2J 'lé'.n

Europa, zijn bemiddeling noc; aané;cboden m!l t:G e0i1hcid te 
]runnen redden, vaariroo1- onze land3enoot Jll.r. va·:i d.-r Goes 
van Waters zich eerler ool-: heeft in:t;-espannen. 

:9e gemeentelijke 'Ve1�kiezin::.,en zijn bev2.::.:'..,". voo1� 
April. Ik vernam dat de �.i:. 3. I. ( de neof sci sten) le ::'..i iJ12-
r2len ( r1aarv2.:i. een deel 8ls uiterst :cecl:t::; is e.:::.r:. "t·.:: r.e::.-".:e11) 
tr�chten te ��nnen voor �ecombineerde lijst�·. 

Voor eind Januari is voo1�zien het con:;1-es .vt.n 
de î.S.U. ,doch dit heeft in d.e iGe;even om,->; n.:ii.:.;he,:,::n vee:. 
vc.n zijn betekenis verlo1-en. 

--
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Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de eer aan 
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Politiek 

afschrift 

Rome, 11 October 195U. 

Zijner Excellentie den Heere 
Minister van Buitenlandse iaken • 

. Ik heb de e:r Uwer Excellentie te berichte.,p,dat de storm over de
.Amerikaanse 11 anti-spy lawtf hier te lande eerst gisteren is opgestoken 
hoewel de wet reeds op 28 September jl.van .kracht is geworden. 

'

Twee dagen geleden verklaarde het hoofd van de Amerikaanse Immigra
tiedienst te New York reeds ten aanzien van de Italiaanse reizigers aan 
boord van de 11 Italia11 en de nvu1cania0 niet anders te kunnen doen dan de 
wet toe te passen; gisteren zijn dan ook 100 Italiaanse passag:l.ers op lül · 
Island geinterneerd. 

Voor het eerst sedert de tweede wereldoorlog heeft de Italiaanse Re
gering via haar Ambassadeur te \,ashington een ernstig protest doen horen 
bij de Amerikaanse, daarbij o.a. opmerkend, dat het .Amerikaanse optreden 
te New York een schending betekent van artikel 1 van het onlangs gesloten 
Italiaans-Amerikaanse vriendschapsverdrag (dit artikel houdt de meestbe
gunstigingsclausule t.a.v.de behandeling van elkanders staatsburgers in). 

De Romeinse pers vermeldt het gebeurde op alle voorpagina's en is, 
uiteraard om zeer uiteenlopende redenen, eensgezins in haar verontwaardi
ging. Wat de lijn van de communistisch getinte bladen is, laat zich gemak
kelijk raden; de gemati�de en rechtse pers ipaakt in haar feitelijxe ver
slagen melding van enkele merkwaardige consequenties, waartoe de nieuwe 
wet hee�t geleid: een expert van het Italiaanse Ministerie van Landbouw, 
die op weg was naar Washington voor officiele besprekingen met de ECA 
werd te New York aangehouden, evenals een Italiaan, die reeds tien jaar 
in de Verenigde Staten had gewoond en terugkeerde van een bezoek aan 
zijn geboorteplaats. 

In enkele hooïdartikelen wordt de verontwaardiging iets nader gemo
tiveerd, waarbij voornamelijk word� betoogd, d�� me� het fascistische 
systeem van het vooroorlogse Italie niet over een kam mag scheren met het 
nazistische van het Der�e Rijk. Terwijl de Duitsers uitgingen van de 
schepping van een nazi-elite, zo redeneert men, legde Mussolini het er op 
toe het gehele Italiaanse volk door dwang fascistisch te maken -van de 
schoolbanken af. Daarom zal men onder de burgers van 13 tot 41 jaar met 
een lantaarn moeten zoeken naar de enkeling, die van zijn leven geen lid 
is geweest van een fascistische organisatie. Een gematigd blad als Il 
Tempo ve:rwacht dan ook van de jongste Amerikaanse maatregel ernstige po
litieke repercussies t.a.v. deze generatj_e, waartegen thans zo openlijk 
gediscrimineerd wordt. 

De opmerking, dat vrijwel alle Italianen vroeger of later geliëerd 
zijn geweest met een fascistische organisatie is ongetwijfeld juist. Hr. 
Ms.Gezant behandelde verschillende kanten van dit probleem reeds in zijn 
politiek rapport dd.26 Augustus jl., nr.5009/965, waarnaar ik mij ve:rwij
zing mo�e veroorloven. 

Het is derhalve belangwekkend om te zien hoe de .Amerikaanse autori
teiten hun verhouding zullen regelen met vertegenwoordigers van de ijuidig 
Italiaanse Regering, die voor of zelfs gedurende de oorlog in meerdere of 
mindere mate aan de fascistische kant gestaan hebben. 

De Tijdelijk taakgelastigde, 
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NEDERLANDSE MILITAIRE MISSIE 

BIJ DE GEALLlEERDE BESTUURSRAAD IN DUITSLAND 

MÏllion Militaite N=landal,e ro.ulftACK811 aoeHH811 MHCCHII np11 Ncmcdandl Miliwy Mlsaioo 
to tbc Allicd Cootrol Council 

In Genmny 

aupr6t du Co01CiJ de Cor,tró!ç COI03110M KORtpOAl>HOM coaeH 
hlticmlli� en Allanagnc 

· 1 ; 
a repMIHHN \ FOTO-Bt.Z. 

:r. )8óO "'- No.J()ft!� ; Berlijn-1zrW1ewaJ.d, 11 October 19'.:>0.

Sectie .l Hol1enzollerndamm 4ó/4'/. 
Onderwerp: We:-:rt-i.,erlijn en de anti-commwu.s-

.tSijlage 

tische maatregelen der West
Du.itse Regering • 

In de .noop en verwacnting eerunaal als twaal.fde land in
de West-�uitse Federatie te worden opgenomen, is het steeds 
.net streven van de West-Berlijnse magistraac 5eweesi; zijn 
verordeningen zoveel mo6elijk aan te passen aan de wet:en 
en besluiten der .tSondsrepuoliek, zoals ook 1:106e olijken uit

de nieuwe oonsti tu-i;ie welke op l. Octo oer in we.clcing trad. • 

O! de magistraat ec.1ter de West-Duitse Hebt::rin..; ook 
zal volgen in.haar maatregelen om de overhei<lsdiensi;en van
communistische en rec:.1ts-rad:i.cale .elementen te zu.lveren, is
nog allerminst zeker, verklaaràe lilij Stadtra.; ... 'i1t:::Lmer, chef
van de "Abteilung Personal und VerwaJ. tung". 
Zu.lks houdt verband met de bijzoncie.ce polL;ic:n:e s.i. tuatie 
1n West-jjerlijn, waar dit probleem, nei;welk de ·,vest-.Dui tse
Regeriil8 tot actie noopte, niet van prac ;;isc:1.a betekenis 
wordt geacnt. l.illuers, toen eind 1Y4ö zic11 in de ·,vt:st�lijke
sectoren de 11Ms.5istrat fUr 1.zross-..derlin" co:13"lv..!eer..ie als
tegenwicht tegen de onder ctezeLlde naam in ue üos�sec�or 
zei;elenue instEU1ties en daar1t1ede de sc11eidin6 van ne.c .lijn 
in oost en 'lest een fei"t werd, was ui teraa1·a het overJru .;e
deel van 11et over.neidapersoneel., dat zien aan de zijde 
van de "Wesi;-.M86iS"trat" schaarde, vriJ van co.11.1urlistisc1.1e 
invloeden; personen, die desondanks lllet col.Il.i.nwlistiscue 
beginselen syinpathiseerden, werden op onopvallende wijze 
geäl.imineerd • 

�ietteillin zijn, in verband met de ac�ie der Wes�
Dui "tse Regering, de 11:i3ezirksbUrgei.a.eisi;er" ve:.·zoc.it na te 
gaan of, en in .noever .. :e, de onder 11en .cessor-cerenae diensi;en
ge!nfil treerd zljn met onaemocratisc"1d eleil1tmi;en. Al110..;we.l 
net resultaat van dit onaerzoek nog niet eiekenà is, meende 
mijn zegsman reeds nu te kwlllen voorspellen, da" 11u;.--1 aam.;a:ï.
zo gering zal blijken, dat special.e Hlaatre5e.Len - wel.ker 
practiscae waarde nij ove.ci.;ens in twij .fe.l trok - niet 
gewet�igd zouden zijn. 
Mocht eventueel ook in West-l:lerliJn zie .1 de nooa.zaak voo:i.'uoen
om tot zuiveri� van net ov<:::rneiaaapparaat ove.c Ge gaan, 
dan zou zulks waarsci1ijnlij k op eemro ..i.Oi6er wij ze kunnen 
gescni ,::den dan in West-Duitsland. �oo-� net onto:i.·eken van 
een 111.leann;engesetz II werken a.lle in d1eus ti van ae mag:i.si;raa t
zijnde persou.t;iu als "Angestell.te" op een a.rt>eidscontraci;. 
net verbreken der dienstbetrekkillf sou derhalve niet op al 
te grote moeilijkheden stuiten, v,o al niet, waar r.ien, 

net ttoofd der �ederlandse 
Missies in Duitslan� 
te, .ts o n n 

f ... 
- 2 ...
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volgens Stadtrat '.rheuner, op de rn.eûewe:ckin6 <.lar oe ;;:coKt.:en 
vakooruien zou kunnen rekenen. Zoals ecHte.c reeds vermeld, 
zal de magistraat zoveel mogelijk een dergelijke actie ver
mijden an er de voorkeur aan geven om, zoals na de b�ueur
teniasen Tan 1948 ia gescnied, ongewenste elementen op 
andere·wijze te verwijderEUi. 

In dit verband zeide Stadtrat Theuner mij nog, de indruk 

/

te hebben dat men liet in regerin�skrill6en te �onn er niet 
geheel over ,ene is of de door de Re5erirlé; af6ekondi�de maat
regelen wel in overeenstemming zijn met de grondwet c.q. me� 
dé voorlopige ambtenarenwet. 
Niet alle�n zou de zojuist afgetreden .Minister van ni1u1en
landse Zaken tteinemann zich in een gesprek u1et s-�ad trat 
Theuner in dian geest hebben uiteselaten, doen 00k zou op 
een recente bijeenkomst van W�st-.UUitse ourge�eest�rs twijfel 
zijn gerezen omtrent de vraag of men bij de uitvoering van 
de besluiten der :Bondsregering op de steun der "Ar oeiï;s6e
ricnte" zou kunnen rekenen. 

De Tweeáe 11andelssecre.;aris, 

(Drs. 
\�� 
, •. van rüerop; • 
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verdediging en -- "
van de staat in lfl- .?7, /U 1 beveiliging 

Italie. MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 1--.._.......:..;_.;;;...;;,.__ 
HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET • 
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN • 18 OCT. 195(),

1 bijl. 
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Hierbij doe ik U ter kennisneming af
schrift toekomen van een rapport van 
Harer Majesteit's Gezant te Rome, dd. 30 
September 195u, nr.5661/1995, betreffende 
nevenvermeld onderwerp. 

De plv.Chef afd.O.O.en V., 

Aan : 

de Heer Hoofd van de B.V.D • 

• 

� 9994 • '49 
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Rome, 3U September 1�50. 

�ijrler Excellentie den Heere 
Minister van Buîtenlandse iaken, 

te 's Gravenhage. 

_Ministers en Pait.ementsleden zijn van de vacantie teruggekeerd. In 
het middelpunt van de belangstelling staat de quiten�andse en vooral 
de binnenlandse veiligheid. Minister Conella1 Secretaris-Generaal van de
Christendemocratische partij, heef"t onlangs iri een open brief aan <ie 
Gasperi een vo orstel gedaan voor de oprichting van een civiele militie, 
zulks ter versterking in geval van nood van de normale po�itie en de 
carabinieri. Gelijk men kon verwachten gaf dat plan de linkerzijde aan
leiding tot luid misbaar, dat was een plan tot terugkeer naar het fascis
me .• (In qit verband zij venneld, dat onlangs van Christendemocratische
partij-zijde ook een minder gelukkige opmerking is gemaà!:t ,door zich aan 
te dienen als de "leidsterparti j" van Italie, hetgeen vooral bij de andere 
regeringspartijen niet is geappriciëerdf. 

In de eersiïe vergaderingen van· dm Ministerraad is blij.K:baar een 
dergelijk plan aan de orde geweest, maar al spoedig werd beKend gemaakt, 

• dat dit alles op misverstand berustte. Het ging niet om oprichting van 
hulpcorpsen voor de veilighe:tl, maar doodgewoon om de zogenaamde civiele
defensie in den Britsen zin, d.w.z. een organisatie, die bijvoorbeeld 
bij luchtaanvallen de bescherming van de burgerbevolking moet behartigen.
ne beschenning van de binnenlandse veiligheid zou blijven toevertrouwd 1

aan de organen van de overheid. 1
Indien er werkelijk helemaal geen kWestie ware geweest van oprich

ting van hulpcorpsen ctan hadden Saragat en de directie van de Republi
keinse pa:çtij (een regeringspartij) niet resp. een artikel en een 
communique het licht doen zien, zich kantende tegen de vorming van 
milities. 

Het is nog niet duidelijk wat uit dit alles naar voren zal komen,
volgens de pers heeft de Ministerraad echter reeds besluiten genomen voor
de indiening bij het Parlement van een aantal wetsontwerpen. In de eerste 
plaats een wetsontwerp voor oprichting van een Directie-Generaal voor 
Civiele Defensie, ressorterende onder de Minister van Binnenlandse �aken. 
De taak van dit lichaam zou zijn bescherming van de Burgerbevolking in
geval van oorlog of calamiteiten. De bestaande en hulp brandweer organisa
ties zouden daaronder komen en de diensten voor bescherming van de burger-

•
bevolking en :fabrieken tegen oorlogsgeweld (dus schuilplaatsen tegen bom
bardementen etc.etc.) Deze dienst zou vaste of losse ambtenaren kunnen tel 
len en ook vrijwilligers. Requisitie van goederen en diensten is voorzien 
in het wetsontwerp in gevallen van gevaar voor de veiligheid van den staat

Een tweede wetsontwerp tegen militaire en economische sabotage zou
worden voorbereid door de Minister van Justitie. Dit ontwerp zou vooruit
lopen op zekere wijzigingen van het straf'wetboek,waannede een commissie 
reeds bezig is. Bij de voorbereiding worden een aantal andere ministers
betrokken.

Andere goedgekeurde en in te dienen wetsontwerpen betreffen een up
date maken van de bepalingen over de controle op wapens. 

Te:rwijl nieuwe wettelijke maatregelen tegen militaire sabotage een
vrij eenvoudig onderwerp schijnt,is het duidelijk, dat een wetgeving op 
economische sabotage zeer diep kan ingrijpen. Allerlei vormen van stakin
gen,die het productieapparaat in den wijdsten zin in gevaar brengen,kunnen 
immers hieronder worden gebracht. Het schijnt,dat ook wordt overwogen de 
bezetting van fabrieken en land hieronder te brengen, ook een zeer deli
caat punt. 

Van de linkerzijde wordt een interpellatie verwacht bij de behande
ling van de begroting van BinnenLandse :6aken tegen. de "on\_i;roductieve 11 uit
gaven (versterking van de politie etc.), een dankbaar thema, want men kan
dit geld immers veel beter aanwenden ter verhoging van de levensstandaard
van de arbeiders.



.. 

Datzel�de ve:rwijt van onproduotiviteit zal ook wel gericht worden ten 
aanzien van de milliarden, die nodig zullen zijn voor de opvoering van 
de bewapening. 

Op het gebied �an buitenlandse politiek zal de critiek zich voorts 
richten tegen de deelneming van Italie aan het Atlantisch leger, een 
deelneming, die tevoren in het Parlement besproken had dienen te worden. 
·Voorts zou Nenni interpelleren om de motieven te leren kennen, die
'Sf orza er toe hebben ge bracht zich de advocaat. te maken van de herbewa
pening v:an- Duitsland. t 

In mijn recente berichtgeving maakte ik melding van de w:aarschijn
lijkheid, dat September een onrustige maand zou wo rden door het conflict 
tussen on�ernemers en arbeidersbonden over voornamelijk twee onderwerpen: 
salarisschalen en ontslagen. Onder leiding van de Minister van Arbeid 
hebben deze tweede helft van September voortdurend besprekingen �laats 
gehad en de ve:rwachte grote staking is dusver uitgebleven. De l�iàer van 
de Confindustrie, dien ik onlangs sprak, toonde zich optimist over het 
bereiken van een oplossing. 

,;. ' 

( 
. 
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DE GEZANT. 
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