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MINISTERIE VAN 's-Gravenhage, 16 Januari 1953,
BINNENLANDSE ZAKEN Javastraat 68

B.V.D.

No. 169612/1

Betr.: Propaganda-activiteit uitgaande 5_5_M_5_I_M.
van in Nederland gevestigde ver-
tegenwoordiging van de landen
gelegen achter het IJzeren Gordijn.

Ten vervolge van mijn schrijven van 2 Januari 1953
No. 169612, waarbij o.m. werd gewezen op de invoer in
Nederland per libre permis van propaganda-materiaal door
vertegenwoordigingen van landen gelegen achter het IJzeren
Gordijn, heb ik de eer Uwer Excellentie hiernevens in
triplo een overzicht aan te bieden van hetgeen op bedoeld
gebied gedurende het tweede halfjaar 1952 langs dezelfde
weg is ingevoerd.

Het Hoofd van de Dienst,

w.g. H.W.Felderhof

Mr. H.W.Pelderhof.

Aan: Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken,

Overeenkomstig het oorspronkelijke,
DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
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Propaganda-acti*it«it uitgaande
van ia Isderlaad gevestigde ver-
tegenwoordigingen van de landen
gelegen achter het XJzeren Gordijn»

Aan» Zijne Excellentie
de Minister van
Binnenlandse Zaken
te
18-ÖIL4.7EMHAO JB

ïk heb de eer de aandacht vaa uwe
Excellentie te vragen voor het volgende.

ïn het optreden vaa de oomrawiatea
valt altijd weer het gemak op waarmede »i$
democratische vrijheden en faciliteiten
voor zich opeisen en benutten, die in de
Sowjet-Unie en de volkademooratische laadea
«elf onbeetaanbaar gijn»

Bit geldt ook voor het optreden van
de diplomatieke vertegenwoordigers van de
landen behorende tot het Sowjet-bloo*

Als sprekend voorbeeld van de Sos-
aisohe onwil om. de vrijheid te reciproceren
die de Begering van de Verenigde Statea tot
voor kort aan de Sowjet-ambassade te
Washington liet om publicaties te laten
verschijnen» getuigen de toenemende moei-
lijkheden welke de distributie en de ver-
koop hebben ondervonden vaa het door de
Amerikanen ia de u"»S*&«K» in circulatie
gebrachte blad "Amerika". Des e moeilijkheden
hebben tenslotte geleid tot opschorting vaa
de publicatie van dit periodiek, aan «alk*
stap de Amerikanen tegelijkertijd echter d*
represaillemaatregel hebben verbonden vaa
een verbod voor de Sowjet-ambassade ia
Washington om verder het Spwjet-Sucsieehe
informatiebulletia c.a. te verspreiden*
alsmede publicaties« goals pamfletten»

Ook ia Hederland ontwikkelen d* ver-
tegenwoordigers van de Sowjet-önie en vaa
een aantal satellietstaten een openlijk»
propagandistische activiteit» welke achter
het luxeren Gordija aan geen Westerse
instantie wordt toegestaan.

In de eerste plaats geven de vertegen-
woordigingen vaa de Sowjet-Unie en Polen
h*t.1. «Ik een - in de Iederlandse taal
gesteld - gestencild informatiebulletia uit*
Set Huseische bulletin, dat de laatste tijd
«elfs een paar maal per week uitkomt ea
olroa 15 pagina's telt» heeft minstens een
oplage van 1500 exemplaren. Be inhoud is vaa
het bekende genre. De voornaamst» opzet is
elke stap of handeling van de Sowjet-Unie
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in het international* vlak zoveel mogelijk
weerklank te doen vinden «n voorts da laaera
te laten geloven» dat in Rusland alle» beter
i» dam in da zgn. kapitalistische landen.

Het Poolse informatiebulletin, dat
vrijwel wekelijks verschijnt, vertoont
dezelfde e trekking. De omvang ia gewoonlijk
ieta geringer dan het Russische bulletin» nl.
± 10 bladzijden, terwijl de oplaag ook ge-
ringer is, al, ongeveer 500 exemplaren.

Het Hongaar B e Gezantschap trekt op dit
gebied ook «eer de aandacht. Boor haar is een
speciale oriinteringadienst in het leven geroe
pen die een «aar verzorgd gedrukt gelllue-
treerd tijdschrift uitgeeft in de Ieder lande e
taal. Dit tijdschrift, dat de naam "Hieuw
Hongarije" draagt omvat gemiddeld ciroa 1$
pagina's. Het verschijnt maandelijks! de op-
laag is (nog) niet bekend* Toorts wijzen
berichten er óp dat speciaal de Hongaarse
Legatie comsnunistische organisaties als het
A. 8. J. 7. en de E.V.C, van propagandamateriaal
voorziet, terwijl ook afspraken bestaan met
de communistische uitgeverij en boekhandel
"Pegasus" te Amsterdam voor wat betreft het
« ook gratis - ter beschikking stellen van
Hongaarse boekwerken» Ter verdere illustratie
van desa activiteit» van de Hongaarse Legatie

./. moge hierbij een afschrift worden aangeboden
van een pamflet door daas vertegenwoordiging
aan de redactie van een dagblad in het Zuiden
daJlanda toegezonden, hetgeen aan de hoofd-
redacteur het commentaar ontlokte, dat dese
propaganda * waarmede de Hongaarse Legatie
te Ben Haag de Nederlandse bladen overloopt -
brutaal moet worden geacht, omdat op des e
wij se misbruik wordt gemaakt van de gastvrij-
heid en gestookt wordt tegen een politiek, die
toch ook de politiek van de Nederlandse Hege-

Xn dit verband mo^e ook op de activi-
teit van het Hongaarse (iezantschap te Brussel
worden geweaen, die aan een Nederlandse vak-
bond hier te lande een tweetal gedrukt en heeft
toegezonden» nl. een nummer van het door de
persdienst van e vengenoemd e Legatie uitgegeven
in het Nederlands gestelde maandblad "HoagarlJI
alsmede de Statuten der Hongaarse Vakbonden
(eveneens in het Nederlands gesteld). Aange-
nomen mag worden, dat dit geval niet op zich-
zelf staat.
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het vorenstaande ie bui t «n be-
schouwing gelaten de propagandistisch* activi-
teit welke de Oost-Europese vertegenwoordigin-
g*n ontwikkelen onder 4e in Nederland verblijf
houdende eigen of gewezen onderdanen» bv* 4e
Pol «n ia de mijns treek, die rijkelijk van
propagandamateriaal worden voorzien. Van aeer
betrouwbare sijde werd bijv. vernomen, dat
li«t Poolee Gezantschap per week Poolse bladen
verspreidt in een hoeveelheid van 700 exem-
plaren.

De bedoelde vertegenwoordigingen ver-
suiaen0|niet bedaoht te zijn op het klunen
verlenen van bemiddeling bij de bestelling
van dagbladen en andere gedrukt en, hetsij
rechtstreeks, hetaij via 4e reeds eerder ge-
noemde communistische boekhandel "Fegasua*
te Ansterdam.

Van deze gelegenheid moge worden ge-
bruik gemaakt nog een* 4e aandient te vestigen
op het misbruik, dat gemaakt wordt van 4*
mogelijkheid tot invoer op libre permis, onder
meer voor 4e invoer van films en ook f ilm-
projeotie-apparaten, welke ter beschikking
komen van 4e Hederlandse oommunistisohe pro-
paganda*

Op dese speciaal t. a. v. 4e Russische
Ambassade geconstateerde activiteit wer4
reeds geweien bij mijn schrijven van 16 Juni
1951 no. 1Ö?é98* Van deae ambassade wordt
over gegevens beschikt betreffende een invoer
in het eerste half Jaar 1992 van 56 colli met
film^op libre permis» behalve dan nog de
boekwerken, gramafoonplaten eto.

Mij i» bekend dat terzake bij het
Minister van Financien een maatregel in voor-
bereiding is waardoor het gesignaleerde mis-
bruik in zekere mate sal kunnen worden be-
moeilijkt in die zin dat de Legaties voortaan
sullen moeten verklaren dat de op libre permis
ingevoerde goederen uitsluitend voor eigen
gebruik sollen dienen*

Volledigheidshalve moge nog verwesen
worden naar mijn brief van 22 December Jl.
no. 169113 waarbij enige gegevens uit Ameri-
kaanse bron werden verstrekt betreffende ook
de inschakeling van alle organen van 4e
Sow J et-Unie en haar vasalstaten in het buiten-
land bij het communistische propagandaprogri

./. Voor eventueel te maken gebruik worden
hierbij mede twee 4oor4rukken van dit schrij-
ven aangeboden*

Het Hoofd van de Dienst_ /

Mr H.W. ?alderhof



BIJLAGE bij brief No. 169612/1, dd. 16,1.53.

Betreft» Prope
door

gandattateriaalt ingevoerd^ op lit>re permis
saisohe en Satellie-b~Ainba38adeB.

IPoolse Legatie
26*7.52 Uit Warsohau
7.8.52 idem

27.8.52 idem
9*9*52 idem

Zaakgelas1igde Ta J. ephoslowakij e

l
2

pak film
pak films

27 leg,
en "boeken

l kist projectie app,
l pak boeken

14.0*52 uit Praag
Zaakgelastigde Hongarije
2.7.52 Uit ?
4*7.52 uit Budapest
S o v 1 e t— Amb as s ad e P* Pe t r ov
22,7.52 uit Moskou

5*8.52 idem via Praag

25*8.52 0*s«S*.R.
27.8.52 idem
Handelsverte^enwoordiger USSR

troerov*
11,7,52 uit Moskou " "' •"""
5*7.52 idem
4«7.52 idem
25.6,52 idem
Ambassade USSR Garlaohkine,
19,6.52 uit Praag aan Öoĥ charov
8.7̂ 52 » Moskou H »
10. 7 i 52 " Praag »» »
17.7.52 " Moskou * "

5*8.52 " Praag M »
6,8.52 M Moskou " »
15.8*52 « Praag » "
20,8.52 » Praa& •* *
21.8.52 rt Berlljri/Moslcou»»
29.8,52 " P3?aag «« "
1.9.52 " Berlijn/Moskou»

Ambassade USSR.

2 kisten gramodeek

1 kist radio- apparaten
1 M propaganda-mat,

10 kisten camera' s 135
kg,

1 kist gramof o on pi, 11
kg.

1 kist magnetof oon
5 " oinema-app,

1 pak boeken
1 pak "
2 pakkten boeken
1 pak M

2 colli films
6 * "
6 " » 52 kg

( 1 oollo » SO kg
( 1 " f otos 6 kg
1 « f ilma
7 colli "
i » H
3 " " 36 kg
9 " n
1 oollo « 15 kg
( 2 oolli M

(7 " platen

27,11.52 uit Moskou
Hongaarse Legatie,

films

9.12.52 uit 3udapest aan Hongaarse
Legatie 8 kisten radio-app.

Tsjeohoalowaalcae Legatie»
1.12.52uit Praag aan Tsj, Legatie l kist gr araof oonpl ar-

ten.
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ÖE2AHTSGHAP T3BR HONGAARSE
VOLKS RESTOLISK

Oriëntering»dienst

Het, derde H ongaar aa Vrede so ongrea

Het derde Hongaars» Vredesoongrea «»1 te
Boedapest bijeenkomen op 22 @n 23 November om het
Volkerencon-greB voor d© 'Vrede, dat zal plaata heb-
ben op 5 December t© f enen, voor te "bereiden.

Voor d@?,e gelegenheid heeft het Hongaarse
Nationale Vr«d«sOQait4 e«n oproep gedaan, die onder
meer inhoudt j "dat het doel van het Congres te Wenen
is i de oorlogastokers te dotn begrijpen, dat de
vrsde gewaarborgd aal. asijn door de toenemende en
onoverwinnelijke kracht vnn de honderdenmillioenen
vredesstri4rt^t%3* Be gshals wereld k03?»t in beweging
om r^ia-anho^^r s.n B\ill0sf die teugelloze oorlogs-
ophitsers j die hebben toegelateïit dat Amerika een
oorlog voorbereidt tagan de vreedzame volkeren» te
antwoorden en die getoond liebTien dat aij aamen met
de vijĉ iden van het nieuwe Hongarijef de vroegere groot-
grondbasittera» 4e fasoisten en de handlangers van Haba»
burg» de vrijheid van het Hongaarse volk willen ver—
niatlgen*«..M

Maer dage monateraohtise doeleinden eullen
niet bereikt worden» want over de gehele wereld ont-
plooien de vredesoomité's hun aotlea om de invloed

de oorloge s t okers t* doen ophouden*


