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Panorama B.V. D.
Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens het
gebruikelijke overzicht aan te bieden, werkzaamheden
van deze Dienst betreffende.
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Het Hoofd van de Dienst,

nr L. Einthoven
Aan Zijne g;xcellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken
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Communistische Partij Nederland (C.P.N.)
Geconstateerd werd, dat in de afgelopen periode
de campagne tegen de ';)uitre herbewapening, welke na
de verwerping van de D.G. door de franse volksvertegenwoordiging geluwd was, door de Partijleiding weer
op het eerste plan werd gebracht nadat deze kennelijk
was verrast door de Londens° en Parijse accoorden.
De tijdens de actieweek (31 October-6 November 195 4 )
tegen de Duitse herbewapening ontplooide agitatie
bleek zich te beperken tot het verspreiden van manifesten en het kalken van leuzen. Vastgesteld kon worden,
dat de vervolgens onder het mom van het cryptosi
communistische Comité "Dat Nooit Weer" gevoerde handtekeningenactie ter ondersteuning Van een aan de
staten-";eneraal aan te bieden petitie tot op heden
112.000 handtekeningen heeft opgeleverd.
De conclusie kon getrokken worden dat de Partijleiding er tot dusverre niet in geslaagd is de cam-

pagne tot de door haar gewenste hoogte op te voeren,
zelfs niet nadat begin December daaraan volstrekte
prioriteit was verleend.
Man de camouflage-tactiek van de communisten met
betrekking tot "Dat Nooit ?leer" wordt een speciale
studie gewijd.
Bijzondere aandacht hadden de beveiligingsverschijnselen ultimo 1954, in enige partijdistricten
naar voren gekomen, welke in verband zijn gebracht met
de opvallende uitlating in "De raarheid" van de partijsecretaris, n.l. dat de totstandkoming van de Duitse
';ehrmacht tot een aanval van de zijde van het Jostelijk
blok zou leiden.
Overigens heeft de Partij reeds eerder ervan blijk
gegeven de waakzaamheid in de gelederen te willen
opvoeren. In "De Viaarheid" (Juni 1954) verschJen een
artikelenreeks tegen de B.V.D., welke -naar geconstateerd kon worden- aanvankelijk een zekere vrees voor
spionnage en provocatie in de Partij heeft opgewekt.
Gegevens werden verkregen omtrent de samenstelling
van enkele nieuwe districtsbesturen der C.F.N. (Maastreek, 's-Gravenhage), die mede tot taak hebben gekregen door de Partijleiding gelaakte tekortkomin;en
inde organisatie te verbeteren.
De gang van zaken in het Amsterdamse
district blijkt ook nog steeds de ontevredenheid van

de Partijleiding op te wekken.

Omtrent de scholing konden zegeven worden
regen, welke een licht werpen op de ni•auwe mez;hediek
de basinschowelke de communiate daarbij volgen. s
ling te verlevendigen .wordt thans -in plaats van een
het gehele scholingsjaar in beslagnenende cursus- per
drie cursusavonden een afgerond onderwerp behandeld.
Dit moet iedere deelnemer het gevoel geve% dat hij
met de studie vordert.
Voor hoger partijkader is -in een sfeer van de
grootste geheimhouding- in een vacentie-lord op de
Veluwe een cursus gehouden van 11 vetober"-12 November
1)54. :,en rapport over deze cursus is in bewerking.
Uit ontvangen berichten over vacantiereisen van
communisten naar landen achter het IJzeren Gordijn
kwam in tegenstelling met eerder thans duidelijk naar
voren dat scholing en instructie ook tot het reisdoel
behoorden.

.:zandacht heeft de herregistratie der partijleden,
die beoogt de Partijleiding onder meer inzicht te verschaffen in de sociale saaenetelling der C.i.N., in
verband waarmede interessante detallgegevens do ir de
plaatselijke partijfdactionarisee worden verzameld
(leeftijsklasse, reactie in het C.1'.%-bedriárswerk,
lidmaatschap van vakorganisatie, het werkzaam zijn
in nAmerikaanse" bedrijven etc.). Alle politieverbindingen werden op deze aangelegenheid attent gemaakt.
Volgens ontvangen berichten is opdracht gegeven
tot het doen drukken van 28.000 nieuwe partijboekjes.
:, an de hand niergan wordt het huidige ledental der
C.I.N. op t 22.000 geschat.
Verkregen informaties wijzen erop, dat de situatie
van de colaAinistische pers eeiui g florissant blijft,
ondanks pogingen om hierin verbetering te brengen.
Op en landelijke -aarheidsconfereatie in November 1)54
werden maatregelen aangekandigd om het teruglopen van
het aantal abonak • s tegen te gaan. :xt leiding van het
communistisch krantenbedrijf werd in banden t;elegd
van het ,erste-gamerlid C. .ieujjes, die tot bleilerend

vennoot van de U.V. Persorganen werd benoemd.
De communistische dwukkeri 4.V. teierman zag
haar financiele positie belangrijk verslechterd door
het vrijwel geheel verlopen van de onder haar hoede
atande Aasterdamse Buurtbladen Combinatie, welke zich
bezig houdt met de uitgave van advertentieblaadjes
in Amsterdam.

Mantelorapniaatlet
Amtboldmigimpatrale (*.V.G.). Gebleken is, dat de

L.V.C. in . de afgelopen periode tamelijk actief is geweest, maar navenant weinig succes heeft geboekt.
constateerd kon n.l. worden, dat do stakin:;en bij de
tanaelbouw te Velsen, onder de IJmuider vissers en
ouder de :wentse textielarbeiders, waarin de ,.V.(;. de
hand had, voor deze couv:lunistische vakbond weinig
voordelen beeft opleverd en wel zware financiele
offers reeft gekost.

Belangstelling; heeft uiteraard getrokken de wijze
waarop in e.V.C.-kaeerkringen gereageerd is op het
door de communistische leiders eedureede korte tijd
naar voren gebrachte denkbeeld en de eisen vakcentrale
op te- heffen, waarop onder meer een in "De 'aatheld"
opgenomen artikel van de secretaris van de :ngelse
communistische partij heeft gezinspeeld. Dit denkbeeld
bleek reeds spoedig te zijn verlaten.
De door de :.V.C. gevolgde tactiek wijzigde zich
niet noemenswaardig. Yen bleef streven naar verwezene
lijkine van de bekende "eenheid-van-actie"-methode.
Deze leuze van samenwereine net andersdenkenden bleek

nog steeds voor velo (lagere) .V.C.-ere, die het sectariech denken van de communisten gewen e zijn, moeilijk
verteerbaar.
De Vakcentrale blijft met een tekort aan goede
kaderleden kampen. De beinvloedine van jeu ; dige arbeiders, waaruit dit kader zou kunnen worden gerecruteerd, :.:leek dan ook een voernaam programmapunt te
vormen, hetgeen onder meer tot uitine kwam door de
ultimo september 1954 te easterdam georgaeiseerde laar
dalijke jeugdconferentie.
jïet actieprograa omvatte o.m.: aleemeen geldende
loonsverhoging, prijzenstop aan de bron, betere vakscholine.
Gehoor gevende aan de neeeene opdracht aan do
mantelorganisatles om mede wele.zaam te zijn tegen de
Duitse herbewapening, bleek de ook actief op
het gebied van het algemeen communistische "vredes"'werk. Aan de genoemde handtekeningenactie ter onder
ateuning van de petitie voor de Staten si
werd
ook een bijdrage eeleverd.
Berichten uit interne ipli.G..ekring verkregen,
wezen erop, dat de waarde van de anti-..G.-2-

campagne aldaar betrekkelijk laag wordt aangeslagen.
nat e.V.G,-Verbondsbestaur is kennelijk niet in staat
deze afwijkende opvateineen in de prettijk te corrigerene eellicht zoet dit mede worden toegeschreven
aan de niet al te junstige persoonlijke veieloudine
tussen verschillende -.V.Ue-fenctionarissen, die dezerzijds kon werden vastgesteld.

Ovarimemaatelpraaaiaatte,

Veren 4ag "Rederl -U.,;',5 1 54,". Berichten werden
ontvangen omtrent aanwijzingen aan de veererf; ing gegeven tijdens een te barijs gehouden gezamenlijk* bespreking van verteganwoordisers van communistische
vriendschgpsverenigingen, waaboneer ook een afgevaardigde van Nederland-d.Q;.j.R., om in afwijking van de
tot dusverre eevolgde gedragslijn van onthouding van
politieke agitatie dit "culturele .' genootschap ook in
de communiatische propaganda togen de Duitse herbewapening te betrekken. Van een dergelijk soort internatioe.
nale bijeenkomst was °verteer» tevoren ook nog nimmer
iets vernomen.

Van de uitvoering van dit besluit door de verenieine kon tot dusverre enkel eniee interne voorbereiding
worden waergenomen.
Jebleken is, dat de .+UaRen door blijven gaan met
het uitdragen in Nederland van hun kunstuitiugen buiten
"nederland--U. 'e.e." om, derhalve met inschakeling van
diverse verenigingen en instellineen.
:reeds meermalen kon worden eeconstateerd s dat de
Vereniging i4ederland-U.a.e.2. voor de vervulline van
haar taak in sterke eate steunt op de tecenische hulp
van de eowjet-Russische Ambassade. -en bevestigine hiervan werd onlangs nog eens verkregen met een bericht uit
vertrouwelijke bron, dat de kussen de wijze waarop de
vereniging het afgestane materiaal bezigt sterk hebben
gegispt, wa -Irna het hoofdbestuur zich ge'eaast heeft een
cursus voor filmoperateurs te organiseren.
Volgens dezerzijdse schatting beeadert het ledenaantal de 20.000. ::liga tijd geleien door een paar hoofd«*
3e.000 zijn
bestuursleden opgegeven cijfers van 25
propagandacijfers gebleken.
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-iet bestuur
V
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e
n de a -e open maanden vooral
op uit te zijn om zijn greep op de plaatselijke ardelinsee te verstevigen teneinde de algemene activiteit
op te voeren, welke everieene -zoals tèt dusverre steeds
het ;aval was- zich overwegend oeperkte tot het ondereu ....`,.u.- campagnes (Duitse hersteunen van
Ne

vae de ..

bewapening, stakingsacties).
een actie van de N.V.B. waarbij meer eigen initiatief te pas kwam was de landelijke handtekeningencampagne voor het verbod vae gebruik van atlomwapens
(zomermaanden 1:)54), overigens mat weinig resultaat
mogelijk ook als gevolg van het vaceetieseizoene
Bericht werd ontvangen omtrent voernemens om in
1955 een 7eareldcongres van "'oeders tegen de Oorlog"

te organiseren, waaraan -naar verwachting- ook de h.V.B.
haar eedew , rking zal verlenen.

Jougdor6e4eatie. -reen agitatie van betekenis kon

>oorden geconstateerd van de comeunletiscae jeugdorganisaties, die te kampen bleken te hebben met interne
problemen van organisatie en scaoling.
:opgericht zijn enige nieuwe plaatselijke jeugd.
studiecentra voer politieke echolin . , alsmede een landelijk centrum te emsterdae voor scholine van geselecteerde kaderleden.
De tweewekelijkse verschijning van het e.N.J.V.-s
blad "Jeugd' ,lijkt veel moeite te geven. een speciaal
nummer van "Jeugd", onder de titel "Be Liftkrant"
werd gewijd aan het bie ;ende liftverbod en ook onder
militairen verspreid.
Het behandelde tijdens het A.N.J.V.- en het u.r.a.J..
congres, beide in eeceeber 1954 eecouien, leverde geen
bijzonderheden op.

Voorbereidingen worden getroffen voor de herdenking
van het 10-jarig bestaan kan het A.N.J.V. in 1955.
j:Am delegatie van 4 man van het A.N.J.V. nam deel
aan de Internationale Conferentie ter Verdedigin van
de Aechten der Flat -ullandsjeugd ( enen, 9-15 December '54).
Tevoren waren -ter voorbereiding op deze conferentieenige bijeenkomsten belegd in ..e.-Drente alsook te
Amsterdam.
Voornemens bestaan om met een delegatie van niet
minder dan 1000 man deel te nemen aan het ?;ereldjeugdfestival te ‹nerschau (ee2ste helft van Augustus '55).
In 1951 bedroeg het aantal deelnemers ongeveer 300
en in 1955 6:e0 (vierde
(derde
elea. Nadat een vorige maal een zekere
Ve,1
AniAuninji
besluiiinxiihnd - gecenstateerd kon worden, wisten de
Londense en Parijse accoorden de Vredesbeweging vrijrel
automatisch weer in de ric:_tin4 van agitatie tegen de
Duitse herbewapening te drijven. elj werd daartoe
bovendien nog gestimul,erd door de 'ereldvredesraad,
die de Nederlandoe Vredesbeweging van inactivtteit betichtte tijdens een zitting van het bureau "Van, genoemde
'55) waaraan een Neder,nead (keaen, medio ei tea
landse vertegenwoordiger deelnam.
De reeds geprojecteerde nationale conferentie vaar
vermindering van de bewapening werd in verband met de
nieuwe actie geannuleerd.
Geconstateerd kon 'worden dat de communisten alle
activiteit van de Vredesbeweging concentroerdon o
ondersteuni-g van het cryptes-communistische Comité
"dat Nooit .eer" en dat het C.F.N.-bestuur ter bewaring
van deze camouflage-politiek voirnemens van de Vredes-.
bewegins om voormannen uit andere mantelorganisaties
voor het vredeswerk in te schaeelen met nadruk heeft
afgewezen.
Dek in enige plaatsen buiten Amsterdam en '<otter...
dam werden nieuwe werkgroelman van "Dat Nooit 4eer" geconstateerd (onder meer in een Teleg en:almaar) tenuevol: e vau de beeoeienis van de tredesbeweginj en de
waarbij ":wat Nooit 'eer" op bevel van de iartij
(volgens verkregen vertrouwelijke informaties) naar
baitea zeer nadrukkelijk werd voorgesteld als de neutrale 005r-dinerende en leidende instantie voer de landelijke aandtekeninjeccam~ tegen de ratificatie van
de verdragen van Londen en Yetrijs.
ee verwachting bestaat, dat de nederlandse Vredesbeweging ook deel zal neten aan het aangekondigde nieuwe
internationale Vredescongres (lei 1955), waarbij als

plaats van saeeedcomet Kelsinki is genoemd.
In dit verband wordt rekening sehouden met de
mogelijkheid, dat de strijd tegen het gebruik van de
atoom- of il-bom weer wat meer in de communistische
vredesbewegini zal warden betrokken.

,Overig links-extreiniene
IVe Internationa/e. zowel internationaal als natio-.
naai kon bij deze Trotskistische groepering weinie leven
worden waargenomen.
Door scheuring van de organisatie in de 3.e.A. zijn
de financiele bronnen opgedroogd. Van het houden van het
voorgenomen ereldcongres werd tot dusverre ook nog niets
positiefs vernomen.
In de afgelopen periode kon in zoverre van een optreden naar buiten van de Nederlenese sectie van do IVe
Internationale, de fmvolutionnair Communistische 2areij,
warden geconstateerd, „iet op initiatief va- de
-onder de naam "}erspectief"- een nieuw orgaan in het
leven is ;geroepen, waarvan tot dusverre Sen ~eer is
verschenen. Geheel overeenkomstig de tactiek om zo min
mogelijk onder eigo: vlag or te treden, wordt in een
inleidend artikel van de redactie, wa a rin ook twee nietzittin hebben, verklaard dat het blad de
stem moet worden van die leden van de hartij van de
Arbeid, die de militaire politiek van de partijleiding
verwerpen.
Kennis is genomen van het behandelde op
een hu s ou e jke conferentie van de "?ederatie van
Anarchisten in Nederland" (!.A.N.) waaruit bleek, dat de
financiele positie van de 1 0 .A.N. verre ven rooskleurig
is en dat het orgaan "..echt voor Allen" alleen nog maar
kan worden gehandhaafd do )r het in klein formaat uit te
geven. zesloten is de naam van de organisatie te wij aigen in "federatie van Vrije Jocialisten" (2.V.3.), waardoor de voor buitenstaar ders minder eunstigegeachte term
"anarchisten" is komen te vervallen.
-

g Berichten
De organisatie "Jen ernpoofntisch Co'.
werden ontvangen iver de oprichting van een nieuwe organisatie, "afpen i',emocratisch Jog" geheten, die zich ten
doel stelt om "los van alle partij-politiek, het democratisch bewustzijn te verhogen en de gevaren te signaleren, die de democratie over de gehele wereld bedreigen".
je organisatie is in de aardacht van de Dienst betrokken, omdat activiteiten van de initiatiefnemers
betten het 0.3.0.-verband tegen de Duitse herbewapening
ontplooid, aanrakingen vertoonden met com-unisten en
communistische organisaties.
"Atgegeven worden z.g. e. , .a.-berichten; de oplaag
13 gering.

arZaA1•151i:i.,
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andacht heeft getrokken bet uittreden van een voeraanstaande figuur uit de Centrale ';:erkroep van de vredesbeweginj "Le ;.erde - eg", omdat z.i. de beweeing zich uit

moet spreken voor de principiae verwerping van elke
eerlos. De :eerkroep bleek echter in meerderheid ven

eening, dat aan de . ,erda- .e3-gedachte ook die roeperingen
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en personen adhaeaie moeten kunnen betuigen, die niet op
principieel pacifistisch standpunt etaan, naar die de
politieke gedachte van de eerde-eg-beweeing beschoueen
als . uitweg uit de drei;ende politieke situatie van
thans.
Lijdens de door "De Derde -eg" van 27-3U December 195k
te Laren eeorganiseerde internationale conferentie ie
met grote overeerste ::in s;als een der erondbeeineolen
van de ',erde eeg"-conceptie echter wel aanvaard: de
afwijzing van geweld als een iddel ter beslechting van
internationale geschillen.
ee deelnenine aan de conferentie kon worden geconstateerd van vertegenwoerdigers, e.e. waarnemers van
verschillende vredes- en aanverwante organisaties in het
buitenland, t.w.: :naeland, ealtslanu, lewitserland„
Voor Nederlaag: waren -naast reprenatralie en de
sentanten van "Je Derde , .eg" verteeenwoerdigers (waarnemers) aanwezig van: de Nederlandse sectie der .n aakers,
Ferk en Vrede, de Ilgeee_n geeerl ndse Vredesactie, het
eyndicalistesch Vakverbond en de .ereld Federali ten
Bewering.
gebleken ie, dat de saeenwerking tussen "De Derde lileg°
en de e:s ocialistische: Unie in de -op initiatief van beide
organis.:ties opgerichte- "enafhankelijke Contactcoe laste"
(j.C.V.) verbroken is. 'leader goede persoonlijke verhoadineen alswel ook uiteenlopende opvattingen zijn hiervan de oerzaak.
Bericht werd ontvangen, dat het aafhankelijk Verbond
'.

van Dedrijfsorganisaties (3.V.3.), dat eede in de
vertegenwoordi -d is, een nieuw werkeregrare vonr de com=laaie heeft ontworpen.

RUMS WRIMI.SU
etichtine Oud-politieke L'elikenaenten ((e). 1"•:).)

:leeenstateerd koe werden, dat ue reeds eerder Jemelde tegeestellingeu tassen het hoefdbesteur en de -zich
noeel onafhankelijk ton radde- Haagse afdeline van .1eZe
stichting zich in de afeelopen periode nog verder heeft
toegespitst, netgeen seleid heeft tot de formerine van
eveneenoemde
een nieuw hoofdbestuur met de voerzitter
afdeling als algemeen voerzitter. 'net streven is waargenomen van de vorming var* een landelijke organisatie onder
een aadere naam.

pationaal 'L;aropese aociale beetaing
na
Bericht werd ontvangen dat de N.. y.
het veroordelend arrest van het Ilaagse Gerechtshof het
besluit had genomen de beweging te liquideren. activiteiten werden verder ook niet geconstateerd.

Paul van Tienen heeft verklaard voorlopig niet meer
op de voorrond te willen treden. ; , el werd bij nog genoemd als de, als zodanig niet naar voren gekomen, inier
tiatiefnemar tot het oprichten van de onafhankelijke
Jeugd .organisatie (e.J.J.), waarvan het beetuur blijkens
de bekend ;eworden namen jeaeel bestaat alt bekende
leden dor voormalige N.e.e.e.

Pront gouw Juint/a (F romig)
-

Bericht werd ontvangen omtrent de oprichting van de
Nieuw-3ainea (1:ronig), die zich
organisatie
mede
door de bekende .esterlint; onder-blijkens een
tekend paeflet- ten Lasel stelt te strijden voer het on-

voerwaardelijk behoud do r Nederland van de souvereinie.
tett van Nieuw-Guinea. Hoewel het houden van een massale

landelijke betoging in bedoeld pamflet als eerste geste
in het voeruitzicht werd eesteld, werd dJeromtrent alsook
van verdere activiteiten niets meer vernomen.

;Stichtina "Alle Mulo aap Apbo""
Kennis werd genomen vara besprekinsea, gevoerd tussen
deze in ;.pril 1953 in het leven jeroepen stichting met

de atichtine "Door de .eui,en rrouw" om tot onderlingesaeenwerking te komen, waartoe het initiatief uitgin;

van laatut: enowede groepering. Nadat hieromtrent aanvankelijk overeenstem mine was bereikt, wam "Alle Hulp
aan Ambon" eceter op de harerzijds eedane toezeeeing
terug.

WPACHTE WeerDEZINGLN
men aantal arlekse zeelieden, aangesteld als z.g.
reizend vertegenwoordiger van de communistische Griekse
zeelledenorganisatie e.e.. kon worden geidentificeerd. Deze reizende vertegenwoordigers verblijven
telkens slechts tijlelijk te fetterdam; de een volgt de

ander bij diens vertrek op.

Tevens werd le hand eelegd op een lijst van personen, •lie ingescaaeeld zijn bij het propagandawerk van
.N.e., terwijl daarnaast een lijst werd verkregen
de
van erieese zeelieden tot wie de e.e.N.J.-vertegenweordieere zich in vo>rkeeende eevallen om hulp het
verlenen van diensten etc.) kunnen wenden. Op deze
laatste lijst wareen de namen der schepen waarop deze
lieden te dien tijde (Ause.-w;ept.'5 4 ) voeren achter hun
namen vermeld.
Bevestiging werd voorts verkregen van de nauwe
. (de in Griekenbinding, die bestaat tussen de
land verboden communistische partij) en de J. e=:.0.

j4ridlach advintar van da C4.,.N.J. In !lider..
land le de naam van een bekend» communistische vroawolijke advocaat beteadr~...4.—
ilir aanleiding vAti gebleken pogingen van de zLde
van het Foolse Consulaa~neraal de in Nederlan aaswazige ;Ealen ''zich hechter aaneen te ,:en sluiten",
coa,Ainistlach
alpe.z. hen allen mier te •.enen in
jezinde 4md van Folen La ederland" werd ia vela'
periode aandacht besteed •aa net 3011, en laten van aaar- ,
vorinamek/13donl'e.
Bij de onderkonainj van uit ,)oet-ihaltaland arkom..»
stitaa personen »orden aoellijkhaden ondervonden, aange..:
zien net ingani.; van 1 Aagant4a 1)54 door de - oat-Dultse :
,,egerinj niet lander aan joet~teers
pO,natan. worden ult&ersikt nat een beperkte ;eldigheida- ,
5 jaar. dar,ochetnral;Agheidsrvan
Jok in verslagperiode vonden wedero oteu aantal
wetenaChapalljk,
internationale ontnoetia4en 0.a3t3
caltareel en sportgebied, waaraan werd deljenoten dor,
een groot aantel peraonen arkoz4tig alt landen acter
het IJaseen Gordijn. 3rZ'Ve opersonele ez uateziglo
middelen zulks to ,-lieten lef,a0d de wJrei~ eandac Ikaa
deze laatste cate,sorie van If>erwJaeá, beett*d.
-

Begin 4eptember kan ia Nearland aan: ;rot.r
Lama Balperin. ,lanadeee en bekend alt de :44zenkoi.

apionnag~taire, waarin hij een aer vn epionzage
t.t.v. de ,r~jet-Inita beschuldigde Idsreanan waa. • .ïtgene
4ebrok aan bewijs werd nij aeetijda vrijapsproken.
.Atja komst La :a41, -r1and viel sambn eto aaraije,
die hier bij de
van een visum voor de
:ciesisehe Mindelemissle he aork dftstold. zou «J, rden en
wie eveneens betrokken ie geweest bij da ;;anaderee spion
a..age-attaá.re. "Rij genoot dentijda diplomatieke tlaunitelt C4 kon deswege niet vervolg woeden»
ot Inmiddels reede aan
verl..nde visum kog
tljdi woeden ingetrokken»

De bekendste Chinese propagandist van het Communisme
heeft Nederland in verslagperiode verlaten om zich in
dommunistisch China te vestigen.
Het aantal der hier te lande studerende IndoChinezen, dat met woord en daad eympathieeert met de
Chinese Volkarepubliek neemt gestadig toe. Lakeien hunner
zijn reeds naar China vertrokken. tikdewerking daartoe
werd verleend door de Chinese Legatie te Bern.

Opgevallen is, dat sinds de toast antikoning van
directe politieke relaties tussen Indonesi; en Rusland
(de vestiging van Ambassades over en weer) een gestadig
toenemend aantal Indoneelira, daartoe uitgenodigd door
de Regering van de Sovjet-Unie, -al of niet via nederlandeen bezoek brengt aan Rusland.
Geconstateerd werd, dat de communistische "Perhimpenen Indommelen de laatste tijd e.ua verhoogde belang-.
stelling aan de dag legt voor Indonesische schepelingen
gedurende hun verblijf la Nederlandse haveasteden.
In speciaal daartoe belegde bijoenkonsten worden deze
schepelimgen bijgewerkt en wordt han o.a. op het hart
gebonden bij de a.s. verkiezingen in Indonesie hun stem
(Iartai Kommenis Indonesia) uit te brengen.
op de
De Indonesische Bond van :_;e4:11eden en Ravenarbeidera
heeft ondtrtuseen ca* Nederlandae zeelieden en havenarbeiders opgeroepen tot een gezamenlijke strijd voor
een beter bestaan.
VI:gDAtAin
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In de afgelopen maanden werden o.a. de resultaten
van een vroegere studie over de activiteit der z.g.
,krcors (arbeiderscorrespondenten van "De "raarheid" in
de bedrijven) in Nederland vergeleken met onlangs van
gealliierde velligheidedieasten ontvangen gegevens over
gelijksoortige activiteiten La het buitenland. Uit deze
vergelijking bleek duidelijk, dat de Xrcor--inatitnten
LA de diverse landen naar blin vast ,,; rondpatroon Zijn

Opgezet en dat de organisatie en werkwijze ervan -althans
in de landen waaromtrent bij deze Dienst gegevens bekend
gijn- vrijwel gelijk zijn. Van enige internationale uitwisseling wan.Arcor-lx~tem, zoals in diverse commw.
niatieche periodieken wordt gepropageerd, ie echter tot
dusverre niets aan het licht gekomen.
Opnieuw werden aanwijzingen verkregen, dat achter
het IJzeren Gordijn verblijvende Nederlanders door communistische inlichtingendiensten worden benaderd, tea .
einde hen te recruteren ten behoeve van spionnagewerk*eenheden in Nederland.

LU verslagperiode werden verscheidene bedrijf.stoorniseen gemeld, welke in enkele gevallen kennelijk
het gevolg waren van eabotage, in andere het vermoeden
van sabotage wettigden.
274, gevallen hadden betrekking op installaties van
kolenmijnen in Limburg en op scheepsreparaties op een
werf in het Noorden des lande.

De in een vorig overzicht voorziene scheuring in
de Vereniging "Ons juriname" is in verslagperiode eau
feit geworden. De afdeling 4uld-Holland heeft zich afgescheiden en zich tot een zoltetandige vereniging geconstitueerd, die zich uitsluitend zal bewegen op
cultureel en op sociaal terrein.
De oude Vereniging "Ons Suriname" zal zich daarea=
tegen bij voorkeur Op politiek gebied blijven bewegen.
lij geeft thans een nieuw orgaan, genaamd "De Koerier".
uit, exuabin artikelen net een anti-Nederlandse strekking

voorkomen. Mede naar aanleiding eiervan blijft de aandacht van de Dienst op "Ons lariname" gevestigd, evenals op de ánrinsamse "culturele" vereniging "Wie ;regi•
anie" 9 - waarvan de voorzitter en enkele leden zich soms
heftig anti-Nederlands uitlaten.

WONOMU 7IMANUN
riet georganiseerde bedrijfsleven heeft afgezien
van zijn aanvankelijk plan een handelamiasie naar Moskou
te zenden. Men achtte de tijd er nog niet rijp voor.
«cel zond men een handeleaiseie naar China.

Van communistische zijde werd verder bij een fiscaal
accountantsonderzoek net nadruk gesteld, dat het doel
ven het comuunistische publiciteitsapparaat primair is;
het maken van propksaada en het voeren van agitatie CA
dat het streven naar winst hieraan volkomen ondergeschikt
wordt gemaakt. Het is dan ook in zijn geheel verliesgevend.
De onderzoeken hebben niet aan het licht gebracht*
dat de geleden verliezen op andere wijze worden gedekt
dan door bijdragen van partijleden en sympathisanten.

Ook in de afgelopen periode werd regelmatig aows
dacht besteed aan in Nederland werkende clandestiene
radiozenders. Twee sep twintig van dergelijke * voor omroep-› en reclamedoeleinden gebruikte zendere konden door
de Bijzondere Radiodienst der F.r.T. worden opgespoord
en in beslag genomen. In geen van deze gevallen werd
een politieke actitergrond waargenomen.

kwarttrruirt »pv5114191»
In de kwestie van de overneming ven de verantwo~
delijkheid voor de beveiliging van de Mato- en Cosmicmaterie in de militaire sector door de allitaire autoeet voldoening een dergelijke vordering
riteiteaa
worden geconstateerd, dat deze overname per 1 Januari 1955
een feit kon worden. :se sas enwerkiag tussen de militaire
inlichtingendiensten en de B.V.D. in deze aangelegenheid
verloopt bij voortduren bevredigend zodat ten aanzien

van de onmisbare concordantie tussen de militaire en de
civiele sector goede verwachtingen .bestaan.
liet aanvullend overleg over het voorschrift met
betrekking tot de physieke beveiliging van het nationale
codebestel kon warden afgesloten, waarna het voorschrift
door de Minister-President werd vastgesteld.

hoewel over het algemeen genomen-4n afwachting
van de vaststelling van de lijst van aleutelpunten- geen
verdere uitbreiding werd gegeven aan het aantal objecten
waarmede relaties worden Zaderhouden, werden niettemin
nog nieuwe contacten gelegd, vooral in de sector nutsbedrijven.
;;;en afgerond beveiligingsplaag voor de provincie
:;.eland kwam gereed, terwijl in de provincie Gelderland
de werkzaanJulden thans zover zijn gevorderd, dat ook
daar een bevelligingsplan voor de gehele gas-, lichten watervoorziening la bewerking kon worden genomen. De
ondervonden medewerking was van alle autoriteiten zeer
verheugend; de algemene situatie schijnt in Gelderland
relatief gunstig. Bijzondere vermelding verdient de
waarvan de functionaris belast met de "Bescherming Bevolking" tevens aangewezen werd voor de behartiraamgelegenheden, waardoor de za
ging van beveilig
nodige coordinatie althans op uitvoerend niveau volledig

tot haat recht koet.
443.1,
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De beveiliging yn de gaeker-ilunter-productie, voor•
aanelijk ondergebracht bij :7 1ekker, maakte bevredideede
voortjaag; mat name ta de materiae beveiligingavoor&leningen bij vokker kon eannerxelijke verbetering worden
geconstateerd*
noria voorgegaan door de Wi* niegtaigenfabriek
"Aekkee doen verschillende grot.* bedrijvea, hiertoe genoopt door het tekort aan ervaren ingenieurig" een beroep
44-14~-44 mt-Ja.;
op de Joatenrijks. arbeldsnarkt*4

ren aanzien van ?akker beetoad reeds selegeaheid
te wijzen op de specifieke aecuritybezwaren die deze
henaeleljae meebrengt, en wel vooraamelijk* omdat een

betrouwbaar.,,eideonderzOek aasar r>ostenrijkee legesetenen

prectisch niet mogelijk is*
Onbekende rielco's word** hier gelopen, een eet..
tandems onbekende
wikkeline; die todenneateld ie aan de diepgaande.
betrouw»
risicofactoren door middel van moer
baarheidsom4erspeken aysteeatiach te verminderen net als
effect dat niet zelden amaininkslijk ongeestig* antecedenten weerlegd eerden, aodtt aecurityneatregelea achterwege kannen blijven. Ven geval tot geval mallen bier
productiebelangen en veiligheidebezearen Misen elkaar

noetea werden afgewogen*

In verslagperiode werd steeds daidelijker hoe bij
een aantal bedrijven, waar ia de loop ler jaren overzicht eend verkregen in de mate waarin bepaalde werknemer* security-risice i e eitmakan* een groeiende behoefte
bestaat zich te realiseren *elke voorzorgen hiertegen op
hun plaats zijtra Men kent tot peperen in categoriein,
naar ontbeert dan aimmene criteria bij het vaatstellers
geval voor geval van de emilende :vaatregelen (eventueel
ontslag).
De toepassing van het ambtenarenverbod geeft hier
geen heavast; toenonende belangstelling viel te eenste.»
terea voor de ontslagprocedare voorzlea in art. G :1.13',A*
(ontheffing door de ~later van Sociale jaskan van de
noodzakelijk* toesteme.ing van de Directeur (1.4.3..)*
21j net bepalen van de ernst der geconstateerde
security-risico's -immers voor een belangrijk deel afheakelijk van vervangblarheid en kwetsbaarheid van het
object on de ftacties daarin verveld- werd in toenemende
zate het ~ia gevoeld aan een classificatie der sleutelpunten, waarvoor het wachten nog is op het beschikbaar
zijn van het resultaat ven het werk der Nationale , -.1eatelpunten ~mie*

Voortgegaan werd met het heulen van lezingen voor
topfunctionarissen van grote bedrijven; het inzicht in
de problematiek der beveiliging werd hierdoor verscherpt
en de bereidheid tot actieve medewerking dieuovereenis
komstig gestimuleerd*

EXPIXATATIE javni1D
De verbindingen met de buitenlandee zusterdiensten
werden in verslagperiode op de gebruikelijke wijze onderhouden.
Net aantel buitenlandse vooraanstaande communiaten,
dat op weg naar of terugkerende van communistische congressen of bijeenkomaten in do landen achter het Ijzeren
Gordijn Nederland ~eerde is nog steeds groot. Vooral
ook uit de Zuid- en Vidden-Amerikaanse lenden fibsseren
steeds grotere aantallen communisten ons land; aan han
voorkeur voor Nederland zal niet vreemd zijn het feit,
dat de g..L,M. een rechtstreekse verbinding onderhoudt
met o. a. Vozico en betrokkenen blijkbaar ia de aanlag
verkeren, dat zij door gebruik te maken van deze rechtetreekse verbinding de Woord-maerikaande veiligheidw
dienst en de tuin kunnen leiden toer wat betreft hun
deztlname aan bedoelde congressen,
Ook het verkeer van reizigers 211 de commaaistische
landen, die hetzij voor handeladoeliUden, hetzij om
andere redenen e:Ja bezoek aan landen gelegen in WestIturopa brengen, bleef intensief geobserveerd. Terzake
wordt nauw samengewerkt met de buitenlandse zusterdiensten.
Uitvoerige gegevene konden worden verstrekt aan
verschillende meterdienster over de activiteiten van
enige vertegenwoordigers van de Griekse ces munistisebe
seelledenorgenisatie (04,51 »140.) te Rotterdam.
►

Ingevolge een in bet 4eolal Committet van de N.A.V.O.
genomen beslissing om alle gegevens over da 0.E.N.0*
ter beschikking van Griekenland te stellen, werden de
bovengenoemde gegevene ook maa de Griekse dienst toegezonden.
Met de ~lee en Amerikaanse zusterdiansten werd
aandacht besteed atan de beeanningen van Russisch. en
Poolse schepen, die havens in West-Europa aandoen. Vooral
de op deze schepen aanwezige politieke commissarissen
hebben de aandacht»
Van dé Australlache zusterdienst werden regelmatig
de verslagen ontvangen van de "Royaal Commission on *spionage, ingeseld naar aanleiding van de zaak.Petrov.
In December j.l. werd deelgenomen aan de driemaande
lijkse bijeenkomst van de vertegenwoordiers van de veiligheidadiensteu van de landen aangesloten bij het Verdrag
vaan Brussel» De besprekingen waren in hoofdzaak gewijd
aan de wijzigiagen, die zich in het Gord t& zullen voordoes na de ratificatie van de verdragen van Londen en
Parijs.

In October 1954 vond de halfjaarlijkse vergadering
van het Y'pecial Ceemitteem van de bij de N.A.V.O. aan.
gesloten landen plaats. Ofschoon in de werkzaamheden va:,
dit emelt& wel vooruitgangaan te wijzen valt, ie de
grote omvang vaa dit Oemit8 toch nog steeds een beletsel
voor een efficiente eaneawerktn,,, welk bezwaar zich nog
meer zal doen gevoelen wanneer iest-eultsland tot dit
Gooit& zal zijn toegetreden.

MXPIp1T4TI BIOXIMWID
Aam de verschillende werkgevers en werknemersorganisaties werden op de gebruikelijke wijze de veer han

nuttige inlichtingen verstrekt en werd eet hee het contact onderhouden.

De inlichtingen bevatten over het algemeen gegevens
betreffende activiteiten onder arbeiders, inzonderheid
in belangrijke bedrijven en ondernemingen; arbeidsconflicten van wazige betekenis bleven achterwege.
Veertig werd men bij voortduring gewezen op het gevaar van infiltratie van cOmmunistiach geminde lieden
dan wel Partijgenoten in bonafide organisaties.
Ook werden 4.U. Commissariseen der Koningin in
verschillende provincies op de hoogte gebracht van
plannen en werkzaamheden van de 0.1'.W. e.e4 lu hun ressort
en van activiteiten vast landelijke en algemene strekking.
Aan de %v. D. werden ie 1954 maandelijks informaties
ten behoeve van speciale relaties en van, de pers verstrekt.

In de afgelopen maanden werden de volgende cursus.-

se A &MC V* ra

basiscursus voor personeel van B.V.D., gemeentepolitie, Rijkspolitie, Iteninklijko Marechaussee en
:Spoorwegrecherche.
liet aantal deelnemers bedroeg 19, waarvan er 4

bij het eimen werden afgewezen.
2::4101 uitgebreide cursus voor case-officere van de
Dioriet.
Het aantal deelnemer* bedroeg 57, verdeeld over
2 groepen.
Door hen, die A& 1 Jeuuari 1953 in dienst zijn ge-

treden werd een aanvullende cursus gevolgd. Acht van de
deelnemer* eau deze cursus legden op 20 Deceeber een
*zamen at. Bij dit examen werd &ga caudidaat afgewezen.

specialistencureus op het terrein ven het infor-

matieve inlichtlageneerk voor personeel van gemeantepolitie, Koninklijke Marechaussee en :poorwegrecherche.
“tuatal deelnemers: 15. Bij het examen werden door
alle de,Aneners voldoende resultaten behaald.
Drie speciallatoncursuesen op het terrein van obser-

vatie voor personeel van B.V.14, geme,eatepolitie, Koninklijke
barchaussee en 4poorwegrecherche.
Totaal aantal deelnemers: 30. Bij de ~eens werden
drie candidaten afgewezen,.
ren contra~batagecurems voor 4 officieren van de
Koninklijke Lachtmacht.
Aan des, cursus was geen examen verbonden.

hen inlddLugaeuraus voor 45 nieuwe B.V.D4p-sabtenaren,
behorende tot bet lager administratief personeel.
Bij de *sneeuw werden 9 candidaten afgewezen.
De aaavullingseuraussen voor lagere ambtenaren van
gemeentepolitie, Rijkspolitie en Koninklijke Marechaussee,
waarmee in de voorgaande verslagperiode *ca aanvang werd
genaakt, werden voortgezet.
Lezingen (sa filnwoorstellingen) werden gegeven veer
directie en etafpersoneel van tralbover, Hoogovens, rekker,
(Perste). Verder werden lezingen gehouden
Caltex,
voor het Defenalesitudiecentrua, hoger Marinepersoneel en
de Luchtmachtstafschool.
Politiepersoneel, niet behorende tot de inlichtingendiensten, werd wederom in de opleiding op het terrein
van da B.V. D. betrokken door middel van lezingen voor
de leerlinjen van de politieschool te Hilversum en voor
het kader -en in enkele gevallen ook voor het personeel-

van geneentellike politiekorpsen.
De studietaak van de afdeling Opleiding resulteerde
in de verslagperiode ta de samenstelling van een aantal
monographieen m.b.t. bepaalde aspecten van het communisme
of het inlichtingen- en voill,lheidswerk. Rot voornaamste
resultaat was e,n gescarift handelend over de bestrijding
van het communisme. oeze verhandeling, uitgegeven als
een boekje, was het laatste deel van een serie van vier,
die tezamen 4431 geheel vormen. De voornaamste verdienste
van deze boekjes is, dat zij not zeer omvangrijke terrein van het communisme in kort bestek samenvatten.
',ij voorzien, zoals de practijk uitwijst, Le een grote
behoefte. Uitgifte geschiedt allere-rst aan degenen die
in verband met hun werk een zeKere kennis van het communisme dienen te hebben.

C50213.Aa: DgFUisrfiTli,
In de afgelopen, periode nam het aantal werkzaamheden
van deze afdeling toe als gev,>16 van enkele per 15 November
1954 in de Dienst plaats gevonden reorganisaties.

.4 %s.

Hieraan kon -ondanks ta celijk veel verzuim wegens
het hoofd worden geboden doordat het

ziekte en verlof

-

personeel op Organieke sternee werd gebrachb, terg ij1
enkele tijdelijke achterstanden kon den worden weerkt

door (vrijwillig) overwerk.
en gunstige factor vormde ook de omstandigheid., dat
het aantal ~cedeerde stukken enigszins terugliep, n.l.

van 11.919 in het 3. kwartaal tot 11.483 in het 'elt
kwartaal 1954.

In aanmerking ~oma, dat het aantal gesteendeerde

stekken in het 4e kwartaal 1953 en 1952 onderscheidenlijk 11.u37 en 11.159 beeroeg, zou in deze van een
eenere stabilieatie kunnen worden gesproken.
Voor een eoed begrip zij vermeld, dat in eveneenoeede aantallen niet beerepen zijn de grote hoeveelheden
nota's e.d.,welke n.l. niet eeeeeudeerd dorden.
ee archiefreime nam in de afgelopen periode af,
waardoor opslag in eang, , e en kelders moest elaata hebben.
Oe '4;,ijkageboueendienst, cie, aa inntorting te voorkomen, ijzeren steenbalken liet aanbrengen in de vloer
van een der arehiefzolders, beperkte n.l. tegelijkertijd

hot aantal aldear te plaatsen archiefrekken.

ue werkzaaaheden van de sectie Pers en Bibliotheek
namen toe, o.a. bij de uitleenbibliotheek.
vo aard van de periodieken waarop 4f050 elenst geabonneerd la werd opnieuw een de behoefte eetoetst,
et als renalteat, dat een aaneal abonneelenteu per
1 Januari 1955 werd oegezegd.

ZWIN
Tengevolge vee de personeelestop die met 2 Augusto*
1)54 inglike raakten aomeige afdelingen met hun werk
danig in moeilijkheden, aangezien op de uitbreiding bij

de planning reeds wan gerekend.
grote belevenis is geweeat het bekend worden
van de machtiging tot de bouw van een nieuw kantoor-'
gebouw, zodat beein Jenden 1955 met het werk zou kunnen
werden begonnen.
niet Aechtsporsitiebealuit B.V.D. ie inmiddels tot
stand gekomen. Omtrent de inpaasinganormen wordt nog
overleg gepleegd met de Interim Commissie.
Deze Commissie wordt ook periodiek gehoord over
lopende zaken, welke voor het personeel van belang zijn.
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