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DIENSTGSHEIM.

VERSLAG van de bijeenkomst voor Beveiligingsambtenaren van de
departementen van Algemeen Bestuur op 19 november 1968.

Aanwezig :

J. Buchner
G.J.A. Chabot
Kr. A.v.d. Ent
J.L. Floor
J. Koopmans
H. Lammers
J. Loöbezoo
G. Mast
J.S. Nanninga
A.M.J.W. Rosenboom
LTZSD I J.M. Smit
L.L.J.W. Stappers
A.J.A.W. Veldkamp
Kapt; H. Visser
W. Vlaardingerbroek
Lt. W.G.A. v.d. Wansem
J.A. Wolters
B. Vreede (voorzitter)
F.W.H. Vink
H.N. Brouwer
H. Snthoven
A.J.F. Zaat
W.H. Nunnink

Algemene Zaken
Buitenlandse Zaken
Onderwijs en Wetenschappen
Binnenlandse Zaken
Verkeer en Waterstaat
Cultuur, Recreatie en Maatsch.Werk
Justitie
Financiën
Verkeer en Waterstaat
Landbouw en Visserij
Defensie
Economische Zaken
Justitie
Defensie
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Defensie
Volkshuisv. en Ruimtelijke Ordening
B.V.D.
B.V.D.
B.V.D.
B.V.D.
B.V.D.
B.V.D.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. :
Een bijzonder woord van welkom richt hij tot de heer Lammers,
die overigens reeds eerder aan deze bijeenkomsten heeft deel- ;

genomen, zij het als beveiligingsambtenaar voor een ander Minis- |
terie.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer Vink, die een
inleiding houdt over "de staatsgevaarlijkheid van de C.P.N-". ;
Voor de samenvatting van diens inleiding moge worden verwezen ;
naar de hierbij gevoegde syllabus.

Bij de hierop volgende discussie informeert de heer van der Ent
naar het risico verbonden aan het lid zijn van communisten aan
Kamercommissies, zoals o.a. die van BuZa en Defensie. [

Volgens de heer Vink zitten hier uiteraard risico's aan vast, :
omdat een lid van de C.P.N, zich op grond van de partijdiscipli- j
ne niet verplicht acht een opgelegde geheimhoudingsplicht.ook ;
t.o.v. de partijleiding te laten gelden. Overigens hebben de •
communisten alleen in de grote commissies zitting, in de daar-
onder vallende sub commissies echter niet. Het is voorts bekend ;
dat menig Kamerlid bevreesd is, dat de Ministers minder infor- j
matie zullen verstrekken, nu de C.P.N, in deze commissies ver- !

tegenwoordigd is. j
De heer Nanninga wijst op de z.i. bestaande incongruiteit tus- ;
sen het zitting hebben van communisten in kamercommissies, waar i
hun belangrijke informatie wordt verstrekt en het nog steeds van i
kracht zijnde zgn. ambtenarenverbod.
Volgens de heer Vreede behoeft het een het ander niet uit te i
sluiten. Overigens is art. 97 B van het AEAR nimmer rechtstreeks ;
toegepast; de preventieve werking die van het zgn. ambtenarenver- \s is uitgegaan is evenwel groot geweest. :
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Dei heer Wolters informeert of de heer Vink de C.P.N, niet te.
veel eer heeft gegeven. In het bijzonder de binding van de in
wezen dogmatisch ingestelde C.P.N, met de revolutionair inge-
stelde studenten is hem niet duidelijk.
Naar de heer Vink mededeelt staan in de C.P.N, twee richtingen
tegenover elkaar, n.l. een dogmatische en een pragmatische.
De dogmatisch ingestelden, waartoe voornamelijk de ouderen be-
horen, hebben kennelijk moeite met de aansluiting, die de C.P.N.
met de revolutionaire studenten tracht te zoeken, terwijl daar-
entegen de pragmatisch ingestelden, waaronder men over het al-
gemeen de jongeren kan rangschikken van oordeel zijn, dat men
zich in deze nie;t afzijdig kan houden. Een feit is, dat de
studenten in beweging zijn en dat de kracht van de revolutio-
naire student zich heeft gemanifesteerd. De C.P.N, tracht op
allerlei manieren een greep op deze studenten te krijgen.
De heer V/olters wil voorts weten of de macht van de C.P.N.
wél zo groot is.
De heer Vink antwoordt hierop, dat men bij de C.P.N, te maken
heeft met een latente macht, die alleen in een kritieke situa-
tie grote moeilijkheden kan veroorzaken.

De heer Floor stelt vervolgens de vraag of de staatsgevaarlijk-
heid van de C.P.N, afhankelijk is van de internationale situa-
tie en met name of de recente moeilijkheden van het wereldcommu-
nisme, welke geleid hebben'tot een verbrokkeling, ook doorwer-
ken in Nederland.
In antwoord hierop deelt de heer Vink mede dat, alhoewel het
communisme mondiaal aanzienlijk is verzwakt en een wereldcommu-
nisme thans niet goed denkbaar is, het gevaar van de zijde van
de C.P.N, onverminderd blijft bestaan. De C.P.N, vertoont een
uitgesproken extremistisch karakter en is anti-democratisch.
Overige. kenmerken, die de C.P.N, met de andere communistische
partijen gemeen heeft, zijn haar uitgesproken anti-Amerikaanse
instelling en haar duidelijke stellingname tegen een West Euro-
pese verdediging.

De heer Stappers vraagt of er, geprojecteerd tegen de nieuwe
situatie m.b.t. de antecedentenonderzoeken indicaties zijn,
dat de C.P.N, pogingen in het werk stelt te infiltreren in de
ambtelijke wereld.
Volgens de heer Vreede zijn tot nu toe geen aanwijzingen ver-
kregen dat de C.P.N, zulks doet. Bij de C.P.N, is het een ge-
accepteerde zaak dat er t.a.v. indiensttreding bij de Overheid
een barrière bestaat. Overigens, de C.P.N, heeft in het ver-
leden reeds enige keren zijn neus gestoten. Ket feit dat een
bepaalde sollicitante tot 3 keer toe in haar pogingen om bij
de Overheid in dienst te treden,niet geslaagd is, ziet de heer
Vreede niet als een p.oging tot infiltratie.

De heer Chabot informeert hoe hij de lezing van de heer Vink
moet opvatten. Is deze bedoeld als een onderstreping van het
gevaar dat van de zijde van de C.P.N, te duchten is en zo.ja
wat kan men met dit verhaal doen, nu in menig opzicht de mid-
delen .zijn ontnomen om tegen indiensttreding van dergelijke
extremisten een barrière op te werpen?
De heer Vreede antwoordt hem1, dat de lezing geenszins bedoeld
is om schrik aan te jagen. Men moet de lezing zien als achter-
grond informatie, opdat eventuele sceptici op dé ̂ departementen
kunnen worden te woord gestaian.
De heer Chabot vraagt zich voorts af of het nalaten van ante-
cëdering niet het gevaar met' zich meebrengt, dat de C.P.N.
zal trachten bij de Overheid' te infiltreren.
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De .heer Vreede wijst erop, dat de reductie van de mogelijkheid ;
om antecedenten onderzoeken te kunnen instellen niet impliceert, ;

dat de Ministeries van voor haar van belang zijnde informatie
verstoken zullen blijven, Mocht de BVD los van het antecedenten-
onderzoek informatie bereiken m.b.t. de beveiligingssituatie
op!een Ministerie, dan zal deze informatie ongetwijfeld worden
doorgeleid. :
De heer Vreede is overigens van mening, dat de waarde van de
politieke naslag niet dient te worden overtrokken. 2en anteceden-
tenonderzoek op C. basis geeft slechts een zeer betrekkelijke
garantie.
De heer Chabot informeert vervolgens of het niet mogelijk is,
dat de B.V.D. zich door de Ned. Studentenraad laat informeren
over revolutionaire groeperingen in de studentenwereld.
Volgens de heer Vink onderhoudt de B.V.D. geen contact met
de Nederlandse Studentenraad. De heer Vreede deelt in aanslui-
ting hierop mede, dat deze groeperingen bij Onderwijs ongetwij-
feld veel aandacht genieten en dat de B.V.D. voorzover dit bin-
nen het bereik van zijn mogelijkheden ligt dit Ministerie op de
hoogte houdt van ontwikkelingen op dit terrein.
De heer Wolters informeert of de C.P.N, gewapend optreden over-
weegt en of bekend is of men hiervoor partijgenoten opleidt.
In antwoord hierop deelt de heer Vink mede, dat voorzover bekend
door de C.P.N, op dit terrein niets wordt ondernomen. De C.P.N,
realiseert zich maar al te goed, dat als zij zich hiermede gaat
bezighouden, dit tot repercussies zal leiden.

De heer v.d. Wansem wil weten of er behalve de C.P.N, nog andere
staatsgevaarlijke partijen c/q organisaties in Nederland zijn.
Behoudens de C.P.N, zijn er volgens de heer Vink wel enkele kleine re-
volutionaire groepen, doch deze onderscheiden zich van de C.P.K.. ,
doordat zij te klein zijn om een vuist te kunnen maken. Het gaat
hier om een handvol mensen, die trachten mede middels subversieve
activiteiten hun doeleinden na te streven. Vanzelfsprekend heb- {
ben dergelijke groeperingen wel de aandacht van onze Dienst. .:

Bij de rondvraag deelt de heer Nanninga mede benaderd te zijn ;
door een vertegenwoordiger van .de Electric Protection Service
(E.P.S.). Het is hem bekend, dat de overgang naar de automatische
alarmering thans in studie is bij een op verzoek van de Minister-
raad gevormde commissie. Hij wil weten in welk stadium het over-
leg in deze commissie zich thans bevindt.
Volgens de heer Floor vormen de resultaten van de gehouden en-
quête naar de bewakingsmaatregelen op de Ministeries nog steeds
onderwerp van bespreking.

Nadat de voorzitter de aanwezigen heeft gewezen op de televisie
uitzending over de B.V.D. in het programma "inburgeren" op 20
november a.s. en de B.V.A.'s van de Ministeries, die nog geen
functielijsten hebben ingezonden aan de indiening hiervan heeft •
herinnerd, sluit hij de vergadering onder dankzegging voor de
aanwezigheid en de bijdrage in de discussie.

* • '

december 1968. ' ' ',
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Het staatsgevaarlijke karakter van de CPN.

1. Een politieke groepering kan gevaarlijk genoemd worden voor
de veiligheid van de democratische Nederlandse staat naar
haar doelstelling en/of naar .haar-activiteit en. Wil zij echter
een feitelijk gevaar zijn, dan dient zij over reële invloed
te kunnen beschikken.

2. De CPN is anti-democratisch in haar doelstelling. In haar
beginselprogram, daterend van 1952, doch nooit herzien,
heeft de CPN zich als doel gesteld de "dictatuur van de
arbeidersklasse" te verwezenlijken in Nederland. Gezien
de ontwikkelingen in de communistische staten, komt dit
in de praktijk neer op de dictatuur van de CP.

3. De CPN schuwt geen anti-democratische activiteiten. Volgens
een in 196̂  door de CPN-uitgeverij "Pegasus" uitgegeven
schblinKsboek, getiteld "Wat is historisch materialisme?"
dient bovenvermelde dictatuur gerealiseerd te worden "in
overeenstemming met de eisen van de situatie" door "demon-
straties, politieke stakingen, verkiezings- en parlementaire
strijd, tot de gewapende opstand toe". Dit scholingsboek-is
volgens de "Pegasus"-catalogus van 1968 nog steeds in gebruik.

4. De huidige zo gouvernementeel aandoende politiek van de CPN
(vastgesteld op het 21ste congres in 196A- en toen "de nieuwe
oriëntering" genoemd) moet gezien worden als een tactische
manoeuvre die ten doel heeft de CPN meer aanvaardbaar te
maken voor het Nederlandse volk.

5. De CPN heeft uitdrukkelijk slechts afstand genomen van
Moskou en niet van de communistische wereldbeweging. :

De internationale communistische agitatie tegen de Ver-
•enigde Staten en tegen de Weste-lJjke verdediging wordt door
de CPN nog steeds als belangrijkste politieke doelstelling
op kortere termijn gezien. De CPN verwijt de Sovjet-Unie
zelfs dat deze staat door de "vreedzame coexistentie"-
politiek de communistische posities in de wereld he.eft
ondermijnd. Op dit kernpunt raakt de CPN-stellingname die
van de Chinese CP.

6. De CPN is anti-democratisch in haar organisatie.
Zij onderscheidt zich van alle andere Nederlandse politie-
ke partijen door het principe van het democratisch centra-
lisme. Dit principe heeft ten doel door een straffe disci-
pline het gehele partijleven ondergeschikt te maken aan de
dictatuur van de centrale leiding. Vanuit een werkelijk de-
mocratisch standpunt bezien is het een onaanvaardbaar prin-
cipe voor een Nederlandse politieke partij.

7. De CPN is straf georganiseerd in een subversieve sfeer.
Het democratisch centralisme maakt haar tot een machts-
apparaat, dat met. rond 10.000 leden, onafhankelijke pro-
paganda-middelen (eigen krant, drukkerijen, uitgeverij),,
hulporganisaties voor invloedsuitoefening onder bredere
bevolkingsgroepen, en rond 250.000 kiezers (19&7) ̂ n cri-
tieke omstandigheden over een reële invloed kan beschikken.

8. Op grond van bovenstaande kan met reden worden gesteld dat
de CPN in een crisissituatie, -wanneer er bijvoorbeeld sprake
zal zijn van een militair.conflict tussen de communistische
staten en de HAVO, een gevaar"zal blijken te zijn voor de
veiligheid van de democratische Nederlandse staat.
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