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

Mr L. Einthoven
Aan Zijne Sxcelleatie
de Minister van Binnenlandse Zaken
's-GRAVSNRAGE

Misober Pertiá Mederlfnd C C.P.M. )
net belangrijkste onderwerp van observatie en rapportage
in de afgelopen maanden vormde het no Partijcongres, dat
van 9 - 11 April te Amsterdam heeft plaats gevonden, na over
het gehele land belegde voorbereidende districtsconterenties.
In tegenstelling met het vorige Partijcongres (1952),
dat door de behandeling en de vaststelling van het beginselprogrea in het teken, heeft gestaan van het projecteren van
de te volgen politieke lijn, bleek tijdens het jongste
partijcongres - overeenkomstig de tevoren reeds bekend geworden discussiegrondslag de organisatie van de partij het
hoofdthema te vormen.
Met vooropstelling, dat de tot dusverre gevolgde politiek gericht tegen de K.V.P. en strevende naar een ~beid
van actie met de socialisten - de juiste is geweest, bleek
de partijleiding de sombere positie waarin de C.P.N. en haar

organen zich bevinden als gevolg van de achteruitgang van
ledental en aantal &hoging . » op het partijblad, uitsluitend
te wijten aan gebrek aan goede organisatie.

Volgens do aanvaarde resolutie zijn de opgelegde tekens
een stelselmatige en volgehouden werving, allereerst
gericht op het winnen van invloedrijke arbeiders en

intellectuelen als leden van de Partij;
voortdurende zorg voor de versterking van de beslaatdelingen in bedrijven en buurten;

voortdurende zorg voor het opkweken van nieuw kader;
het voeren van sen voortdurende strijd binnen de partij

voor het in practijk brengen van de Leninistische organisatiebeginsolea;
het verbeteren en uitbreiden van de scholing;
een voortdurende werving van nieuwe &bona% voor
"De Waarheid".
De bedoeling is een concentratie van krachten te bewerkstelligen, in de eerste plaats voor de levensvatbare
afdelingen en districten, alsmede voor de bedrijfsafdelingen
in de belangrijkste industries.
Het uitdragen van de beslissingen van het partijcongres
had plaats in Wormatieve bijeenkomsten.
Met de verbetering van de partij-organisatie werd op het
Congres reeds begonnen door sen uitgebreide wisseling van
functionarissen. In het Partijbestuur werden 15 leden van de
54 vervahgen door anderen, waarbij een tendens viel op te
merken om aan jongeren een kans te geven, zelfs in de belangrijke post van organisatie-secretaris.

Nader werden berichten ontvangen omtrent de verkiezing

van een nieuw districtsbestuur te Amsterdam en van de opheffing van een onderdistrict aldaar.
Gebleken is verder van een voortzetting van de specials scholing van hoger partijkader met handhaving van de
maatregelen tot geheimhouding daarvan; een rapport over

deze scholing kwam gereed.

de nieuwe
Met aandacht werd gevolgd hoe de
zwenkingen van de Sowjet-Russische buitenlandse politiek
verwerkte (toenadering tot Cito, de de-facto erkenning van
;eat-Duitsland). Geconstateerd kon worden, dat de Iartija.
leiding de daarvoor nodige souplesse kon opbrengen, maar
dat deze op lagere niveau's soms toch wel moeilijk aanvaard
kon worden. In hot voetspoor van de Yrame communistische
thans een koers die van het polipartij vaart de
tieke avontuur is afgewend, liet is mogelijk, dat zelfs gespeeld wordt met de gedachte om te komen tot een soort
organisatorische samenwerking met de partij van de Arbeid,
hetgeen dus meer inhoudt den do tot dusverre gevolgde politiek van eenheid van actie met de socialisten, waaraan de
C.P.N. in ieder geval toch wil vasthouden.
De directieven welke van de Partij zijn uitgegaan
voor de te voeren propaganda betroffen in de eerste plaats
de campagne tegen het gebruik van atoomwapens, welke ook
de hoofdschotel vormt voor de internationale communistische

propaganda. ,Jen handtekeningenactie is thans gaande.
op de kabinetscrisis
Uit de reacties van de C.E.N.
bleek van een afkeer van de Partij voor algemene verkiezingen Ms. 1956.
Veil de winst welke de C.P.N. heeft geboekt bij de
tussentijdse gemeenteraadsverkiezing te Losser is grote
ophef gemaakt. In Partijkringen wordt bedoelde winst, n.l.

231 stemmen ondanks een vermindering van het totaal stemmata' in deze verkleinde gemeente met 1628, toegeschreven
aan het telt, dat bij de verkiezingspropaganda werd in-

gegaan op verschillende plaatselijke vraagstukken; een telt
is echter ook, dat geen der burgerlijke partijen ver..

kimingspropaganda heeft bedreven.
Do financilale toestand van de Partij en haar organen
is in het algemeen slecht, hetgeen ook de volle aandacht
had op bat Partijcongres waar echter zorgvuldig is vermeden aan de leden een financieel verslag te geven.

Bezuinigingsmaatregelen konden werden waargenomen onmi
der meer doordat het aantal betaalde krachten is teruggebracht en het formaat van " Do Waarheid" is verkleind.

De indruk is verkregen, dat de per 5 Mei afgesloten
actie om f 125.000...- voor het p'irtijblad bijeen te brengen
niet volledig is geslaagd. Een officiele verantwoording is
tot dusverre nog niet afgelegd.
•

Op het aanstaande Waarbeidzomerfeest( 28 Augustus a.s.)

wal een inzamelingsactie ~bebos,* van de verkiezingen

worden ingezet; de bedoeling is om f 175.000.-- bijeen te
brengen.
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Bij de beschou
van de werkzaamheden van de ver. ,
saties van de W.g. in de afgelopen
schillende mantel*
maanden kon een zekere opleving van activiteit worden wat~
genomen in enkels van deze organisaties, vergeleken bij de
inertie in het najaar van 1954, welke toen in eigen boezem
is geweten aan gebrek aan contact met de massa door inactiviteit van de leden en aan gebrek aan voldoende flauw»
ciele middelen.
Sedertdien viel hier en daar een geringe tgename van
leden te bespeuren, welke evenwel in de financiele moeilijks
•
heden nauwelijks ~laas beeft gebracht.
Afgewacht zal 'nog moeten worden in hoever:~ den duur
van het 17e Partijcongres een stimulerende werking zal uit..
~nep de activiteit van de mantelorganisaties en dan van
de B.V.C. in het bijzonder.
Senbei4svelccentrele (£4,V,C,). De E.Y.C. kreeg de bij••
zonder* aandacht van de Dienst in verband met de rol van de
daarbij aangesloten Bond van Nederlands Overbeids Personeel
(11.1.0.4 bij de stakingen van het Amsterdamse gemeentepersoneel.
Gebleken is, dat deze rol in feite er een is geweest
van instrument in handen van het Partijbestuur en het
districtsbestuur van de C,P.N. te Amsterdam, welke besturen
reeds ver van te voren een geschikt klimaat aanwezig achtten
om over te gaan tot het stichten c.q. het wederopzichten
van actie-comiti's in de diverse overheidsbedrijven te
Lasterden.
Geconstateerd kon worden, dat deze comitVs,gebruik
makende van de heersende ontstemming over personeelsbeleid
en over loon- en arbeidsvoorwaarden, la feite de stakingen
hebben uitgelokt en bevorderd.

Sen analyse van het aandeel der communisten in deze
stakingen is nog in bewerking:
De binding van de E.V.O. met de S.O.B.S.I. in Indonesii
•
kwam tot uiting in de afvaardiging van de secretaris van •
de E.V.C. naar een congres van deze communistische vakcentrale waar hij deelnam aan de bekende entia-Nederlandse
uitspraken betreffende de aanwezigheid van de Nederlandse
kapitalisten in Indommel; en de kwestie Nieuw %inas, waarbij
zelfs de bekende muiterij op de "Zeven Provincien" in herinnering werd gebracht.

:F en rapport werd samengesteld van de actie van het
Wereld Vak Verbond (W.V.V.) teen de 'test-Duitse herbewanening. ïe oproep die tot een meer toegespitste actie van
het le.V.V. leidde met een appIVan 1• februari, kwam van
de zitting in December 1954, welke door een drietal hoge
:..V.C.-functionarissen werd bijeewoond.
Van enige -e.V.C.-activiteit rond de 10e Maart ie
nauwelijks iets gebleken.
t.andacht had de reis van een delegatie, bestaande
uit tien werknemers van de Uederlandse apOorwegen, naar
Oost-Duitsland, onder ►uspicign van de 1...13.V./E.V.C.
gver;dee Vont910rasulattkul
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Geconstateerd kon
warden, dat aa Vereuiging - Nederlend-U.:;.S.2., hoewel zij
wellicht :at meer perspectief heeft voer haar propaeandwe
arbeid als gevole van hot gunstiger klimaat welke de ene-eische buitenlandse politiek heeft geschapen, niettemin
haar organisatorische opzet niet heeft ~een verbreden.
De oplage van het door haar uitgegeven maandblad bedrat
vrijwel constant 13. 14.J00 exemplaren, terwijl er eerder
sprake is van een afname dan van een toename van leden.
el is -vergelekeu bij de d::..wshan voorafgaande eeriodein het seizoen 1954-1955 een toename euareenomen van het
aantal hulekeeeer- en zealvoerstellineen. In het seineen 19541955 bedroeg dit aaetal 132 (te" 'z'a in Je voerareaaude
periode), terwijl het nantal buht,ekjra áaarvan opliep van
34,0 tot 5850.
r.iebleken ia, dat de Veeenieine hiermede in :^eassische
ogen toch onder ae waad: blijft.
Ook is niet gebleken, dat de poeineen van de vereniging
om Saieeieche artiateu te laten overkomen vo,rlopig succes
zullen hebben.
ee punt van waarnemine heeft nos gevormd in hoeverre
de vereuijin„; er in eleast om bekende ::adorlandee artistene
gezelschappen voer zich te laten optreden. In de afgelopen
iáaandaa bleef nat bij het geval van de "::ereeelandse Opera",
die oe 27 F, ei in het k'oncerteeboue voer de Vereniging
1,:edeland-U.. een ultveerine gaf.
".

Id=
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u .en we _t..: N V B . In het begin van
1955 we e , ge aa e eecone ateera .vem. de prijsontwikke11%. De hoofdbestuuraleden van de ;. .V...a. wierpen zich bij
voerkeur oe als verdedigsters van de vrouw, die door de
econoniache omstandigheden en de sociale tenachterstelling
bij de uan in grote moeilijkheden verkeert. Van veel betekenis bleek de actie echter niet.

Van 7e10 Juli j.l. werd te Lausanne een Wereldcongres
van Poeder, voor de vrede gehouden, waaraan door een :edere
landde delegatie van 11 personen ("De k larheld° meld..:e er
maar 9) werd deelgenomen.
Aanvankelijk had de K.V.B. tevergeefs gepoosd teesteae
ming te verkrijgen het congres in Nederland te houziea. Op
het congree werd een permanent comit& oederient van ee)eders
ter bescherming van haar kirmieeen.

JeuedorgenipaPlee. De activiteit van de comeuniatiache

jeugdveeeni e ineen bleek vooral gericht te zijn or voorbee

reldineen voor ried aeelnaming aan het 5e ':ecreldjeueefentival,
dat in de eerste helft van de maand Augustus te arechau
wordt Behoeden. net aantal deelnemers beweegt zich slede
1947 in een opgaande lijn. gaar het koeende festival lilde
men oorspronkelijk 1000 jongereu afvaardieen. Voorzover
bekend zal de delegatie echter "alechts" circa 750 deelnemers
omvatten.
In emsterdan, 's-i;ravenhage en lotterdan worden eepeti•
tier sehoudea voor een le;lerlandse bijdrage aan het culturele
programma tijdens het :estival.
Gebleken le, dat de toerzitter van het A.N.J.v. eekant
is teaen te eter-eo inechakeline van de vorenigin voer partijdoeleinden, veenloer te .eiut.' vrijheid overblijft vo-sr clubvo: miae ca ontepanningewerk.
aeconstateerd kon werden, dat het politieke niveau van
het 4.N.J.V. eteeda dalende is.
Op 5 en 6 r-.art vond te Amsterdae een landelijk appèl
van (middelbare) scholieren plaats; zoetig tot zeventig
jol eeren van communistische huize bezochten deze bijeenkomst
uiteaaeee van de arsaaisatie ven Iresressieve Studerende
Besproken werd onder meer de jerinee
JortlaZd
aoeelijeheie vow de erbeidersjeued e Voorts werd a:Leemden
uitbe:Ietne van het ',lente' stedie;beurzen verlaagd.
• ► e betekenie van dit aepal was -gelet op de geringe
deelnemine- gering.

b w
De actiViteti van de Xederlemdme VredesV
raad neer e n de voerbereidinsen tot uiezendine van
een delegatie naar de - ereld Vredesonteoeting te Aelsinki
(22-.29 Juni).
:;ezu delegatie heeft uiteindelijk uit 19 personen boe
staan, lastede van uit 30
40 gelijk de opzet is geweest.
Men heeft naz.elijk elven kans gezien om voldoende geld in te
zamelen voor de bestrijding van de reiskosten van een omvangrijker. gezelschap.
De Nederlandse Vredeeraad te er -gelet op de samenatele
ling van de delegatie- echter wel in geslaagd om een redelijk aantal, zij het geen prominente, figuren die nog niet
eerder in de communistleche vredesbeweging naar voren kwamen,
tot deelneming over te halen, zonder dat daarbij sereke was
van vertegenwoordiging van enige groepering.
Van het Congres te Eeleinki is nog een rapport in bewerking,

a

ren rapport kwam gereed over de onder auspiclin van
de v;ereld Vredosraad Geformeerde, maar op geraffineerde
wijze gecamoufleerde, actiegroep tegen de Duitse herbewape- ,
zang "Dat Nooit Weer", waarin de samenhang werd belicht
tussen de tereld Vredes Beweging en de Nede•lanase ''eredearaad
enerzijds en'"Dat Nooit eer'' en haar intereationele yendant,
de "Youvement international pour la eolution pacli e ue tiu
problème allemand" anderzijds.
De nederlandse Vredesraad heeft de handtekenine-campagno
tegen cpn
herbel areninG afgesloten. In eigen boezem
eordt er'zend, dat deze canlajne-een gevallene nucces is
geweest, eanjezien sleches ruim 200.000 handtekienin -ren konden
worden verzameld.
Gebleken is, dat dit niet seleid heeft tot onenoediging,
want een niell" handteeenineencameagne is ge;fttameer(1, thans
jurieht tg-g;eli het sebruik van atoomwapens. eo bedeeling ie
am eeu millioen heeudtekeninsen te verza&elen. Er zijn er
Jeaans onteewer 120.000ben.

Verenieg V9fzeL1940-219. eche vereniging wao in ver-.
slaweeriode in zoverre actief, dat zij de hand heeft gehad
in de eedeelandso deelna4e aaa de nerdenkingen.te :aeasene.
hausen eu _avereeertick; beide 2.alegatees standen onder

le'edin,e va:: co einiezen.

Oven/e links-extremisme
'.evo?.utionnair-✓ ommuniatische Pati4,rd.g.P1 ). :Jij de obe
aervt;tie van de kring van eanhangers der
kon eierden
getenstateerd, dat de reeds vaker geeignaleerde poincen
van deze ;reep om de rartij van de Arbeid te infiltreren
enig succes hebben gehad.
Gebleken is n.l. dat enkele prominente e.e.:.'.--ere er
in geslaaee. zijn in de eter:Ialese af Teling van het :eenmaal
eemocratisch jentrum
in bestuurs- en aedere fancties
te worden verkozen; ook la .rat dagelijks bastaur van net
nebben enkele 'e.C.e.-ers zittine kunnen krijgen.
Jee:richt
enrd OWOU*A..Sers, ci
vaei e.e.-zijde ook geie
tracht zal eerden te beweeestellieen, dat han blad "eerepece ,
tier bet orlan van net e..e. eeralt, eaardoor dit
belanerijk medium zou kunnen worden voor Zrotzkietische beie
invloedins. Volgens verkregen gegevene heeft ":!eerseectief"
thans en oplage van 300j exemplaren met een 400-tal abonnir e s,
merendeels uit de kring van intellectaelen. De indruk ia,
dat het blad zich door binnenkanende vrijwillige bedragen
an vooruit betaalde a bonneentsgelden
m
or het ogenblik finane
eigeel staande kan houden, =nar dat -zonder een belausrijke
vergroting van :et aantal atonng's- het in de verdere loop
van het jaar moeilijk zal werden het blad te doen verechlinen.
e9

De toenemende activiteit van de Vredesbeweging "De
Derde Weg" had de aandacht. Als gevolg van een behoefte
aan een straffer organisatorisch verband is in plaats van
een beweging met adhaerenten de verenigingsvorm aanvaard,
waardoor gehoopt wordt beter in staat te zijn de "Derdetag"-gedachte in bredere kringen te kunnen propageren.
Geconstateerd kon worden, dat "De Derde Weg" activiteit
ontplooide, welke zich richtte tegen de herbewapening van
zowel West- als Oost-Duitsland, waarbij echter de ontwapening van flest-Duitsland veel belangrijker is geacht dan
die van Oost-Duitsland.
Ter gelegenheid van een te Amsterdam belegde conferentie
van "De Derde Weg" viel bij verschillende sprekers een meer
radicaal geluid te beluisteren. :..en onderzoek naar dit ver-'
ach/jawel is nog gaande.

ZEITC11121E"
Bij de observering van de groep ven oud-politieke
delinquenten is in de afgelopen maanden in betrekkelijk
kleine kring van activiteit gebleken om zich opnieuw te
organiseren nu do N.J.Z.S.B. -als gevolg van de verwerping
door de Hoge Paad van het door de R.B.S.B.-leiders ingediende cassatieversolok- definitief is opgeheven en de
Stichting Oud-politieke Delinquenten (S.J.P.D.) door interne
conflicten is ontbonden,

In de eerste plaats is er sprake van plannen van Paul
van Tienen om deel te nemen aan de aanstaande algemene
verkiezingen. Van enige nieuwe organisatie of programma
kon tot dusverre nog niets worden waargenomen.
Op het gebied van de behartiging veilde sociale be-

langen der oud-politieke delinquenten is de oprichting vernomen van "Het Fonds" ten behoeve wnkel van hen die in

Amsterdam wonen.
Van enigs activiteit is echter niets gebleken en

volgens de laatst ontvangen berichten is "Het Fonds" weer
opgeheven.
In Den Haag is opgericht de Stichting "HINAG" (Hulp
aan invalide oud-Oostfrontstrijders, nabestaanden, politieke
gevangen en anderen). Uit de ter beschikking gekomen

stichtingsacte blijkt, dat de naam oud-Oostfrontstrijders
hoofdzakelijk is gekozen als aanduiding van een bepaalde
richting maar dat de bemoei/klem van de Stichting zich
zullen uitstrekken over "alle oud-wapendragers van welk
dienstverband ook".
In art. 2 van de Stichtingsacte wordt gestipuleerd,
dat de Stichting zich, onder welke vorm ook, nimmer met
partijpolitiek zal mogen inlaten.
4118e

Rekening wordt echter gehouden met de mogelijkheid,
dat deze nieuwe organisatie -.zij het wellicht niet in de
naaste toekomst- toch te gelegener tijd een politieke koers
zal kunnen gaan varen, wauxtoe de antecedenten van de voorzitter -tevens een van de belangrijkste initiatiefnemers
tot da oprichting van de stichting- aanleiding geven.
Rapport werd ontvangen van de eerste bijeenkomst vee
de "EINAG", gedurende welke een tentoonstelling te bezichtigen viel van een collectie Duitse dolken, onderscheidingstekenen en andere onderdelen van het JS-uniform, alsmede
van een aantal foto's onder neer van Hitler, de Belgische
Rexistealeider Leon Degrelle, en van Reuter. Aakele door
Mussert in zijn cel geschreven brieven werden voorgelezen.

MDAggï intEgrzilog
Van Russin/ai zijde werd een intensieve actie voortge
zet om (gewezen) Russische nationalen te bewegen om naar
de ►owjet-Unie terug te keren.
Gebleken is daarbij, dat de Russische repatriéringspolitiek soepeler ia geworden doordat aan Russische vrouwen
gehuwd met Nederlanders toegestaan is hun echtgenoten mee
te nemen.
Als gevolg van deze nieuwe caggpagne is een tiental
gezinnen naar de Bowjet4sUnie vertrokken, terwijl een tweetal
Nederlanders is toegestaan zich bij hun reeds eerder gerepatriierde vrouwen** voegen.
Volgens een ontvangen bericht heeft een aldus in de
jowjet..enie gevestigde Nederlander zich tot de Nederlandse
Ambassade te Moskou gewend met klachten over de Russiecbe

levensomatandigheden, waarbij spijt werd betoond over de
genomen step.
Niet naar voren is gekomen of het speciaal ten behoeve
van de repatriering van Russen in Oost•Duitsland opgerichte
Comit‘ in evengenoemde repatri•ringsgevallen nog een rol
heeft gespeeld. Van enige activiteit door dit Comit, uitgeoefend is trouwens enkel bekend een oproep in zijn orgaan
aan allen die Voor repatriité ring in aanmerking komen om
vragen te stellen, welke via de radio beantwoord zouden
worden.
Ook de Wechlsche Legatie bleek hier te lande acid"
viteit te betonen ter bevordering van de repatriéring van
(gewezen) onderdanen in die zin ook dat in een door de
Nederlandse pers opgenomen bericht is gewezen op het besluit

van de President van de Tajechoslowaakse volksrepubliek van
9 Mei, ww:rin amnestie ta verleend aan hen die -bouder invloed
van vijandelijke propaganda- het land op ongeoorloofde wijze
hebben verlaten, mits terugkor binnen zes maanden na de
dagtekening van het besluit plaats vindt.
Tot dusverre heeft slechts één Tsjechisch gezin aan
deze oproep gehoor gegeven.

Gebleken is, dat de pogingen van de Tajechische Legatie
om hier te lande naar het voorbeeld van de verenigingen
Nederland U.8.B.R. OEI Nederland - Polen een vriendschapsvereniging op te richten in zoverre geslaagd zijn, dat in
het leven is geroepen een " Comité Nederland- Tsjechoslowakije ", dat op cultureel gebied werkzaea zal zijn. Getracht
wordt enkele prominente Nederlandse figuren op dit gebied
de leiding in dit Comité te geven. Pormeel bestaat nog de
reeds van vesór de laatste wereldoorlog daterende Vereniging
e Nederland TAechoslowakije « die echter aa de ~och
in 1948 uit vrees voor communistische beinvloeding haar
activiteiten heeft gestaakt.
Ben verschijnsel in de adat sfeer, dat de aandacht
heeft getrokken waren de vis
a van Polen voor
familiebezoeken aan vooraanstaande f uren Poolse emii
grantenorganisaties in Nederland.
Deze bezoeken zullen uiteraard de nodige observatie
verkrijn.
belangstelling vanuit Polen voor bedoelde kringen is
overigens ook niet nieuw, aangezien Poolse instanties niet
nalaten telkenjare kinderen tussen 12 en 17 jaar uit gezin..
nen waarvan althans een der ouders van Poolse afkomst is,
een vrijwel gratie vacantie van zes weken in Polen te ver..
schaffené
In samenwerking met het Ministerie van Justitie werd
speciale aandacht besteed aan de in Nederland binnenkomende
emigranten, aangezien via het Ministerie van
illegnse Baken bericht werd verkregen, dat de Roemeense
Zaakgelastigde hier te lande een dreigbrief had ontvangen,
uitgaande van een overigens bij deze Dienst niet bekend
" Comité van Vrije Roemenen in Nederland e.

ig

■

Op het ~led van de z.g. open spionage, d.i. het
systematisch verzamelen van gegevens uit open bronnen, welke
hun weg vinden achter het Ijzeren Gordijn, konden in verslagperiode twee ~tonen worden waargenomen.
Zen Hongaar, directeur van een scheepvaartmaatschappij
in Noedapest, die een bezoek aan Nederland had gebracht,
bleek bij zijn vertrek in het bezit te zijn van een groot
aantal folders, welke betrekking hadden op de havens en
havenwerken van Amsterdam en Rotterdam, welke - bijeengevoegd - een volledig beeld van deze haven* met hun installaties vanuit de lucht vwmden.
Voorts werd wederom kennis genomen van een geval waarin
vanuit achter hit Ijzeren Gordijn per prentbriefkaart rechtstreeks aan hit Bureau voor Vreemdelingenverkeer in een
tweetal belangrijke militaire centra van Nederland om toe-'
zending is gevraagd van foto's, brochures e.d. Als doel van
dit verzoek werd door de vrager, die voorgaf Nederlands te
studeren aan de Universiteit van Praag, opgegeven dat het
gevraagde materiaal nodig was voor het schrijven van artikelen over Nederland.

Ben opvallend geval vaat de pogingen om bepaalde kringen
in Marlend door toezending van communistisch propaganda..
materiaal te bereiken heeft zich voorgedaan t.a.v. het kamp
voor dienstweigeraars te Vledder. Bet materiaal kwam ten
dele van de Roemeense Legatie in dan Raag en tondel* vanuit

Romige en bleek niet aan bepaalde personen te zijn geadresseerd.
In het kader van de thans door de communistische landen
zo op de voorgrond geplaatste vreedzame co-existentie nam
een groot aantal personen uit de U.S.S.R. en de satelliet•
stw.en deel aan internationale ontmoetingen op commercieel,

wetenschappelijk, cultureel en sportgebied, wat tot veel

werk aanleiding gaf oa de voor observatie in aanmerking
komende deelnemers daarin te betrekken.

Bij de observering van de groep Indonesiire die hier
te lende in de communistische "Perhimpunaa Indonesian een
rol spelen, kon worden opgemerkt dat deze vereniging een
toenemende neiging vertoont am het heft in handen te nemen

bij elke bijzondere gebeurtenis welke zich in de Indonesische
gemeenschap alhier voordoet, zoals de Lebaran.viering, de
afscheidsbijeenkomst van de Indonesische end Hoge Oomaisserie, de beer
de geldinzameling ten behoeve van
de slachtoffers van de watersnood in Djembi en uiteraard
de 1 rei-viering.
Telkens weer namen figuren uit bedoelde groep het
initiatief tot de oprichting van comitl's, waarin zij vervolgens de lakens uitdeelden.
Ook op "cultureel' gebied bleek de P.I. actief. Bijeen.
kometen werden georganiseerd waarop bekende Nederlandse
communisten als sprekers optraden.
Door het door deze Dienst getraceerde vertrek via
Duitsland en, Oostenrijk naar Indonesii van
heeft
de P.I. een vooraan verloren, dia echter sedert zijn onder.
dui
niet meer voor de vereniging werkzaam is geweest.
nauwe relatie* met de 1.V.C., die hem een onder.»
duikadres verschaft heeft, bleek ook weer uit het feit dat
alleen door een U.Y.C.- functionaris uitgeleid* is

gedaan.
Voor wat betreft de deelneming van de

Indonesisch* communisten hier te lande aan communistische manifestaties in het buitenland is de oprichting bekend geworden
door de P.I. van een Comiti vee voorbereiding met het oog
op het aanstaande Wereld Jeugdfestival te Warschau.
Vast staat ook de deelneming aan de bijeenkomst van in
Europa studerende Indonesiers te Bonn (Juli 1955), waar
vraagstukken verband houdende met de positie van de studenten
ook v.w.b. hun politieke houding - ter sprake zullen komen.
Op deze bijeenkomst wil de P.I. invloed uitoefenen,
-

zodat een belangrijke afvaardiging mag worden verwacht*
De v.I. heeft ook niet nagelaten zoveel ~geile» con.
tact te zoeken met leden van delegaties uit Indompel*, die
NederloO. passeerden op weg naar communistische bijeenkom.
sten vaar en achter het Ijzeren Gordijn.

De indruk is verkregen, dat in de kring van Aabonnesen
de verdeeldaeid toeneemt. In een bepaalde sroepering wordt
zelfs scherpe critiek uitgeoefend op de hoogste
leiding.
Behoudemoin een kleine groep is van een toenemende
drang om naar Indonesië terug te keren (behalve naar een
vrij Ambon) in het algemeen niet gebleken.
31j de observering van de op Peking georiënteerde
groep Chinezen hier te lande ie duidelijk naar voren ge:
komen, dat de z. g. rerngroep van stue.enten uit Indowsie
onder supervisie staat van de Chinese diplomatieke vertegenwoordiging te i3ern, Ae ook steun verleent onder meer in
de vorm van toezendln van propagandaz.ateriaal. Gebleken
is het bestaan van een persoonlijk contact tussen Kerngroepleden en genoemde vertegenwoordiging.
De delegatie uit communistisch China, diepaar land
vertegenwoordigde op de internationale conferentie voor
Kustverlichting verkreeg de nodige aandacht.
Len internationaal conjres van architecten te :yen Haag,
waar de Chinese Volksrepubliek ook aan deelneemt, le nog
gaande,

VERD4Clin ffeD,WILAM"gERS
De observatie van verdachte Nederlander. strekt zich
in het bijzonder uit tot hen, die contact onderhouden of

hebben gehad met personen uit lauden achter het IJzeren

Gordijn.
In een aantal gevallen waren deze personen uit landen
achter het IJzeren Gordijn eveneens Nederlander.. Van drie
van hen wordt vermoed, dat zij werkzaam zijn voor buitenlandse inlichtingendiensten. 4j werden a uwkeurig geobserveerd, hetgeen echter tot nog toe geen treffende bij-

rin

zonderheden heeft opgeleverd.
In verst erfode deden zich 5 gevallen van sabotage
voor. -Aechtgaeln dier gevallen was mogelijk -mede- een mot Wf
van politieke aard in het spel.
Zen groot aantal berichten werd ontvangen over verdachte ontmoetingen tussen functionarissen van de K.P.D.
en de C.J.N. Deze ontmoetingen zouden verband kunnen
houden met geruchten aangaande een toekomstig verbod van
de K..F.P, in West-Kuiteland. De betrouwbaarheid der berich-

ten wordt echter in twijfel getrokken.
Het is opgevallen, dat de Surinaamse Culturele Vereniging °?:ie Segie Sante° te Amsterdam haar veelvuldige bijeenkomsten, meer dan aan culturele manifestaties, dienstbaar
maakt aan politieke scholing in sterk nationalistische
geest. Het oude bestuur is vervangen door vroeger minder
Op de voorgrond tredende personen.
-12-

Sinds: de effectuerine van de door de in Coe0mverband
samenwerkende landen getroffen maatregelen inzake de cone
tr8le op transacties in strategische materialen, bestemd
voor Oost-europa, welke hier te lande resulteerde in het
op 16 Januari 1955 in werking getreden Koninklijk Besluit
van 11 December 1954, "houdende verbod van uitvoer van
someige goederen naar enige landen en gebieden" (doorvoer-»
verbod . stratesische goederen naar landen achter het IJzeren
Gordijn), blijkt de doorvoer van stratelsche materialen
naar landen achter het IJzeren Morslijn via de haven van
14otterdam aanzieplijk afgenomen te zijn.
Opgemerkt werd, dat de "Kanter fur Auseenhandel" van
de L.D.R., welke vorig jaar reeds vergeefse pogingen in
het werk stelde om toestemming te verkrijeen tot het vestigen van een officiële vertegenwoordiging hier te lande,

het verweeenlijken hiervan nog niet heeft opgegeven.
In de afgelopen maanden zijn enige delegaties van de
K.f.A. der D.D. 0 hier te lande werkzaam geweest.
Opnieuw trok het de aandacht, dat met name door de
Russische diplomatieke vertegenwoordiging hier te lande
Grote hoeveelheden films op libre permis werden ingevoerd.
De bedrijven, welke betrokken zijn bij de uitgifte
van het dagblad "De '.arbeid" blijven grote exploitatieverliezee opleveren, welke tot invoering, van verdergaande
bezuinieingen en het beramen van financiële acties blijven
nopen.
De laatste, vorige zomer aangevangen, financiële actie,
welke, met inbegrip van een nieuwe (de 5e) zIC obligatielening ad f 5U.000,-- in totaal ƒ 125.000,— diende op te
brengen, heeft volgens de C.r..N. aan zijn verwachtingen beantwoord.
Bij de twee andere belangrijkste communistisch* bedrijven, de tichting Uitgeverij/Boekhandel Peg:anus en de
erakkerij C.V. o/a Heierman werd een gunstiser wending
met betrekking tot de bedrijfaresaltatea geconstateerd, welke
naast de algemene conjdnctudreoplevine veroorzaakt ie door
grotere afzet aan niet-cemeunietiJche afnemers, terwijl
"Tegasus" zijn internationale omzetten sterk zag toenemen.

Ook in de afgelopen periode werd regelmatig aandacht
besteed aan in nederlend werkende clandestiene radiozenders.
Vierentwintig van dergelijke, voor omroer"- en reclamedoeleinden gebruikte zondera konden door de Bijzondere
aadiodienst der F.T.T. warden opgespoord. In geen van deze
gevallen werd eeg politieke achtergrond waargenomen.

.1 3e
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BEV4LIGING

Teneinde de nodige concordantie te brengen in de beveili ging van de Cosmic- en Hatomaterie in de militaire

en de civiele sector -waarvoor sinds 1 Januari 1955 de
verantwoor.elijkheid respectievelijk berust bij de rinister
van Oorlog en ,'urine en de Minister van Binnenlandse -_.aken-

werd een ' "erkgroep Hatobeveiliging" ingesteld, waarin vire
tegenwoordigere van de a.V.D. en de militaire zusterdiensten
zitting hebben. Door deze werkgroep werden voor beide sectoren geldende regels vastgesteld, o.m. ter uitwerking van
het nieuwe Nato-beveiligingsvoorschrift c-m/55/15 (nevel).
In verband met de overeenkomst tussen genoemde ainise

tere om, zodra de nodige waarborgen aanwezig zijn, de beveiliging van de met "Ilato'' aangeduide documenten volgens

de nationale beveiligingsregels te doen geschieden, werd

door de Werkgroep een aanvang geaaakt net het formuleren
van voorstellen, die ten doel hebben de nationale beveiliging aan te passen aan de door de Rato gegeven principes en
standaarden en de nationale beveiliging daardoor op een
hoger plan te brengen.
Het overleg met de militaire zusterdiensten inzake de
bovenstaande punten verloopt op uiterst bevredigende wijze.
hok thans geldt nog, dat in afwachting van het bekend

worden van de lijst van sleutelpunten in het algemeen geen

contact met nieuwe bedrijven werd opgenomen.
Hot opvoeren van de beveiliging te ;e4 sabotage in die
bedrijven, vaarwede reeds in voorgaande perioden contact
werd opgenomen vordert langzaam maar gestadig. Ook hier zou
het tempo aanmerkelijk worden beinvloed door het vaststellen
der sleutelpunten.
De voor verschillende bedrijven gehouden lezingen,
welke met grote belangstelling door directieleden en staf
werden aangehoord, droegen bij tot het wegnamen van vooroordelen, tot beter begrip van het belang van voorgestelde
maatregelen en het aankweken van zin voor beveiliging in
het algemeen.
Ten aanzien van de beveiliging van de nutsbedrijven
dient voraeld,dlet voor wat betreft de provincie Gelderland
aan een makel bedrijf reeds adviezen voor het opmaken van
een beveiligingsplan werden gegeven. Teneinde de steun te
verkrijgen voor de verwezenlijking van een goede beveiliging
in deze provincie werd een daartoe strekkend rapport bij
de Commissaris der Koningin ingediend.
Op het gebied van de beveiliging van het verkeerswezen
in de meest uitgebreide betekenis wordt thans geen voortgang meer gen askt, in afwachting van de verdere behandeling
van het rapport van het Werkcomitta Inwendige Veiligheid

waaromtrent de Algemene Verdedigingsraad zich zal moeten
uitspreken.

Aan de indiensttreding bij de B.V. "lokker" van enige

Oeetenrijkee technici werd een aantal /in onderling overleg
overeengekomen voorwaarden verbonden om te verhinderen,
dat deze technici inzage krijgen van de gerubriceerde ge-

gevens van de Hawkerh-p u nter toentellen.

Het bedrijf diende een ontslagaanvrage in voor een 5tal vooraanstaande communisten waarop inmiddels de goed
keuring van Sociale Zaken is verkregen.

De problemen verbonden aan de dienstneming van Oosten.
j
rikse
technici in anders Nederlandse bedrijven hadden de
volle aandacht.
In verband met de garanties, welke de »Marlende*
Regering tegenover de Regering van de 11,44. op zich heeft
genomen m.b.t. de beveiliging van het technisch centrum
Luchtverdediging werd als uitvloeisel hiervan na gepleegd

overleg mot het bestuur van bedoelde stichting een voorstel
aan de Minister gedaan om per Ministeriiile Beschikking deze
beveiliging te regelen.
Bij de onderhandelingen met de U.S.A. en Engeland

m.b.t. het verschaffen van bepaalde geclassificeerde materialen en gegevens aan het in oprichting zijnde Reactor Centrum
Reder aard deed zich het ontbreken van wettelijke voorzieningen
op het punt van het vervoer, beheer,
verhandelen etc. van
splijtbare materialen almede het niet aanwezig zijn van
voornchriften m.b.t. de beveiliging van het atoomonderzoek
in »Marlend duidelijk gevoelen.
Ton aanzien hiervan zijn momenteel besprekingen gaande.
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De verbindingen met de buitenlandse
werden
In 1%, relagperiode op de gebruikelijke wijzezusterdiensten.
onderhouden.
Aangezien weinig internationale commanietleche congrommen of bijeenkomsten in de landen achter het IJzeren
Gordijn plaats vonden, nam het aantal buitenlandse vooraanstaande communisten, dat op weg naar of terugkerende van
bedoelde bijeenkomsten Nedezland passeerde, aanzienlijk af;
het aantal bezoekers ala de cammunietleohe landen aan Neder,land nam daarentegen aanzienlijk toe; behalve de min of meer
"culturele" bezoekers als dan.- en muziekgezelschappen
brachten talrijke deekundigen van Staatsbedrijven van de
achter het IJzeren Gordijn gelegen landen bezoeken aan o.a.
de Utrechtse Jaarbeurs, de iechnishow enz., terwijl ook
het aantal bezoekers uit bedoelde landen aan de talrijke

hier te lande gehouden internationale congreesen zich aan-

zienlijk uitbreidde.
Omtrent al deze bezoekers werden vóór hun aankomst
hier te lande bij do daarvoor in aanmerking komende buitenlande* zusterdienste ► inlichtingen ingewonnen.
.45*.

Verwacht mag worden, dat in de komende periode, gezien
het grote aantal congressen achter of nabij het Ijzeren
Gordijn (o,a. Vredesbijeenkomst Helsinki, Viereld Jeugdfestival Warschau) het aantal buitenlandse bezoekers aan
die con‹;ressen, dat Nederland passeert, aanzienlijk zal
vermeerderen, terwijl -gelet op het grote aantal nternationale congressen dat deze zomer en herfst in Nederland zal
plaatsvladen- ook een verdere tOenteatt van het aantal be•
zoekers uit de landen achter het IJzeren Gordijn mag worden
verwacht.
Met het oog op de eventuele komst van een Chinese zaak-

gelastigde hier te lande, waaromtrent nog geen zekerheid

bestaat, werden over de vertegenwoordiging van communistisch
China la Londen, Bern en Stockholm bereids inlichtingen

ingewonnen.
In verslagperiode werd ook . officiéel contact verkregen
met de Griekse zusterdienst, met wie talrijke gegevens uitgewisseld konden worden over de Griekse communistinche zee-

liedenorganisatbe (0.E.N.0.) wier opeenvolgende vertogen..
woordigers in de haven van Rotterdam van velerlei activiteit

blijk gaven. Omtrent vele dezer vertegenwoordiger, werden
van de Griekse dienst waardevolle gegevens verkregen.
In Maart ja. werd deelgenomen aan de laatste drie-

maandelijkse bijeenkomst van de vertegenwoordigers van de
Veiligheidsdiensten van de landen aangesloten bij het
Verdrag van Brussel.
Nu dit verdrag inmiddels is vervangen door de Verdragen
van Londen en Parijs heeft het Special Information Oommittee
opgehouden te bestaan,
In Mei 1955 vond d* halfjaarlijkse vergadering van het
"Jpecial Gommittee" van de bij de N.A.V.O. aangesloten
landen plaats, waarop o.a. een nieuwe Permanente Agenda,
bevattende de onderwerpen waarover de verschillende landen
zo mogelijk inlichtingen zullen uitwisselen, werd vastgesteld.
Mogelijk, dat deze nieuwe agenda het werk van het Comiti
zal stimuleren; de grote omvang van het Comité vormt nog
steeds een beletsel voor een vertrouwelijke bespreking.
Overwogen zal dan ook worden of de bijeenkomsten van de landen
van het vroegere Verdrag van 1rus4e1 niet op de eeg of
andere wijze dienen te worden voortgezet.
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De berichtgeving aan werknemers en werkgeversorganisaties
onderging geen wijziging. In het algemeen bevatte zij inlichtingen over reeds vroeger aangevangen acties, zoals
voor loonsverhoging, tegen huar- en prijsverhoging
, in het

kort voor verbeteringeman levenspeil en arbeidsvoorwaarden.
Bij herhaling werden pogingen gesignaleerd meer vat te
krijgen op werknemers en gebruikelijke verschillen van
mening in de bedrijven op te blazen en arbeidsconflicten
uit te lokken.
"16..

446..
Daarnaast werd gerapporteerd over de steeds voorkomende
pogingen om de leden van de bonafide vakverenigingen op te
zetten tegen hun besturen en daardoor ontevredenheid in deze
organisaties te verwekken; uiteraard gepaard aan het streven
tot infiltratie.
Het bekende stakingsconflict in Amsterdam vormde enige
tijd het onderwerp van de berichten.
Met het verdwijnen van de strijd tegen
en &II
kwam een actie tegen de A-wapens voor de berichtgeving
in aanmerking om onder de aandacht te brengen. Ook het
feit, dat tot het voeren van uitgebreide handtekeningen»
acties ook alle hulporganisaties tot activiteit werden aan-

gespoord. Pogingen konden worden gemeld om bonafide en

vooral bekende personen te bewegen deze actie* met hun
namen te steunen.
In de berichtgeving werd ook het streven betrokken om
leden van de niet-communistische bonden en verenigingen
over te halen tot deelname aan afvaardigingen naar communistische bijeenkomsten hier te lande (b.v. Vredestreffen
in Amsterdam zowel als in het buitenland (het Wereldvredestreffen in Helsinki, het congres der Moeders in
Lausanne, bezoek van spoorwegmannen aan de D.D.R., het a. s.
r.ereldjeugdfeetival in Warschau e.d.).
In de afgelopen periode werd ook het contact met de
pers via de Rijks Voorlichting* Dienst op de gebruikelijke
wijze onderhouden.
Hierbij werd in het bijzonder de aandacht gevestigd
op internat onale conferenties en de samenhang met wat

zich op nationaal niveau aan communistische activiteit**

openbaart, zoals de propaganda voor deelneming aan
internationale vredesontmoeting te Helsinki, speciaal met het
oog op de daarin voorkomende opzet om ook niet-communisten
tot deelneming te brengen. Op hetzelfde verschijnsel kon
worden gewezen met betrekking tot de propaganda tegen de
atoomoorlog en voor deelneming aan het a.a. Wereld Jeugd
Oeetival in Warechau.
Ook deed zich de gelegenheid voor om te wijzen op de
communistische propaganda, welke plaats vindt als gevolg
van Russische deelname aan internationaal gebeuren op het
gebied van sport, de kunst en de films.

De in het programma voor het eerste halfjaar 1955 op...
genomen cursussen konden inde afgelopen periode worden
beeindigd, zoals een inleidingscursus (van 15 cursisten)
voor nieuw lager personeel. Dij de test werd 1 deelnemer
afgewezen.

.4
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Verder twee basiscursussen voor personeel van Gemeentepolitie, Ajkspolitle, Koninklijke ITarechaussee, Uederlandse
poorwegen, Staatsmijnen en Strijdkrachten, met een totaal
aantal deelnemers van 36, van wie er 9 bij het examen omvoldoe:4de resultaten behaalden.
Voor een aantal ambtenaren van de B.V.D. werd een tweetal speciale cursussen gegeven, warin wat dieper op het
communisme werd ingegaan. ?iet totaal aantal deelnemers bedroeg 64; 5 cursisten kwamen in aanmerking voor het at»
lege" van een examen en slaagden.
In het onderdeel informatief inlichtingenwerk werd
een cursus gegeven, waaraan werd deelgenomen door 14 cursisten
Twee candidaten werden afgewezen.
Aan een cursus in observatie werd deelgenomen door 10
cursisten, die allen slaagden voor het examen.

Pfritalingitc ureum,
In de verslagperiode werd een herhalingscursus afgesloten die in 1954 aangevangen was. Gedurende een jaar
k=amen de deelnemers, die in 17 groepen verdeeld waren, fiên
dag per maand bij elkaar, bij welke gelegenheid dan een
tweetal onderwerpen ingeleid werd. Aan deze cursus ie deelgenomen door gediplomeerde rechercheurs vanB.V.D., Gemeentepolitie, Rijkapolitie, Koninklijke Marechaussee en vitale
bedrijven. 2otaal aantal deelnemers 304.

Diverse cursussen. m4 lengen
,Jen ommsus van een week werd gegeven aan 9 ambtenaren
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Om de ambtenaren van de "Buitenlandse Dienst", naast
de noodzakelijke zin voor beveiliging, enige basiskennis
omtrent het communisme bij te brengen is met de SecretarisGeneraal van het Ministerie van Buitenland*, It:aken de afspraak gemaakt dat elke jaarklasse van ambtenaren die geslaagd zijn voor het z.g. Attaché-examen een cursus van
een week zal volgen bij de B.V. D. Bovendien ie afgesproken
dat alle ambtenaren van de "Buitenlandse Dienst" die verbonden zijn aan een post in een land achter het IJzeren
Gordijn gedurende enkele dagen een korte uiteenzetting zullen
ontvangen van enige B.V.D. -ambtenaren, welke meer op de
directe praatijk zal zijn gericht en enerzijds tot doel
heeft zeerdere beveiligingszin aan te kweken, anderzijds
duidelijk te maken in welk opzicht de ambtenaren van de
"Buitenlandse Dienst" zouden kunnen bijdragen tot het verstrekken van gegevens welke van belang zijn voor de veiligheid van de Nederlandse Staat.
en cursus van een tiental dagen werd gegeven aan
leidinggevend personeel van de beveiligingsdienst van de
,

Nederlandse Spoorwegen.

Medewerking werd vexl,ind aas een lesingenserie voor
(verwerving) van de B.V•D.
personeel van de Afdeling
Medewerking werd verleend aan een twee,a1 ~sussen
van Lachtmachtinlichtingen- en veililheidspereoneel.
Lezingen werden gehoude
n voor Defensie studie Centrum,
K.M.A., klaring: en Luchtmacht.
olitie
Lezingenverden gehouden or de Jemeentep arlem te
alsmede
Schiedam, iZotterdam Utrecht, voMaastricht en Ra,
in bet kader van brigadierscursuosen voor de Noordelijke
en Oostelijke provincies.
Lezingen ~del_ gehouden voor de volgende instellingen
en bedrijven:
. te Albiaseerdam en Delft, Stork en Heemai te
N.1:4.1t.
liengelo, de Hollandse Signaalfabriek te Hengelo, Wilton
Fijenoord teRotterdam, de D.G.Z.M. te ,rnhem, de werf
De .2ehelde te Vlissinsen, fabriek de !loop te Rotterdam, de
`:otterden, het Voorlichtinjecentrum Koog- Mandijk.

ta

ardigeld
1955 kwamen esksle
veel
In de loop van de eerste helft van

studierapporten gereed, met de samenstelling waarvan
werk gemoeid is geweest, zoals:
de ps7chologische oorlogvoering: van het communisme
1.
in verband met de D.V. D. taak;
aantrekkingskracht ven het communisme;
2. de
de geschiedenis van de raissische Staatsveiligheid.3.
dienst;
4. enkele facetten van de letrov-zaak (Australié).
-

-

De toename der werkzaamheden voor de Centrale njocumentatia, als gevolg van elders in de Dienst plaats gevonden
hebbende reorganisaties, bleef aanhouden. Deze toename uit
zich niet zozeer in het aantal te bewandelen stukken, doch
l ijk .
meer in extra bewerkelijkheid vaa deze stuk4en afzonder
d, dat
.en tesenAicht werd gevormd door de omstandighei
rugliep,
n.l. van
te
het aantal te agenderen stukken tot
wat s.201
gedurende het

1954
23.402
het 1»5,
2e halfjaar
le hal:injaar
terwijl ook het aantal stukken, dat via
A.G.D. van en naar andere afdelingen verzonnen werd, terugliep, n.l. van 66.204 gedurende 4e vorige tot 57.441 gedur3nde verslagperiode.

■

Door langdurige ziekte onder het agendmpersoneel ontstond hier een onaangename achterstand, terwijl hot kartotheekpersoneel de opgedragen hoeveelheid werk helaas niet
meer aan kon: een gemiddeld aantal van bijna 63.000 namen
per maand is bepaald te veel voor de huidige sterkte van
de kartotheek (32 personen, van wie, na aftrek voor leiding,
administratie en voor het verstrekken van telefonische inlichtingen, voor het eigenlijke lichtwerk 25 ambtenaren).
Aan enkele relaties werden, op hun verzoek, adviezen
verstrekt op documentair/administratief gebied.
ie bibliotheek werd gedurende verslagperiode verrijkt
met 236 nieuwe boekwerken.
Aet aantal courantenknpsels was 4793.

De personeelssterkte nam in de periode van 15 December
1954 tot 15 Juli 1955 toe van 592 tot 609 men.
Tegenover 44 nieuw aangestelden (26 vrouwen) volgden
ontslagnamen
(12 vrouwen).
27
Bij Beschikking van de Minister van Binnenlandse raken
van 20 Juni 1955 ter 19746, Afd. Kabinet, heeft de inpassing
van d2 ambtenaren van de Dienst plaats gevonden in de nieuw
gecreeerde rangen, waarmede voor de afdeling een periode met zeer veel werk en voor het personeel veelvuldig overwerk kon worden afgesloten.
Onmiddellijk daarna moest een aanvang worden gemaakt

met de voorbereidingswerkzaamheden voor diverse bevorderingsvoorstellen, waarvan de behandeline was aangehouden in afwachting van de nieuwe inpassing. Ook hiermede zal voor de
afdeling nog veel werk gemoeid zijn.
Ook het optreden van de z.e. Interim Commissie brengt
aan voorberkiding van nota's, uitwerking van suggesties en
verslagen van vergaderingen belangrijk veel werk voor de
daarbij direct betrokken ambtenaren van de afdeling.
ret de oprichting van het nieuwe kantoorgebouw is inapril 1955 H.B.V.D.
middels en aanvang gemaakt. Ladat op 8 •
de eerste paal heeft Ingeheid, zijn de werkzaamheden toe
middels zover gevorderd, dat de eerste betonnen palen in
hun voetstuk te zien zijn.
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