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10 Ootober 1953. 

Ten vervolg. op mijn schrijven van 8 Juli 1953 
No 189978, heb ik de eer Uwer Excellentie hiernevens 
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	een overzicht aan te bieden van de werkverriohtingen 
van deze Dienst, betrekking hebbende op de periode 
van 15 Juni - 15 September 1953. 

Het Hoofd van de Dienst1 

Er H*. Felderhof 

Aan Zijne Excellentie 
de Minister van Binnenlandse Zeken, 
te 
Ns-GRAVENHA0E.  
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"InaRaM 
4ommuniotischePprtilliefierieSSO.F.R. 1,  

Geconstateerd werd dat in toenemende mate 
vooraanstaande pertignectionarimen sidh dit jaar 
met vlo:anti° naar landen echter het Ijzeren Gordijn 
hebben begeven. Het ligt voor de hand dat deze reizen 
naast ontspanning eek bijbedoelingen zullen hebben ) 

 op zijn minst op het gebied van de aommlettsehe 
propaganda en daarnaast voor partijvoormannen om 
zieh van instructies te voorzien. 

Zen beschouwing werd gewijd aan de Resolutie 
van het Degelijke Bestuur van de partil,uitgegevm 
naar aanleiding van de voor de O.P.N. nogal droevige 
stembusresultaten bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
Omtrent esa ter afsluit img ven de dimussies rond 
deze Resolutie op 12 en 13 September 1953 ~Ouden 
zitting van het Partijbestuur, alwaar Paul de Groot 
een redevoering hield, wordt een overzicht samen. 
gesteld. Ra de mineurstemming in de Partij, ont. 
staan tengevolge van het resultaat van de ~kie. 

Ben
die nog werd versterkt door de kwestie 

Bene en de opstand in de Deutsohe Demokratisehe 
Republik, is thans enige opleving in de interne 
partijsfeer bespeurd. 

Een stimulans hiertoe gaf de situatie in 
Frankrijk, de &matsende huurverhoging en het 
vraagstuk van de opheffing van de consumptiebeper. 

In de huidige ontwikkeling van de situatie op 
sootael.monomisch gebied meent de Partij een me. 
gelijkheid te zien om la haar "eenheid van actie"- 
taktiek de massa te bereiken. Hierbij neemt de 
partij zich voor uit het door Paul de Groot ge. 
laakte "bruuske optreden bijtoot  de watersnood en de 
bij de verkiezingen gemaakt 	isohe fouten, 
lering te trekken. 

Grote aandacht werd gewijd aan de pogingen 
van de Ø.P.N. om haar activiteit in de bedrijven 
tot nieuw leven te wekken. Daarbij werd geconsta"» 
teerd, dat in verschillende belangrijke districten, 
nieuws meer voor hun taak berekende funotienarissen 
voor het bedrijfewerk werden aangewezen en dat in 
enige bedrijven speciale instructeurs belast werden 
met het leggen van contacten, met het doel tot vor. 
ming o.g. versterking van de oommunistisdhe be. 
drijfeafdelingen te komen. 

Gegevens vonden bewerking betrekking hebbende 
op de organisatie van de illegale C.P.N. In de 
overheidsbedrijven te Amsterdam, waarbij kon word 
vastgesteld dat van de illegale O.P.N.—groeperingen 
in bedoelde bedrijven slechts een kleine
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militante partijganger* deel uitmaakt 



Geoonstateerd kon worden dat de Partij bij 
benadering van de arbeider* de nadruk gelegd wil 
zien op de noden en de behoeften van alle dag en dat 
~afliggende politieke kwesties niet ter sprake 
mogen worden gebracht. 

Met medewerking van de verschillende ver-
bindingen wordt getraeht een overzicht te verkrijgen 
van het juiste ledenaantal van de C.P.N. en de sprei-
ding van deze leden over de districten en afdelingen. 
De ontwikkeling van de scholing in de Waf., waarin 
sinds geruime tijd de zelfetudie de hoofdschotel 
vormt *  wordt gevolgd. Indien over deze materie vol-
doende materieel verkregen ken worden zal de samen-
stelling van een overzicht words» overwogen. 

Gesignaleerd werd *  dat de Staatsdrukkerij van 
de U.S.S.R• te Leningrad het plan heeft opgevat, 
boeken in de Nederlandse taal te gaan uitgeven. 

?en aanzien van het aantal *bomt.* op *De 
Waarheid* kon, ondank* de vrijwel op elkaar vol- 
gende werfcam;agnes, de voortzetting van een achter-
ulteng worden geoonstatiiid. urn vooral in Amster* 
dia- nieuwe lezers te trekken ie een actie ingezet 
cm de uitgave van een Inia~~tendblad voor Am. 
sterdam mogelijk te maken. 

Hiertoe moet door de Partij f. 50.000 worden 
bijeengebracht. Ale deze taak is vervuld, zal worden 
begonnen met een actie voor het verkiezingsfonds 
1554, waarvoor men fe 150.000 wil bijeen brengen. 

De openbare activiteit van de 0.P.N. was in di 
afgelopen periode gering, zoals steeds gedurende de 
zomermaanden. 

Te memoreren vallen het traditionele Waar'. 
heidezomerfeeet, dat door de slechte weersomstandig-
heden letterlijk en figuurlijk in het water viel, • 
een schadepost van oa. f. 10.000 opleverde en de 
eveneens gebruikelijke vergadering op "Prinsjesdag* 
o. in. gehouden te Amsterdam, Rotterdam,IS-Oravonhagel 
Zaandam, Haarlem en Ensohedee 

9,apekitifehl YalybeWeeind.  

Pinfuelel, toes~A.V20,  Uit verschillende 
ontvang m -berichten, *timeuit publicaties in de 
E.V.C.-organen, kon een inzicht worden verkregen 
van de methoden, die deze organisatie gebruikte om 
uit haar benarde finanolele toestand te geraken. 
Vastgesteld kon worden, dat door de toegepaste be-
sainigingomaatregelen het organleatorisehe werk der 
E.V.O. in de toekomst bemoeilijkt zal worden. 

Aan de ingevoerde oontributic-verlaging werd 
een grootscheepse ledenwerfactie gekoppeld, die een 
nauwgezette obeervatie noodzakelijk maakt, temeer 
daar de F.V.O.-leiding de mogelijkheid van het 
voortbestaan der organisatie afhankelijk heeft ge. 
eteld van de resultaten daarvan. 
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B.Y.C. 	de »~~gelk,  Met het 
oog op mokOUSke »ene 	van het aantal ~klagen, 
waarbij communisten een rol spelen, werden ook de 
gedragingen der E.V.C. tea aanzien van de kwestie der 
huurverhoging en opheffing consumptiebeperking, met 
aandacht gevolgd. 

Gebleken le, dat hierbij sprake was van een 
voortzetting van de communistisohe tactiek, welke 
momenteel gericht is op het bereiken van eenheid van 
actie onder de arbeiders, waartoe ook de te Affiets». 
dam op 11 October a.s. te houden landelijke mant.. 
festatie aal moeten dienen. 

t V. .41* 	Van verschillende verb. 
bind 	 n 	n binnen over het streven 
der S.V.O. het jeugdwerk in haar gelederen nieuw 
leven in te blazen, zonder dat evenwel tot dusverre 
hiervan veel succes is gebleken. 

Het infil~e0mwerk..  In de vervanging ~I het 
oppositié..orgaaárné 51~ van de N.V.V...erm door de 
"Stom uit de Vakbeweging" le eten -eimpbom gezien van 
het streven van 0.P.N. en E.V.C. naar verruiming van 
het infiltratieterrein, daar ook de andere Uniebon-
den met dit nieuwe blad moeten worden bewerkt. Te-
voren ontvangen berichten hadden deze koers reeds 
aangegeven en maakten tevens duidelijk de sterke 
binding tussen de uitvoerders van het infiltratie.. 
werk en de 0.124. en E.V.C. 

Daar het werken in de bonafide vakbonden door 
de Partij herhaaldelijk wordt beklemtoond, wordt 
dele actie, die echter moeilijk te onderkennen ie, 
met aandacht gevolgd. 

Nagegaan zal ook werden in hoeverre de opdracht 
van de Eelreee zal kunnen worden verwezenlijkt, nl. 
om in haar delegatie voor het W.V.V. .00ngres (000- 
ber te Wenen) een aantal N.V.V.ere 40p te nemen. 

	

E.V 	ti 
gedragingen der E.V.C.-  

bonden in het bedrijfsleven werden in de afgelopen 
maanden o.m. speciale aandacht gewijd aan: 

- acties tegen winstdeelregelingen in enkele 
metaalbedrijven; 

• naties onder het personeel van enkele interlooale 
bunondernemingen, 

▪ aoties tegen nieuwe C.A.O.'e in de bouwvak- en 
metaalbedrijven 

Veel aandacht moeet worden besteed aan de 
stakingsdreiging eind Juli, vooral met het oog op 
de voor de eerste week van Augustus bepaalde proef.' 
mobilisatie. 

Gegevens werden ontvangen over voorbereiding 
van enkele bedrijfebondecongreseen (De metaal in 
flatober, de A.N.B.Z. in December a.s.). Nog niet 
wordt beschikt over informatie* welke er op wijzen, 
dat er een fusie tot stand mal komen tussen A.N.B.Z. 
en A.M., zoals zulks sedert het Congres te Praag 
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(werkeje
vooraar 1953) op internationaal niveau werd be- 

lligd. 
De besehikking werd verkregen over een verslag 

van de in Juli 1953 te wenen gehouden bijeenkomst van 
« het Administratief Co al ven de Internationale Be.• 

roep♦afdeling ven het W.Y.V. voor de Metaal.. en 
mechanische industrielint waaruit o.a. gegevens kon.• 
den wordea'gepu4t betreffende richtlijnen voor te 
voeren ~Abel. 

Geeenstateerd ken werden dat d* actie welk* de 
ohevota heeft ontwikkeld in de Wester aulker ~fl^ 
naderij te Ameterdan voor deze 1.V.0.0.bedrijfebend 
een gevoelig verlies een prestige heeft opgeleverde 
als gevolg van snel ingrijpen van de fabrieksleiding. 

verdere vorderingen werden gemaakt met betrek. , 
 tot de wetenschap omtrent de egn• neutrale 

van hgt.T.impereeneel "Ons Belang*. Gebleken is* 
dat deze organisatie volledig onder contra* van de 
0.P.N. en 	staat. 

OVerige Rentelorgaitisokties ven de 9."  
bedri~ 

held 	 net betrek.. 
king tot het 3ewereldvrouwenoongres der rederatten 
t*ozeratique Internationale des Femmes (5 12 Juni 
1953) bleek seer beperkt. Slechts 16 vrouwen ver.. 
tegenwoordigden de nederlandse organisatie te WO.. 
penhagen. Tws reactie van de N.V.». op de ten oongres• 
se opgeetelde resolutie bevoetigde de dezerzijds 
heersende opvatting, dat de besluiten van Tropenhagen 
niet meer gijn dan uitgangspunten voor uiteenlopende 
politieke acties, die elders moeten worden ontwerpen. 

Naterlapt•tW.S.R.  Na onderzoek bleek, dat de 
door het hooffsbeetfaur ven *Nederland-U.544.w elw 
publiceerde eljfers betreffende de resultaten der 
leden. en/of abonn6werfacties gewoonlijk de wft. 
winst weergeven. inmiddels ontvangen bedankj 
zijn daarin niet geoalculeerd. 

110 vereniging heeft 
waarsohijnlijk 16 filnprojectie•apparaten ter be.. 
sohikking, wasare on de meesten in bruikleen» Voor. 
bereidingen dijn waargenomen voor de in ootober 
n4,44 te houden ,"maand voor vrede en vriendschap 
met de nowjet.Uniew. 

./:.. k" t.i. ,kl 1 	1 * Het A.N.J.W. werd geheel 
in bes eg , 	, 00 de voorbereidingen voor en -,- 
de uitvod ,; van het 3. Wereldjeugdoongres (25 • 
30 Juli j1.) en het 4* wereldjeugdfeetival 	 16 
Augustus j1), belde te Boekarest. Aen uit Nederland 
naar het restival vertrekkende deelnemers werd veel 
aandaoht gewijd. Op de eerst genoemde bijeenkomst 



was Nederland vertegenwoordigd door een delegatie 
van 9 personen, allen vooraanstaande functionarissen 
van het A.N.J.V. Vet Pestival werd bijgewoond door 
oiroa 580 Nederlandse jongeren, waaronder verschil- 
lende niet-rooms sten. Net  Nederlandse voorbereidt*
comiti verzorgde o*m, de samenstelling van enige 
sport•teams. 

Sedert 23 Augustus jl. -de datum van terugkeer 
van de laatste groep deelnemers in Nederland.. worden 
in vereehillende steden feestelijke ontvangstverga-
deringen geconstateerd, waar gesproken wordt over 
de te Boekarest opgedane ervaringen* 

011, Verestestri4ders.  De activiteit van het 
oomitd wEenheid in het Verzet", door middel waarvan 
de communisten hoopten de oud..verzetslieden te bun. 
delen en een breed front te vormen tegen de EIDD*G., 
wordt op de voet gevolgd* Zowel door onderlinge on-
enigheid als door de afwijzende houding der bona-
fide organisaties bleef tot op heden elk succes 
achterwege. 

Vredes 	gebleken is dat de zitting der 
Wereld vrede* R 	Boedapest (15 - 20 Juni jij de 
Nederlandse svredesstrijd erso niet aanstonds totdizer 
actie heeft gebracht. Eerst medio September kon 
voor de eerste maal enige weerklank worden gecon-
stateerdzInde te Boedapest voorgestelde oampegne ter 
bevordering van onderhandelingen over internationale 
politieke geschillen in de vorm van voorbereidingen 
voor een to houden opinie-onderzoek. 

04eferentte va, megog# Na herhaaldelijk 
stel Vena tonaiotte van 23 + 25 mei 31. te Wenen de 
Internationale Conferentie van Medici plaats, welke 
reeds in testober 1952 in Italie zou worden gehouden, 
dook destijds door de overheid werd verboden. Van 
Nederlandse zijde werd ...mede door het uitlekken 
van de communistische achtergronden» aan de 
confrentis te Wenen niet deelgenomen. De communisten 
pogen uiteraard gaarne medici te betrekken in de 
strijd voor de vrede. Hun belangstelling voor deze 
categorie/in Nederland o.m. worden geconstateerd 
in de uitgifte van een medisch bulletin door de 
Vereniging Nederlendsli*S.S.R* en een poging om 
enige medici en verpleegsters uit te nodigen voor 
een reis naar de Sowjet-Unie. 

Anti E*D.010-fot;fs  De anti-E.D► Oss-actie, waar+ 
toe in het voorjaar enige plannen werden gemaakt is 
tot op heden weinig belangrijk gebleken. Een op 14 
Juni 1953 te Amsterdam gehouden anti-E.D.G~enferens 
tie t  waartoe een speciaal comitd werd opgericht, 
heeft nog geen merkbare gevolgen gehad. Een onder-
zoek naar de activiteit van 2 leden van dit ~mi« 
in het buitenland bracht geen opheldering. In de 



komende winterperiode zal, mede in verband met 
de nieuwe actie ven de vredesbeweging, niettemin 
rekening gehouden moeten worden met een mogelijke 
wederopleving van deze actie, 

De besluiten van het 3. I.U.S.-oongres, dat 
van 27 Augustus tot 3 September 1953 te Warschau 
werd gehouden, zijn uiteraard nog niet tot uiting 
gekomen in de actviteit van de communistisehe etu. 
derenden in Nederland, verenigd in de Federatie 
van Vooruitstrevende Studenten Verenigingen en de 
0.P.S.J. Nederland was daar vertegenwoordigd door 
15 personen. Het is te voorzien, dat deze betrekke. 
lijk kleine groep met eventuele noties sleohts 

resultaat zal kunnen boeken. 

eln,„;ktele"• 
Op dit terrein, kon vrijwel alleen worden 

geconstateerd, dat door de Vredesbeweging "De 
Derde Wee in samenwerking met andere organisa. 
ties o.m. de Federatie van Anarchisten in Nader. 
land (F.A.N.) anti.militairistische pamfletten zijn 
verspreid ter gelegenheid van het vliegfeest te 
Soesterberg, hetgeen geleid heeft tot een scheuring 
in de INAiN. 

MTS . 

Natio:40m; 10!roikolim plots» sweging (114.544)  

In de laatste maanden had bijzonder de aandacht 
de opkomst vaa de Nationaal Europese Beweging (F.B.S2 
wier neo ►fasoistisch karakter onmiskenbaar bleek 
uit mededelingen en beschouwingen in haar orgaan 
ne Dialoog". Reeds eerder waren symptomen gecon. 
stateerd, dat la de kring van de *Werkgemeenschap 
Europa in de Lag, Landen*, waaruit evengenoeinde 
Beweging is vo 	omen, de tijd rijp werd geacht 
voor de vorming van een politieke organisatie. 
Door aanplakbiljetten tred de N.B.S.B. voor het 
eerst in het openbaar. 

De aanwezigheid van een band tueeen de 
N.E.S.B. en buitenlandse susterorganisnties werd 
o.m. beveelt door de 4,1~~ die deze Neder+ 
lande* 	bij haar oprichting dit het buiten- 
land mocht ontvangen. 

Koelie werd daarop Comoren van een oproep 
van de N.E.3.B. waarbij gewezen wordt op Me moge. 
li jkheid om zich als geheim lid te laten inschrijven 
ingeval bijzondere omstandigheden een opealiffirlid-
maateohap bezwaarlijk doen zijn alsmede van een be• 
sluit om echolingsbijeeákometen te organiseren. 
Ook een bericht met betrekking tot het voonemmn am 
insignes uit te geven kwam ter beschikking leun 44 
Dienst. 

Gesignaleerd kon voorts warden een voorgenomen 
oolportage.actie met het blad "alarm" waardoor tij. 



dig de nodige maatregelen daartegen kenden worden 
genonmn. 

Ale gevlag van het optreden ven de Overheid 
tegen de leiders van de N.E.S.B. ie de activiteit cas 
deze orgenisatie voor het ogenblik vrijwel lamgelegd. 

5tiehting_0,44.Po3t$tiske / Dpl1nent9n.  

Vernamen werd* dat Mr J. Welthuis als voor» 
zitter dezer Stichting sou aftreden om zich geheel 
te wijden aan zijn nieuwe taak van Werkleider voor 
Nederland der N.E.3.3. 

Van de Stichting O.P.D. werd weinig activi. 
telt waargenomen. Hel blad I» WOodhoorno* dat 
sinds Januari van dit jaar niet meer was verschenen* 
kwam in Juli. ~ruit *  thans in gestencilde vorm. 

Het bleek nogmaals *  dat de Stichting zelve 
zich zal verzetten tegen invloeden *  die haar in 
politiek vaarwater pogen te brengen *  terwijl het 
voorts duidelijk werd *  dat het moeite kost een vol. 
tanig Hoofdbestuur bij elkaar te brengen. 

naatiaangraPEME 
geconstateerd kan werden dat een tweetal hier 

te lande verblijf houdende personen afkomstig nat 
Oost.nuropeme volksrepublieken bezoek hebben gehad 
van functionarissen verbonden aan de diplomatieke 
vertegenwoordigingen van bedoelde republieken in 
het buitenlend. 

In onderzoek ie nog of hier sprake is van 
subversieve bedoelingen. 

Verdere aandaeht werd besteed aan de #011~ 
nistische organisatie van Griekse Zeelieden 
(044.0.)* hetgeen heeft geleid tot de verkrijging 
van zodanige gegevens *  dat ook op de plastsvervánw 
gend vertegenwoordiger van evengenoemde organisatie 
hier te lande de hand kon worden gelegd. Zoals in 
het vorige overzicht ie gemeld *  is de hoofdverte-
genwoordiger in Nederland van de O.R.N.O., die al-
hier clandestien verbleef *  door bemiddeling van de 
Poolse Legatie -na zijn aanhouding. naar Polen 
vertrokken. Ook in het onderhavige geval kon de 
belangstelling voor deze aangelegenheid worden 
geconstateerd van Nederlandse communistische zijde 
en in de eerste gaat* van de vertegenwoordiger van 
de 0.E.N.O. voor West.Europs te Oardiff* die nl. 
dezelfde Nederlandse communistische advocate ver-
zocht heeft de juridische belangen van de desbetref-
fende Griek te behartigen. 

De observatie waarin de Rufwisoh.Orthodose 
Kerk in Nederland is betrokken heeft tot de aon 
olusie geleid *  dat de positie vgn deze gemeenschap 
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le verzwakt door interne scheuringen, welke hebben 
geleid tot het uittreden van twee priesters van 
Nederlandse nationaliteit, die belast waren met de 
leiding van de nollandee parochie in de Russiedb» 
Orthodoxe Kerk. 

gen vruchtbare samenwerking ie tot stand geo. 
komen met het parket ven de P.O. te Arnhem met het 
oog op het verhoren van de op de 0flosenhofis bij 
amen geinterneerde vreemdelingen, die illegaal 
Nederlaud zijn binnengekomen en alhier politiek 
esyl hebben gevreesd. 

Met voldoening ie kennis genomen van de •i» 
overleg eet deze tlienet. aanvoerde gedragslijn van 
het ttinisterie von Buitenlendso leken om voortaan 
bij de vieumaanvragen ven personeel bestemd voor 
de sowjet~‹ueelsche Re ndelevertegenwoordiging te 
Amsterdam nauwkeurig te dofte preelderen met welk 
doel en voor welke tijdsduur betrokkenen naar Ne-
derland worden gezonden, waardoor een betere basis 
ie ,geschapen voor de observatie van deze Sovjet» 
ambtenaren tijdens hun verblijf hier te lande en 
waardoor ook ongewenste prolongatie ven hun ~we" 
zigheid alhier kan worden tegengegaan. 

~Rums cggrux gs 0 npy.  
De aandacht ven deze Menet te 	tigd 

weest op de herdenking ven de uitros 	der Repee 
bliek Indommeld e  welke op 17 ~votum j door de 
ommeunistieohe Perhimpoenan Indo Beis ...afgescheiden 
van de officia* ven het In. onesteehe Nage eommias~ 
riaat uitgaande 	1 ,1 georganiseerd en waar- 
aan ook andere Indonesische verenigingen zonder of 
met won geringe communistisehe inslag hebben deel.» 
genomen. 

Uit de omstandigheid dat ditmaal in deze her , 
 ~icing niet de 	ie betrokken, zoals in voor•• 

afgaande jaren steeds het geval le geweest, kon neg 
weer eens worden geoonetateerd, dat de P.I. neer 
buiten niet van zijn ..nog steeds ~hts... band met 
de Partij wil doen blijken. 

D* steun welke de Nederlandee oommenleten aan 
de Indonesisch' communietieohe saak willen bli ven 
geven kon worden afgeleid uit de opvallende wi

j
ze 

waarop ook van deze zijde aan de 17e Augustuadke 
msterdam, •iotterdem en semerftvenhegew herdenkiwea 

zijn gewijd welke vergezeld mijn gegaan van 
verzending van talrijke geluketelegrammen aan de 
Besturen ve.n de overeenkomende organisaties in Ine. 
doneer». 

Wagegnan wordt Mg wie de hand heeft in een 
gecamoufleerde wijze ven verzending ~uit Ansterdem 
naar Tndonend van de Kominformkrant• 



Deze Dienst volgt met aandacht de ~wik». 
lin/en in *abonnees kringen in verband met een m-
eelij» opleving van de politieke activiteit als 
gevolg van de komst van de Ambonnsee groep uit 
Nieuw Guinea. 

Waartenomen ie, dat de pempagand~activiteit 
middels radio en gedrukt.* uitgaande van de Chinese 
Volksrepubliek op Chinese Intellectuelen, welke in 
het buitenland wonen, mik in Nederland omme begint 
te boeken in die zin, dat de gedaohte veld widdlazen 
neer toekometmogelijkheden heeft in de Chinese Volks-
republiek dan in 'ademen*. 

Vast is komen te staan, dat bij deze prei»w 
gands.activitelt ook de oommunietische boekhandel 
oPegasum* te Amsterdam eest, rol speelt, waarvan deze 
duidelijk blijk heeft gegeven door van 7 - 15 ~uw. 
tm een Okine^week te organiseren in de vorm ven 
een tentoonstelling ven een uitgebreide collectie 
lectuur uit en over communistisoh China. 

De invoer van deze Chinees propaganda-lectuur 
middels de peet, met schepelingen of not diploma, 
Coke koeriers vormt een onderdeel van het algemene 
vraagstuk ven de import van communistisch propag ►  

dematerisalop welk gebied deze Dienst voortgaat 
gegevens te verzamelen, zulke met het oog op een 
mogelijke heroverweging ven de mogelijkheid &carte. 
gen verbodsbepalingen in het leven te roepen. 

De activiteit van de antl ►Nederlande gezinde 
Surinaamse groepering te Amsterdam bleef in de ob e. 
eervatie ven deze Dienst. Bijzondere feiten kwamen 
daarmede niet naar voren, behoudens een poging van 
de vereniging "Ons Suriname" me ook in Den Base de 
Surinamers in hun verbond te trekken. 

mataimmiggma 
Veel werk moest worden besteed aan de ent.. 

warring en ontleding van de hoeveelheid informaties 
welke het vermoeden bevatten van een wijdvertakte 
spionnaeoworeani ,atio, in west- Europa, wel» ook 
hier te lande werkzaam sou zijn en waarin mede 
Nederlandse «rioleren zouden zijn betrokken, 
Dit onderzoek heeft geleid tot de concluele, dat 
gefantaseerde informaties zijn gelanceerd met het 
doel om persoonlijk voordeel te behalen. 

De observatie van contaeten tussen coma>. 
nistisohe organisaties hier te lande met buiten.. 
lende. vertegenwoordigingen vindt regelmatig voort-
gang met als resultaat, dat kortelings de nauwe 
relatie tussen een vooraanstaand bestuurslid van 
een oommunistisohe mantelorganisatie met de Sowjet-
Rusb4sohe ~meed* kon worden aangetoond. 



Ben nau*earig onderzoek ie verder gaande neer 
de gesignaleerde uitwisseling van gegevens tussen 
de ooMmunistisehe mantelorgantgatie "Verenigd Verzet 
1940 - 1943e en het hoofdkwartier van de P.I.R. 
(P4d4ration Internaktonal des R4sistants, des 
Vietimes et des Priliscalers du Fascisme) te wenen, 
waartoe o.m. enkele vdbraansteande leden van ge-
noemde Nederlandse groepering als koerier zouden 
fungeren. 

Met medewerking van buitenlandse zusterdiensten 
is het mogelijk geweest vaat te stellen dat aan een 
vooraanstaand internationaal bekend communist van 
Zuld...Amerikaanse origine, tijdens zijn verblijf in 
ons land ven enkele dagen, o.m. door enkele No• ►  

~lande* partij..•functionarissen en verschillende 
communistisch georienteerde intelleetuOlen hulp is 
verleend bij het clandestien overbrengen naar Zuid-
Amerika van een uitgebreide Marxistisohe bibliotheek 
en Oominforn documentatiematariaal. 

Het eerder gerapporteerde onderzoek naar de 
omstandigheden, welke de stagnatie hebben eeroor» 
smakt in de Becker** Sons fabriek te Brammen, welke 
ook oorlogsmateriaal vervaardigt, heeft tenslotte 
niet met zekerheid kunnen aantonen, dat sabotage 
in het spel ie geweest. 

IPCMOgg EN PIWOIRF  
Br wordt bij de observatie van de handel met de 

landen gelegen achter het 141~m Gordijn wel rik*. 
rang gehouden met een toenemende bereidheid van de 
communistisohe landen om met het Westen zaken te 
doen, welk verschijnsel de aandacht verdient door-
dat een toename van aantasten (vele Nederlanders 
bezochten de Leipsiger Masse) de mogelijkheid ver.• 
groot van transacties in strategische materialen. 

Aan de doorvoer door Nederland van deze ma-
terialen wordt blijvend aandaeht besteed. Uit het 
cijfermateriaal dat werd vergaard, blijkt dat dl 
totale doorvoer naar ooneunistieche landen -alleen 
reeds via de haven van Rotterdam- van goederen waai 
aan een strategische betekenis kan worden toegekend, 
gedurende het tweede kwartaal 58.560 ton heeft be-
dragen, met toename van bepaalde materialen van 
grote ntrategisohe betekenis zoals koper, oobalt, 

Bet ter kennis gekomen geval van de doorvoer 
door Nederland naar Oost-Europa van een voor de 
wapen industrie zeer belangrijke boormachine van 
Weet-Duits fabrikaat b) een uitvoervergunning voor 
Israel, heeft nog eens de behoefte geaoeentueerd 
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aan een oplos ging van het vraagstuk van een inter-
nationaal sluitende °ontvel, op de doorvoer, welke 
oplossing de O000m te Parijs nog steeds niet heeft 
kunnen bewerkstelligen. 

Bepaalde transacties la strategisch materiaal 
waarbij het vermoeden bestaat dat sél Nederlandse 
voorsohritten werden overtreden, hadden mede de 
aandacht van deze Dienst e  waarbij nauwe contacten 
werden onderhouden met de economische opsporing*. 
organen. 

W9tmi  De mendmeht van de Dienst 
blijft 	ht' op ce bronnen van inkomsten van de 
C.P.N. en zijn organen,Lwaiez44,1-stesds-een-~ 

dat de communistische partij voor- 
deel t 	uit transacties tussen monopolie• 
firma's aohter het IJzeren Gordijn en al dan niet 
communistieche Nederlandse zakenlieden. In dit ter. 
band werd een bericht verkregen e  dat in een district* 
G.P.R•-vergadering een voorstel naar voren was ge- 
komen om de export van een bepaald artikel neer 
Tejeeh~lowakije in eigen hand te nemen, teneinde 
op deze wijze inkomsten voor de partij te verwer-
ven, maar dat op grond van in het verleden onder-
vonden moeilijkheden was verworpen. 

Geoonatateerd werd, dat de begin Juli 1953 af-
gesloten inzamelingsactie van de Q.P.N. ten behoeve 
van, het Gezoienteraadsverkiezingsfonds f. 93.854 ,0. 
heeft opgebracht, zijnde ruim t. 25.000.- minder dan 
de Partij zioh met fe 119,500,- tot taak had ge-
adeld, Aart de opdracht om ten behoeve van de ver. 
kiezingen voor de Prévinoiale Staten in 1954 
f, 150,000," bijeen te brengen, wordt bij voorbaat 
getwijfeld. 

De campagne welke *De Waarheid" heeft ingezet 
om zijn slechte financiale toestand te verbeteren 
.c.m, in de vorm van een inzameling van t. 50.000.-
wordt met mandeoht gevolgd. 

In de achterliggende periode werd regelmatig 
aandacht besteed aan in Nederland werkende clandes- 
tiene radiozender, '  %n vijftiental olandestiene 
omroep- en reclamezenders kon worden opgespoord en 
in beslag genomen, doch in geen van deze gevallen 
kon een politieke aohtergrond werden geooneteteerd. 

"CfplOTTEYS ungagmp•  
De geruime tijd durende onderhandelingen tot 

het bereiken van een bevredigende samenwerking 
tussen militairen en politie met betrekking tot de 
uitwisseling van gegevene over dienstplichtigen, 
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zijn au vrijwel tot een einde gebracht; de binnen• 
kort ingaande regeling sluit aan op de territoriale 
indeling van de N.T.B. Naar te verwaohten valt zullen 
overeenkomstige afspraken met Luohtmaoht en marine 
volgen* 

Nu de werkzaamheden van het internationaal $1e.. 
cretariaat van de Nate in Parijs steeds meer op gang 
komen, groeit het aantal documenten ten aanzien 
Waarna deze Dienst verantwoordelijk is voor de 
beveiliging. Wet reeds in het vorig overzieht ver• 
melde probleem van overdracht der Wat° ~Liet Oosmic• 
dosumenten uit de 0oimie-beveiligingskanalen naar de 
nationale beveiliging heeft nog steeds geen °plee• 
eind mogen vinden• Er wordt gezocht naar voorlopige 
voorzieningen* 

ingevolge een desbetreffend verzoek werd de 
Rato Security Committee ingelidtt over de hier te 
lande geldende bepalingen en gebruiken inzake de 
beveiliging ven Regeringsopdrachten bij de Neder-
landse industrie. 

In de verslagperiode werden werkzaamheden aan.r 
gevangen verband houdende met internationals opdraai>. 
ten geplaatst bij Nederlandse bedrijven* De nauwe 
samenwerkiné: met de Dienst Materieel Landmacht hier• 
bij vereiste sluit gelukkig aan bij de steeds bete ■ 

re verhouding met de DeMpL., vooral nadat daar een 
ambtenaar werd aangetrokken speciaal belast iet de 
beveiliging van. D*1 4*..orderee 

Als gevolg van het rondschrijven van de Mi• 
nieter van Binnenlandse Zaken van Augustus 19,3 
aan de Oommiseariesen der Koningin, ontving de sinds 
lang slepende beveiliging van energiebedrijven een 
kraohtige impuls waardoor te verwaohten is, dat ta 
de naaste toekomst betere voortgang kan worden ge-
maakt. 

Wederom werden besprekingen geopend met een 
aantal bedrijven welke op de nominate stonden en 
tegen sabotage to werden beveiligd; in versla 
periode waren dat 10 bedrijven. 

Nu te verwachten valt, .dat het contract voor 
de aanbouw der Hawker-Hunter jagers binnenkort nel 
voorden getekend, konden de eerste voorzieningen 
ter beveiliging van deze zeer omvangrijke order 
worden getroffen. Deze beveiliging zal moeten worden 
uitgevoerd op Engelse voorwaarden welke inmiddels dor 
rechtstreeks oontsot met Engelse deskundigen, zulks 
in samenwerking met L*S*K*, bekend zijn geworden. 

Wet probleem der verkeersbeveiliging heeft 
einde geruime tijd geen voortgang getoond, hetgeen 
samenhangt met het feit, dat ten aanzien van de 
voorbereidingen voor de beveiliging van vitale 
objecten in oorlogstijd, algemene di~tieven nog 
steeds ontbreken. 
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Een belangrijke beslissing werd genomen door 
de Minister van Soolale Laken, toen hij medio Juli 
krachtens art 6 lid 5 van het B.B.A. aan de Direci 
tie derArtillerie inrichtingen Rembrug ten aanzien 
van een 12-tal ~tonen ontheffing verleende van 
de verplichting tot het aanvragen van een ontslag• 
vergunning bij het Q.A.B. Bet betrof hier werknemers 
wier politieke antecedenten van dien aard waren be. 
vonden dat plaatsing in welke teelde ook in dit per! 
vitale bedrijf een belangrijk risico opleverde« 

De werkzaamheden verband houdende met het 
verstrekken van gegevens ten behoeve van emigranten 
en aanvrager. van visa voor het buitenland nemen 
voortdurend tos• De aankondiging vee versoherpte 
toepassing der Me.Oarran-Aet betekent cum* dat met 
ingang van 1 Januari 1954 alle op de Verenigde 
Staten varende zeelieden visa zullen moeten aan. 	. 
vragen* 

Daarnaast moet -.naar door de Nederlandse Emi. 
gratie Dienst werd medegedeeld. voor 1954 met een 
algemene 25%-verhoging van het aantal emigratie. 
aanvragen rekening worden gehouden* 

ZeMiramillaWSEE. 
Via de bestaande kanalen werden ook in ver■ 

slagpen«. een aantal organisaties van werkgevers 
zowel als werknemer* op de hoogte gehouden van ent. 
wikkeling van ~les en streven van O.P.B. en E.Y.O. 

De indruk is verkregen, dat de oontactoa 
welke bestaan tussen de desbetreffende organisaties 
van werkgevers en deze Dienst ertoe medegewerkt 
hebben, dat het C*9*W*V* thans onder haar lede% 
ondernemers, belangstelling voor het communisme 
wekt door lezingen en broohures. 

Infiltratiepogingen in werknemersorganisaties 
bleven de aandacht van deze organisaties vragen• 

Het contaot met de pers werd ook in de afge-
lopen maanden sleohts passief onderhouden. 

Het aantal verzoeken om inlichtingen van al. 
gemene aard nam toe, waarbij het opgevallen is, dat 
het reohts extreme streven meer belangstelling trekt 
dan het communisme* 

Behalve in "De Telegraaf" waarvan geen ver- 
beter 	van instelling t.o.v.een dienst als de 
D.Y.D.is te verwachten, zijn in de niet-communie. 
tische pers geen denigrerende opmerkingen aan het 
adres van de dienst verschenen* De bekendheid bij 
de pers van het adres van de dienst waar inlich ►  

tingen kunnen worden gevraagd kan daartoe hebben 
bijgedragen* 
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Net aantal op voorlichting tegen het ome. 
manisme geriehte artikelen bleef nog aan de krappe 
kant, hoewel over een periode van een jaar geiden 
toch wel een toename kon worden geoonstateerdi het 
kaderblad van het N.V.T. wijdde o.m. aan dit onder-
werp veel aandacht. 

Egranalitialagda 
De observalle van buitenlandse co nieten 

die Nederland op doorreis passeren droeg in de af. 
gelopen maanden een omvangrijker karakter dan 
woonlijk ale gevolg van de talrijke internationale 
communistisohe congressen en bijeenkomsten, die 
hebben plaats gevonden met naast het Wereld Vrouwen• 
congres te Kopenhagen, de voltallige zitting van de 
wereldvredeeraad te Budapest, het 3* Wereld Jeugd-
congres en het Wereld Jeugd restival te Boekarest 
en het Congres van de I.U.S. (International Union 
of Studente) te Warschau. 

In het bekende kader ven d* uitwisseling van 
gegevens omtrent de bewegingen van buitenlandse 
oommunistisohe figuren werden taforrmdieek verkregen 
bij grenspaseering dan wel het passeren van Schip• 
hol,verstrekt aan de buitenlandse zueterorganieaties, 
waarbij nog bijzondere aandaoht werd besteed aan 
personen, afkomstig uit Centraal.. en Zuid.•Amerika. 

Ook de komst van talrijke Nederlandse comme.. 
nieten, die om versohillende redenen naar het bui-
tenland vertrokken kon worden doorgegeven. 

Van verschillende van genoemde communistische 
congressen en bijeenkometen werden van de buiten» 
lande* diensten rapporten ontvangen welke ook in de 
afgelopen periode welkom materiaal opleverden ter 
aanvulling van hetgeen reeds bij deze Dienst be-
schikbaar was. Ook over het Medisch Oongres dat in 
Mei 1953 to Wenen heeft plaats gevonden, werden uit-
voerige inlichtingen ontvangen. 

Van de Zwitserse en van do Duits* dienst wer ►  

den voorts gegevens ontvangen over epionnagesaken, 
welke in genoemde landen zijn berecht. 

Ia Juli jl. werd te Luxemburg deelgenomen aan 
de driemaandelijkse bespreking van de vertegenwoor. 
digere van de veiligheidsdiensten van de landen 
aangesloten bij het Brusnels Pact. Ter sprake kwam 
o.a. de funest* invloed van de communistische pre.. 
pogend* door middel van de film, waaromtrent door 
het Comit4 een aanbeveling aan de Permanent* Com-
missie zal werden gedaan, teneinde maatregelen te 
treffen tot het tegengaan van de import van dese 
films met gebruikmaking van d* diplomatieke voor. 
reohten. Ook de finanoiering van de verschillend* 
oommunistische partijen en mantelorganisaties maak.. 
te wederom een onderwerp van bespreking uit. 

De volgend* bespreking werd bepaald op 20 Ooi» 
tober a.s. te Londen. 



Odk aan de besprekingen van het Special 
Oemmittline van de N.A.V.°. werd deelgenomen. Oam 
trent het permanente bureau, dat zou kunnen dienen 
als een centrale voor het ontvangen en distribueren 
van inlichtingen omtrent personen, waarvan bekend 
is of die erven verdacht worden, dat zij zich met 
subversieve activiteiten op internationaal niveau 
bezighouden, werd nog geen beslissing genomen. De 
Zuidelijk* landen bleken in het algemeen vooretan. 
dere van dit bureau, de andere landen zijn nog min 
of meer huiverig zich reeds thans!, in dit stadium 
van de ontwikkeling aan dit Oomitd te binden en gaven 
voorshands de voorkeur aan bilaterale verbindingen. 
Van ?ranse zijde zal var de volgende vergadering, 
die in Maart of April 1954 zal plaatsvinden, terzake 
een uitgewerkt voorstel worden ingediend. 
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Door het hoofd van de Afdeling Opleiding werd 
een bezoek gebracht aan het "tentral Intelligenoe 
Ageer" in Washington. neze reis was allereerst be. 
doeld om de resultaten op het gebied van studie en 
opleiding te vergelijken met die van het O.I.A. 
net bezoek bood daartoe volop gelegenheid, terwijl 
bovendien op verschillend gebied meerdere kennis 
werd verkregen. Belangrijk studie. en Instructie• 
materiaal werd toegezegd en is gedeeltelijk reeds 
ontvangen. Een basis werd gelegd voor een samenwer. 
kim m.b.t. studie en opleiding. In het kader van 
het bovenstaande werd nog een bezoek gebracht aan 
het *Federal Bureau Inveetigations", waar zeer nut-
tige gesprekken gevoerd werdn met functionarissen 
van de afdeling welke een overeenkomstige taak heeft 
als de B.V.D. 

Door het hoofd en het plaatsvervangend hoofd 
van de afdeling opleiding werd ~to een bezoek 
gebracht aan de "Port and Travel ~el Group of 
Territoriaal Army*, welke een veertiendaagse oefening 
hield iimiA de Zuidkust van Engeland. De leiding ven 
dit onderdeel berust bij de Engelse Binnenlandse 
Veiligheidsdienst en zijn taak ie het coördineren 
en verbeteren van de beveiligingswerkzaamheden van 
alle controlerende instanties met betrekking tot 
het grensverkeer. Jaarlijks houdt dit onderdeel 
een veertiendaagse oefening waarbij aan theorie en 
praotijk aandacht wordt besteed. 

Bovengenoemde B.V.D.-funotionariesen ~Men 
ieder een week deel aan de cursussen. De aldus 
verkregen kennis moest dienen voor de ve 
van een insioht in de mogelijkheid van een ople ding 
op het gebied van haven. en verkeersveiligheid in 
Nederland. WI de uitwerking van de verkregen in• 
slohten wordt gewerkt Om op het ter hand nemen van 
een dergelijke opleiding voorbereid en uitgerust te 
zijn 

In de verslagperiode werden geen aanmanen 
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gegeven, daar is die tijd de verloven van ier 
etruoteure en cursisten villen. Overigens werd deze 
tijd gebruikt voor studie en de voorbereiding van de 
in September weer op uitgebreide ~aal aanvengend• 
oursuesen. 

2122EMIL.122215~ 

Aan het einde van verslagperiode kon worden 
geconeterd, dat de grote hoeveelheid te agende- 
ren poet zich had gehandhaafd en zelfs nog enige 
stijging vertoonde. not aantal geagendeerde stuk- 
ken bedroeg nl. 9.633 tegen 9.603 gedurende het 
tweede kwartaal en 6.779 gedurende het derde kwar-
taal 1952. 

Door des, hoeveelheid te verwerken stukken 
dreigt een aohteretand in de werkzaamheden te ont- 
staan. Getraoht wordt, door meer rationele werk.- 
indeling, dit euvel te bezweren. In hoeverre de 
werkvermeerdering alleen hierdoor zal kunnen worden 
opgevangen, zal de practijk moeten uitwijzen. 

Ren aanvang werd gemaakt met de zo hoog nodige 
sanering der archieven. Alhoewel zulks een uiterst 
tijdrovende arbeid is, wordt zij onontbeerlijk ge. 
aoht in verband met de hanteerbaarheid der gegevens. 

Het oontact met de bewerkende afdelingen van 
di dienst werd geintensiveerd. Ten behoeve van deze 
afdelingen werd een voorlopige lijst van afkortingen 
van verenigingen, organisaties e.d. samengesteld. 

In de kartotheek werd een reorganisatie door- 
gevoerd, welke een snellere en meer nauwkeurige 
~slag mogelijk zal maken. 

Ren 6-tel leden van het personeel volgt een 
cursus bij de afdeling Opleiding. 

agalEULEAUIL 
Pers eg  Het personeel is van 15 Juni jl. tol 

15 Septeziber &e.v. toegenomen van 526 man tot 543 
man. Deze toename van 19 man ie hoofdzakelijk ver-
oorzaakt door de aantrekking van middelbaar en lager 
personeel. 

Over het ontwerp. rangen- en salarisstelsel 
en de reehtspositieregeling heeft een uitgebreid 
overleg plaats gehad met een aantal delegaties, ge-
vormd op beide van de verschillende groepen van het 
personeel. Als gevolg►  van dit overleg zullen ten 
aanzien van evenbedoeld ontwerp enkele wijzigingen 
worden voorgesteld. 

De vorming van een personeelskern is nog la 
voorbereiding. Een commissie uit de personeelsdele-
gaties houdt zich daarmede thans bezig. 

Huisvesting. Naar het zich laat aanzien is met 
betrekking tot iet ' hulevestingisprobleen een voorzie-
ning in de vorm van nieuwbouw te verwachten. 

Gehoopt wordt dat aan de gedachte plannen 
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thans binnenkort uitvoering aal kunnen worden ge-
geven, zodat welliehluin 1935 de dienst een eigen 
gebouw zal kunnen betrekken,. 

9 netober 1933. 
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