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Panorama
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Ik heb de eer Uwer Excellentie hierbij aan
te bieden een oversioht van werkverrichtingen van
de ”Ienet, betrekking hebbende op de periode van

15 Deoenber 1952 tot 15 - 1aart 1953.

Tiet Hoofd van de i.lenst,
f
!g25 nee•

Aan Zijne 7:xcellentie
de !Piniater ven l3innenlrndee Zaken,
te
'e—GRAT:NFULGE.
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Ia d* maand Pebruari weet de observetie en d*
beriohtgeving meer in het bijsender geooneentreerd
op de door de C.7, t,d, toegepaste methodes cm poli»
*lek* munt te elean uit de wetersnood. Het -~em
lijk* Bestuur der Partij handelde 1ft deze snel en
kwam reeds ta de avond ven 1 ~maart tot de conelm.
eie, dat "de ~oorloog* regeringen-?rees e.e., ta
het bijzonder hen minister* ven Verkeer en waterstaat,
ten volle verantwoordelijk* weren voor de ramp.
Nauwkeurig werd ook gedegeelogen de ~wikke
ling ven de oprichting Yen, volkshelpoomiti , e, waar,
van vee communistische zijde veel politiek gewin
werd verwacht» Goconstateerd werd, dat het voorbij..
lopen van genoemde oomitaie met betrekking tot da
Sowjet-Russische finanoiele steun ter lmLiging ven
de alachtoffers een streep door de rekening van de
la geweest.
Voor wat betreft de overige door de e'ridli
ontwikkelde agitatie had bijzondere aandacht d*
stimulering van het veereet tegen de ratifloatie ven
het t: 41 :,,0„...verdrag en de herdenking ven de bekende
Pebruarietaking, welke te mseterdam geen opvallend
verloop vertoond*.
D* oenpegne voor de komende Gemeenteraad*.
verkiezingen vertoont,- in zoverre een afwi jkend
aspect, dat de J.t,. N. het standpunt heeft ngaat ►
men, dat het voor de mensa du 4 delijk moet zijn,
wanneer ~Weten van de ,arlij op een lijst voor»
komen, Imh eamouflage••politiek ven het bevorderen
van oneutreleklijeten is blijkbaar vttrli-tem, Niet
de Olitge
verruimd ie te stellen, dat de
partij ie, die sieh in werkelijkheid iet* aantrekt
ven de nood der getroffenen in het rampgebied en
dat de e,P,N. opkomt voor volledige materie»
de verkoop van nverkiezingem
eohadeloceetelling.
aandelen" etolt de partij zioh voor de oampagne te
kunnen bekostigen.
Gebleken ie, dat de 0.v.144, zich veel moeite
heeft getroost om aan te tonen, dat het 'loskom*
anti•zionieme niets te maken heeft met het *mens*
onterende entimsemitiene*
In de laatst* meenden sijn interne *penning**
in de pertU waargenomen, hoewel het voorbarig
sou zijn in dit verbeend vin een , ruis te fsreken.

Geconstateerd kon o.m. worden, :at de ontwikkel»
de nette in verband met de weterenood geeneeine algemene instemming in eigen gelederen heeft ondere
vonden, terwijl Ifirte duidelijk ie geworden, det
zelfs min of :fleer veoraeneteande eertijeenoten zioh
niet door het door de rtij ce regeerde vereoell
tm:~ antlezionieme en antleeemitleme hebben laten
overtuigen*
eit noort leden zijn door de pertijleiding in
het opwribmargegleapt, waarbij geeeroken ie ven *schee

delijke secterieten en von een levenebeleng om de
inwendige 'rijmden te vernietigen en uit de pertij
te verdrijven.
Het overlijden van ntelin wee voor de domme
nieten ~leiding een poging te doen de werfnatie voor
partij en krent nienw leven in te blazen. eigewecht
moet worden in ~verre deze opzet zal slagen.
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Tegen de jearwles•ling wee alle ~dacht voor
onderhavige *meter gerieht op het te '2eandem gehouden
derde 4e.V.C.00neree, dat vrijwel volgen» de gemekte
prognose ie verlopen* Het eleenlijke vekbondowerk ie
neueslijka
ijet gehele Zoneree etend in
het teken ven at aftreden en de vervene ing ven de
landelijke voorzitter, die in zijn eelferittek vore
der eind dan veer mogelijk was gehouden.
Ter uitvoering ven een ep het ;ongree bekend
genekt besluit ie op 1 rebrunri een lendelifte dee
monetrette tegen de werkleecheld geergenieeerd. ne
voorbereldingen tot deze demonetratie, welke in

~geroerd.

elle pleeteelijke ::**e.evergaderineen een de orde
is gekomen, werden nauwlettend ~lei* ':1,1 deden
een tamelijk ~nl* notie ~den* ij te echter
~weinig bete>eniel geweeet, waartoe hebben hij~
dregen de uitermate slechte weersomstandigheden en
het bekend worden ven de wateren °d.
;es wijze ~roe de ..v.U. de ven het eerelde
vakverbond ontvengen
(ruim t. 54.ij00.~) voor
de eIaohtofters zal besteden vormt een eeneelegene
held weerop de ageldaoht gericezt blijft.
ee toenemende werkloosheid en de niet eitijd
vlot »eend. orgententie ven de werkleoeheideverzee
kering leidden tot enige door de e.;.N. en
opgezette en geleide aotles in de noordelijke erom
vinotes.
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In de maand December 1952 had vooral het door
de oommunieten peorgeniseerde Cesares der Volkeren
voor de vrede to 'enen de ~dacht* Ven alle mantel..
orgenleatiee werd activiteit weergenemen vooral van
e3e

de Nederlandse Vredeeraed.
Overeenkomstig de voor de *esters* landen
gegeven diromitieven werd het oommunietische karakter
in Nederland verhuld door de opriohting ven een eg.
neutraal initiatiefoomitd voor de vrede, dat in naram
de leiding van de voorbereidingen op zich genomen
had. net seoretarkant hiervan berustte bij een niet

als emluniet bekend *taande persoon*

Niettemin bleef de sterkte van de Nederland.*
delegatie, waarvoor op dO leden gerekend was, tot
34 personen beperkt*
Vestgesteld kon werden, dat het Congre• tot
dusverre •althans voor wat Nederland betreft• geen
bijdrage van betekenis heeft gevormd voor het ooma unietisohe streven naar een "eenheidsfront" met
andersdenkenden. Ven nabetrnohtingen over de recul•
Laten van heet congres ie alleen in ()communistische
kringen gebleken. Daeroï, ken niet zonder invloed
s de
zijn geweest de ometandigheide dat op het o
oommunieten blijk geven de Miertje* voldoende ta
hamden te hebben om het tot stand komen van "narem
controleerde" uitspraken te voorkomen.
De Nederlandse Vredeeraed misbruikte de waters*
nood voor een actie tegen de ratificatie van het
1%D.O.~verdrag. Onder de leuze "Nederland moet her.
rijzen' werd betoogd, dat de begroting "Defensie'
moet worden verminderd ten behoeve van het herstel
der ondergelopen gebieden.

li"0
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De voorbereidingen sija gevolgd, welke werden

(

debiternationeas
getroffen voor de biwoning van
bijeenkomsten van oud.versetutrijdore, welke ep
1 Februari te Longwy (Fr.) in te Duisburg hebben
plaats gehad. Hoewel hel Komintern weekblad neder~
hond mededeelde, dat duizenden verzetsstrijders uit

Nederland, Bel4• en Luxemburg aan de bijeenkomst

der Pranse verzetsorganisaties hadden deelgenomen,
kon worden vastgesteld dat hot ~tel Nederlandse
deelnemers in feite slecht* 19 bedroeg. Te Duisburg
waren geen Nederlander* aanwezig, aangezien hun de
toegang tot ;luiteland was geweigerd.

Eill~~1115~~
Het 4e conffes der Nederlandse Vrouwen %wem

ging (eind Janeari) stond ~neen* in het teken van
strijd tegen de ;401, ea•
re internationale Vrouwendag (8 Meert jl.)
luidde eveneens lede alarmklok tegen de IbIlenel,

S Kennis werd genomen van een op.
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tot ,

ven de vereniging "Nederland~
,ere activiteit. To »den mogen

zieh niet tevreden stellen met het hakige aantel
filmvooretellinen, noch met hot buidte ledentel.
Ieder44n moet onttrokken worden ann de invloed
vee de entloowjet hetze en de leugens over de
11.3M., zo wordt gesteld. Inmiddels bleek, dat
de lopende werfoampngne der vereniging in ‘mmterdem,
otterdnia en *ooOravenhage geenszins de verwachte
winst heeft opgeleverd.

apiet~&~~~92.1.
De communie:11~e jeugdorganleaties werden en
werden in behang genomen door de voorbereidingen der
internationale oonferentle ter verdediging van de
rechten ven de jeugd, ;Ie AUV•lelding, die zeer

goed inziet, (iet het ontspanningselement in het
verbond onmogelijk gemist ken worden, we erschuwds
tijdens het jonoote oonc~ (10 o 11 Januari 1953)

met klem tegen politieke verslapping.
De nationale conferentie ter verdediging van
de rechten ven de jeugd, welke in het kader van
vorengenoemde voorbereldingenoop 24 en 25 Januari
te Ameterdem werd gehouden, wee geen onverdeeld
*moes. Tijden, deze conferentie werd mede besproken
de wijze waarop de jeugd beter zou kunnen worden
gemobliseerd, nl. door te ijveren voor haar *kleins
verlam. gogelijk wordt ~oh% dat deze polio
tiek op ontevreden elementen enige indruk zal maken.

aUgi"g~
,richten werden ontvongen met betrekking tot

het ontplooien 'van enige interne activiteit op
aeholingegebisd door de in het verborgene werkende
wevolutionnaire Oommunietisohe pantij, ~erbij ook
sprake ie ven een inoidentele medewerking ven een
buitenlandse kameraad»
Enige aetivitelt werd waargenomen van de
Oonsztunietenbeeld "Spartacus*, die nl. in de maand
December 1952 te Amsterdem een openbare bijeenkomst
hield, welke eleohts (1o)or twintig personen werd
bezocht.
Kennis werd genomen van het besluit van de
maocialletisohe Unie*, dat zijparti
dej•etatue
heeft prijsgegeven en derhalve niet ~e raan ver»
)ciezingen zal deelnemen. net staat de leden ven deze
gree,sering thans geheel vrij om zioh elders polio
tiek te orgenieerea.
1 heeft getrokken de door de Oentrale
werkgroep van de Vredesbeweging "De Derde weg* aan
de pers veretrekte mededeling waarin mammae met
nadruk le - geeteldidat de beweging afwijzend staat

zowel tegen de Komintern nis tegen het Atlantisch
Verdrag met het danraan verbonden bewapeningsnrogramma.

Rel »Anomische) von de 0.P.W. ie onverents.
beer geacht met dat van mes `'arde Weg" hetgeen even.
wol, naar verklaard ie, niet implieeeri, dat het
contact net de communistisohe partijen. in het bijam ►
zonder met de commnnietleche Vredeeread, mag ~den
geschuwd, •omdat buiten het communisme on geen vrede
kan werden gevestigd.
~mate de onafhankelijkheid ven "De eerde "105
die het theoretisch uitgengspent van de beweging is,
ook in de praotijk duidelijker komt vent te staan.
zal ~Idem de ~I de eers gedane mededeling.. bedoeld
oontact intensiever werden.

fe„satrii4rg...Q111.4%*
2114.toytlminuma4mmosát, `.Of..,
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Rijgewoond werd de pleidooien voor de Kans
tonreohter té oeeeravenhage in het promo van da
10hting 0Oud Politieke eelinquenten 0 (3.0.P.n.)
contra de steelt der Nederlanden en de Minister..
imident terzake ven schadevr rgoedingmogens one
rechtmatige daad voortvloeiende uit het sluiten van
het oorloeskerkhof in
waarbij in het ver.
weer ven gedaagden is gesteld, dat de eisende
Stiehting een verboden vereniging ie op grond ven
het Besluit Ontbinding Landverradelijke ergenleaties
(n. r; 102).
Mit_in_mervolgens genomen van het des'.
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betr. , - ende venni» van de rantonrechter te le.Orag.
venhage ddo 14 Februari 1951, wrarin o.n. overwe•
gen is dat de uitlatingen ven de zijde van de
!Stichting in het algemeen todenn wel het vermeden
wekken, dat de doeleinden von de
verder
gaan den in de Stiehtingeaot.7! is ~gegeven en een
onder karakter hebben den dr, t ven een eitIlult.ng
eociaal.ediaritetieve instel. inga lhtt eveneel.eldte 'hot

•onnie* gedaagden het meert voor de tiend liggende

bewijsmiddel, nl. een uitspraak aan de tiend ven art4
der 'Net ven 22 April 11155 (Regeling en beperking
uitoefening recht van verenigine en vergeeeeingl,
nog niet hebben ~gevoerd, is nog niet ten volle
komen vast te staan, dat de eisende ItIoeting het
streven van een ot meer der in art 1 van het in
3 1944 No
102 opgenomen Ileeluit bedoelde orgie.
nimies tra&.t voort te zotten.
De niet.ontvenkelijkverklering een de eis is

verder uit andere hoefde Aangenomen.
Overeenkom ettg de uitlating ven haar Voor•
Atter kon reeds een verdere aotivItelt van de
'3tiohting warden waargenomen o.m. beetaanie in de
*enting vnn nieuwe átdellneen in verecelllende

delen van het land, dan wel in de voorbereiding
daartoe.

Het mededelinencbled 4~ de Itiohting heet
thans mpAe ffoodhoorns. - me onderzoek ie nm gunde
betreffende de oplage.
)z, ttnenolele toeett-od v'n de 14tiohtine heeft

de vocrtearende aandacht* Mede wordt gelet op d*
veretrekking ven financiale bijdrecen d,:Jor niet bij
de atiohting ~peloton Pereen*n*

MIEMMIA~
Ven de offerkgemeeneehap tlarope in de Lege

Lenden « werd enkel gerine ftetivitett wearganemen *

rinellitilanat~Z
N
In de afgelopen periode vormde een punt wen
MAMOMiftg de te verwachten reactie ven de diplomam
«akte vertegen~rdiging van de Y!ongneree volhere..
Mille* hier te lande op de formering in 194dorl,. 5nd
van een antimoommunistiseh georienteerde rtelerl-ndsm
hongaerse verenigt& waarvan een verooder lid van
het lungtheree dezenteehap, these werkzaam ten bem
hoeve van de none.ree
gerin In ballingeohap,

tot de tMtiattefnemsre behoort.

In dit verband wij gemeld, dat bedoeld Oem
eanteerlap begin 195) een vergeefse poging heeft
gedaan om een op de Yolkerepubliek t!ontarije sta'
gestemde vorent4ng ven ~garen en syniethlooron»
de Xederlandere op te richten*
Mede vormde een eb je« van observatie de
eetivitelt v-n de ?<bele* 1boarenpartl3 lier te
lande welke zich uitte in de oprlohting ven efm
~ineen ta Utrecht. ?rede en 4oenebroek* nere
waarneming lijkt geboden eet het oog op de in gem
noemde partij op de voorgrond tredende, in het
buitenl~ woonachtige, leidende f'oolee ft.uren die
ne de oorlog.« een tijd Irae min of meer cottef hebben
samengewerkt met de -imsionwmnietieds reperine te
~eoes*
kandeeht trek ook de felle wijze waarop de
gedelegeerde voor meet. aropn vn de oolne neerenm
partij tijdens de opriohtingevereaderincen ven de
gen,"Ile afdelineen vordnotmekinOm uitte een het
adres van de ooi«. .egerine In belangsehap te
tonden, waarin ook ~rIk^anse inatentlee werden
betrekken*
dimatuotatoard kon vort* werden. dat de
•insolooh OrtNodoio werk in Seder1ad een ver*Ion 'de
activiteit gaat ontwiki-elen welke vaorsvmelijk ie
gertortt o het vt-rwerVen van re-latlt-e in gorpoi valt.
gimes al» ni^tm ro!,11:rim~ Inderl nJae iri n"on.
.

mg
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Genoemde verhoogde activiteit werd ook at.
geleid uit Pogingen cm in Rotterdam * ener de Rees/.
eehe Keek do meeste leden telt * de besehikking te
verkrijgen ovor een nieuw getouw voor kerkdiensten
eventueel door aankoop.
Een mantel kerkleden zijn naar Amsterdam ver•
huled* terwijl ook de aanwezigheid aldaar van enige
Nederlands,* bekeerlinge* de verwnehting wekOen *
dat ook in de hoofdstad de bedrijvigheid zal toe.
nemen.
De verdere observatie ven de Criekes commtunie.
%limbo seelledenbond * de 0.W1.0. * welke orgenleatie
in verschillende havensteden over de gehele wereld
haar vaste vertegenwoordigers heeft * resulteerde ta
een aanvullende lijst van 42 verdachte Grieken.b
werden aanwijzingen verkregen * dat ook in lotterdem
een vaat eteunpunt ie gevestigd.

1102~4
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Gebleken is dat in de afgelopen periode vooral
de ~ijzing van Raden Mes Sunito en ce tien Tjwan
de gemoederen ven de linke.georienteerde Indom.
eiars en /ndo.chinezen hier te lende * heeft bewogen.
Duidelijk ie that,» wel geworden * dat deze uit»

wijzing de politieke bedrijvigheid van de hier.

bedo
elde groepen in het algemeen niet heeft geremd *

zijhetda*nsvorzichtgepland
bv. door het houden van samenkomsten in kleinere
groepen.
Zo le ook de bedoeling bekend geworden es
het aso. congres ven de Perhimpoenan Indonemie (P.I.)
enkel in huiselijke kring te houden.
Oecsonstateerd werd * dat vertegenwoordiger*
van de wPanitera }e1adjer den 1-emude Indonesia.
(p.v.P./.) anawesig weren op het kortgeleden oehoe.
den 01.P..J..condres (Organleatie Imn E *rcereseleve
Studerende Jeugdverenigingen) * waaruit de binding
van genoemde Indonesische groep met het communisme

weer eens aan de Ing is getreden. deze gebondenheid
kwam overigens ook tot uiting in het internationa .

llse4sehe vlak door een publicatie vrn de •Panitere"
in een te Wener, verschenen communietleohe brochure
over de -3<echte, von de Jeugd * weortn adheeele werd
betuigd met en opgewekt werd tot de bijwoning van
de internationale eonforantle voor d* Jeugd welke
te wenen zal warden gehouden.
Sztreen politieke vereehijnselen ander

Ambonnezen deden zich niet voor. De omtrent deze

groepen ontvangen berichten wi ijzen niet op gemaakt*

vorderingen in het totetendkesea va* eenheid tussen
de beide belangrijke% organieallee, de Orems en de
eo l-fi a.M.S. Telkens vellen deze groepen weber terug
in een zekere moedeloze »timing, voornamelijk ten,
gevolge vim het ontbreken van een door alle greepelme
7:r waren ook meldingen ven
gen annveardbare
vage plannen bij enkele vooraenetaande abonnee fle
guren om naar !Memel!, terug te keren.
Van de hier te lende gevormde kerngroep van
op de volksrepubliek China georienteerde Ohinesen
werd een duidelijke activiteit waargenomen.

Verder wee een propegandeweetiviteit van de
kerngroep merkbaar onder de in Nederland vertoevende
chlamas

De antleNederlande ~inde Surineemme gros»
paring *Nationaal Gomit4 Suriname* bleef *rechtse
haar invloed te vergroten, hetgeen ook is gebleken
uit de opeet om een hunner ale vertseenwoordiger
van durineme in Nederland benoemd te krijgen.

V fly,A9Hp; 0
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Op het gebied van de luchtfotografie kon een
uitgebreid onderzoek worden beëindigd omtrent een ter
kennis gebrachte verdenking YK5 levering van foto's
een een Ooet-uropese mogendheid, zonder dat dit
heeft geleid tot het neer voren komen van bezwaren%
feiten*
Speolale aandeeht heeft gehad de greep Neder•
'anders, dia verdachte relaties onderhoudt met ver»
tegenwoordigineen in Nederland te*It landen ialege,*
allter het Meeren Gordijn, waarbij ie ~wiegen
vee een aantal tot deze groep behorende personen is
een nauwlettender observatie werd betrokken.
Opgevallen ie de omvang waarin Nederlendes
paspoorten soek reken. .Aan de hand van op grond van
het nieuwe art 42 der ~poortinstruotie door het
rinisterie van 'Buitenlandse Zieken ontvangen meldingen
werden gedurende de periode lolJende ven ongeveer
ultimo september 1952 - medio 'taart 1953• la. Palpoorten vGn het model 195( als vermist opgegeven,
waarven 2 weder werden teruggevonden. Geen als•
bruik ie geoonetateerd,

YPAPMM
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De verzamelde gegevene met betrekking tot
vereehepingen in de Rotterdamse haven van voor de

omktunistische landen beetead strategisch mate• ►
rime l vertoonde een belangrijke toename veriteleken
bij de vorige verelagperiodery ruin berekend was der
ze toename ruim 50%.

Net Direotoreat.denereal voor de Buitenland»
Ioanomisehe Mtrekkingen van het 11.nisterie van
Sconomieohe Betrystftmen werd door de dienst ter•
zake ingelloht.
Vet grote belangstelling werden de verdere
resultaten tegemoet gezien van de besprekingen van
het CoOrdinatIng Oemmittee vota* de ';austmvelat Trede
(Bommaat) in -Februari. jl. te ~ijs, waarbij de dei ►
legaties van de %S.A., het Verenigd Voninkrijk en
canada zioh in beginsel «moord verklaard hebben
met het Nederlandse voorstel om het zwaartepunt
van de controle op transactie, in strategische
goederen met oommunistieche landen te leggen ta
het eigen land en ma de contrOle op de doorvoer
ale sluitstuk te beschouwen.
De goudtransporten van het Sovjetiftbloe in
het bijzonder van Praag, naar het Westen, blijven
voortdurend de (aandacht vragen, zonder dat tot duw
verre met de beetudering der verkregen gegevene
zekerheid kon worden verkregen omtrent de betekem
nis welke aan de soms grote zendingen dienen te
warden gehecht.

Mit
Sen tiental olandestiene eendere werd in
belaad genomen, doch in geen van deze gevallen
kon een politieke achtergrond werden geconetateerd.

Mnn d L Y. D is de r gelia g opgedragen van de
bevsiliginng van de LD C. '4•orssn erf hier t e land`.
.

.
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Ds eerst noodsak.lijke mastregelen voor de

beveiliging van de £.D..-8
io^doeuasnt.n a ija
inaidd•la voorbereid . Voor close beveiliging wordt asnssluiting gesooht bij het rasdo bestaande Cosaio-bensiligiagseyn.t.ea.

In hot vorig overaieht werd reeds gerelee
evrd,

bet noodsskel jk is di aato-niet Coeaio-doc uaentsa
welks than. nog in d• voor ©oesto•doou .nten boeteode
kanalen worden bsveiligd , san de nationale beveiliging
toe te veortrouwsa. Ds I.D O. - niet 5pherior4ovuaeanten
sullen noodaakeli jk.rwi je van de aanvang af in het
nationale beveili ingssr . t.ss mosten worden opgenomen.
Hierdoor wordt het ia het vorig oversi.ht aanege,
vraagstuk van de niet in all e opsiohten bevredigende
stand der overhsidsb ev• iligiag des te dringender.
dat

.

In verslagperiode wend getracht de weini g voort•

g$ng boaeds beveiliging der eleotrieit it.b.dri jven
t• stianl .ron door een aantal Hnurg.a.esiee de noodsmak
van een goeds beveiliging n van henna sedeve rking deur•
.

►

aan onder d• ogen te brengen . vaar de gemeenten eohtsr
• sij het not enkels uitsonderingen - slechte oven
die tributi bedri ven beschikken aal dit voor wat
.

,

betreft d ao.tl^ khedea op hef part van d• beveiliging
der prrodu•tiebeds.t jvan weinig effect sorteren Ds da m.
iaagg idi .ade daarover hsadelad • voorstellen bli jven der•
.

.

haly. ds aandsoht verdienen.

In het vorig eversi .ht werd vsrseld, dat het
aantal in 1952 aan de plaatselijk . inliohtingsdieaatea
toegeaondes botrouwbaarh.tdeosd.zsoelesn ( egt ► . Di.ond.rsoeken) niet enaansinlijk i. teegenoaen, doch
hieraan dient te worden toegevoegd, dat in tegeetellirp
tot eetti jda thans rond 90% der uitgaand e aanvragen
betrekking hebben op oen aasles in d kartoth*ek van
.

de verbinding en dat in slecht 1O der tallen een
uitgebreid, tsr plaatse te venrriohtsn onder
wordt
vsrs ooht . Iodeend• i. ni.ttegenstmand . desoek
toe'vle van
.

.

het aantal endersoeken'n d• van de verbindingen gevergde

arbeid verminderd,

Aan een aantal veorawtasade figuren unit d•
groeperingen van werkgevers - en werkmaners is aan de
hand van het d oor de niergit ontworpen tobleeu van hit
gehsle veld nes "agitprop" ia nationsa3, en intsrnationaal oomennistisoh verband voorlichting gegeven, welke
veel belangstelling heelt ondervonden.
sn soortgelijks voorlichting vond plaats aan

eea beperkt gehouden aantal contaetpersonen van do
dagbladpers, welke ~neem interesse voor bedoeld
onderwerp aan de dag hebben gelegd.
Gelegenheid is ook geweest en de Pers tijdig te
wijsen op d* houding door de C.P.N. aangenomen tea
aanzien van de waterramp.
In enkele gevallen kon ook werden geprofiteerd
van informaties door persorganen uit eigen bron vers»
kregen.
In de bekende zaak van de teremagemt PlweraNer
word•werkt met de voorlichlingeorganen der
betrokken
*Serie*.

»eAiegaiimilbeleagstelling voer bezoekers van
landen aehliiEbil-rneren Gordijn concentreerde ziek

niet alleen op reizigers uit de V.G.A., maar breidde
zich uit tot reizigers uit Centraal- en Naids-Amerika,
waarvan een aanzienlijk aantal via Schiphol Nederland
~eerde.

Ia een tweetal daartoe geschikt bevonden gevallen
werd aan de Amerikanen toestemmiag verleend *gewone
van de «cast te gebruiken voor pro
tzendingen
via de "Vol** of Amerlea".
De verkregen goede sameniveridrig met do
enMag, velligheidediensten kwee vooral tot
in ~hien, waarin om voortzetting van obeervat •

meest worden versoeht van een tweetal personen, dat
Nederland had verlaten, waardoor de beschikking werd
verkregen over Waardevolle aanvullend* gegevene.
De
periode

neutraliteltspolitiek werd in versla/os
geaceentneerd door een mededelimg van

de veiligheidsdienst van genoemd land, al. dat in

principe slechte oen bereidheid bestaat tot bet verstrek«
ken van inlichtingen met betrekking tot Zweedse onder•
dalen, ingeval vaststaat dat betrokkenen gevaarlijk
zijn uit een oogpunt van spionnage en sabotage.
Do met /met.
,10
aangevangen uitwisseling van
gegevens nam in vore
ode vrij aanzienlijk toe.
Op des• wijze werden o.m. inlichtingen ontvangen over
de illegale Oost-resthandel..

De aangekondigde driemaandelijkse bijeenkomst

met de zusterdiensten van de landen aangesloten bij hot
Druesele Pact heeft op 13 Januari 1953 te 'r-Gravenbage
plaats gevonden.
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Not betrekking tot betvraagstuk betreffende
beperkende maatregelen, welke ta de vijf landen zondes
kammen worden getroffen tegen het vrijelijk passagieren
van schepelingen, van vreemde nationalteit, waren door
de verschillende diensten rapporten ingediend,. Aan de
eeeretaris werd opgedragen aan de band daarvan een over..
slokt samen to stellen en mogelijk daaraan suegosties
to verbinden voor aanbevelingen welke aan de onderscheidenlijk* regeringen zouden kennen worden gedaan.,
Verder vond van Nederlandse zijde de probleemstelling plaats van de beperking van de verstrekking vaat
paspoorten la bepaalde omstandigheden waarvan de reactie
sou kanen blijken op de eerstvolgende bijeenkomst,
welke op 21 April a.s. te Luxemburg zal paatsvinden.
Net demboareffende overleg **ook te komen tot

periodieke bijeenkomsten van de vertegenwoordigers ma

do veiligheidsdiensten van de NAVO landen heeft thans
geresulteerd in de vaststelling van een eerste bijeen..
komst van deze aard op 23 Maart jl. te Parijs.

Voortgaag werd semaakt met oen vijftal eareaosen
aan lager inliohtlagen•personeel van de 3.114. Rijka* en
Oemeentepolitie, Ilareekaaseee en bevelli
personal
*aa bedrijven (duur 10 oureusweken, verdeeld ome 10
waden; totaal aantal cursisten 123). twee van de bovengenoemde ~sassen (in totaal omvattende 53 marmieten)
werden ta de verslagperiode afgesleten.
Aan het examen werd deelgenomen door 31 eandidaten
van wie or 6 werden afgewezen. Dit was hot laatste
exameamorbij het D.V.D.-diploma gelijkgesteld word met
de aantekening op het politiediplema.
Metrum opviel in deze *arms was* in de eerste
plaats, dat het aantal afgewesenen lager was dan enig
ander jaar, ton tweede, dat echter het gemiddeld peil van
de oursieten lager was dan enig ander jaar en tenslotte
dat de Rijkspolitie aanmerkelijk betere resultaten boekte
dan bij het voorafgaande examen.
Zsn *omvang werd gemaakt met de invoering vaat een
mime ourcuseysteea voor S.V.D. en verbindingen. Voor het
middelbaar- en hogerperseasel is ingesteld een zgn.
basiscursus waarin de grondslagen van hot inlichtingen
en voiligheidewerk worden onderwese ► , gevolgd door een
omsta speciale aurenesen, het geheel binnen de tijd van
een jaar.. De eerste basiscursas in dit kader liep van
medio Pebruarl tot medio Maart en werd uitsluitend gems
volgil door U.V.D...persemeel e.
Aan de 54.1,41. werd medewerking gevraagd bij de uit•
voering van het programma van door de Lachtmaebt t.b.v.
mijn tallehtingainpernosed georganiseerde cursussen. Deze
medewerking werd verleend net betrekking tot de volgende
vakken* het inlichtingen en veiligheidswerk in Nederland,
•ominualess, spionnage, sabotage, propaganda.
Ben tweetal speciale cursussen werd gegeven voor
de som.,case-workere in dese dionst..De duur van elk van

..13m
demo caremseen was een week en het totaal aantal onr.*
sisten bedroeg 41. Met doel van deze cursuseen was do
betrokkenen in kort bestek can betere ondergrond te
verschaffen en hen ta staat te stellen hun werk met
meer inzicht en neer valsen te verrioht".
Kit eigenlijke object van deze cursussen. vormde
de algemene doctrine welke aan het H.Y.D. oase-werk
ten grondslag dient te liggen. Speciaal werd ingegaan
op de analyse van de verzamelde gegevens en wel in het
bijsender de evaluatie en de interpretatie.

gataidiatiMMala
in verband neb hot vertrek naar elders van het
Hoofd van de Documentatie is deze afdeling sinds enig.
maanden eender ~halm* leider. Aangezien het niet te
verwachten is, dat betrekken* zijn ruimte zal hervat-

ten, wordt omgezien naar esa geschikt* plaatsvervanger.
De taak van deze afdeling wijkt in belangrijks

mate af van het normals arehletwerk bij oen Ministerie.

gr is sen
ijk* kartetheek, een eroderingsseetie
~agenda, terw jl verder manwesig zijn secties belast
met het vormen van pereoes~ en onderwerpdessime.
cis leiding to kimmen even aan do wijze van dommentatie dient bij de t
eh leider inzcht te be-

staan omtrent de aan de door de vereehillende afdelingen
bewerking •• ter opberging toegezonden gegevens te
as
govwnimwardering
en dient hij in staat to zij» tot
toetsing van de daaromtrent door de eass-workere gegeven
aemeijsingen. Nauwkeurige kennis van de structuur van
de dienst ie uiteraard medio een vereiste.

Het is vooralsnog niet mogelijk gebleken op een
giechikte kracht de hand to leggen.
Zateaaa
Het personeel is sinds 1 Deeenber 1952 tot 13
Maart jl. toegenomen van 472 tot 498 man. Deze toename
van 26 maa totaal is hoofdzakelijk veroorzaakt door do
aantsreàcldng van middelbaar• en lager personeel.

Met de toelichting voer het personeel op het ontwerp rangen^ en salarisstelsel en rechtspositieregeling
Van het S.Y.D.-personeel zal ma een dezer dagen kunnen
worden begonnen, ga het gepleegde overleg met de vakmeganizaties raast van het Ministerie nog uitsluitsel
ontvangen werden over de voorgestelde wijzigingen van
de zwehtspositieregollag e swals regeling van het waaktgeld s.d. De nog ontbrekende antwoorden zijn inmiddels
ontvangen of positief ~geoogd.

Man brandend vraagstuk voor de gehele dienst is

.44.
bet bniewsetingsprebleen, dat slab tolken* weer opnieuw

doetevoelen bij de aankomst van elke nienwe wirkkraebt
en bij de overweging van elk plan tot verbetering van

de organisatie ot aanpassing aan nieuw opgekomen beboetten welke verplaatsing van personeel som moeten mee-.
brengen.
Vélgene enderbandee intormaties wan di itijks~
baswendionst meldden stek gegadigden aan voor bet ~reil
dat na nog gereserveerd wordt gebonden voor de uitvoert"
van bet aanhangig gemaakte plan..
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