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Oommunisgsnlie Perti4L  Nederlawl fcovii)  
Het voornaamste element in de observatie en de rapport*" 

es was in de voorbije periode de ontwikkeling ia de politiek. 
lijn van de G.P.H. 

Deze ontwikkeling resulteerde in een d.. aa terugkeer van 
Paul de Groot van een drie maanden laag verblijf in de Sovjet. 
Unie en China - door het partijbestuur uitgevaardigde reselw. 
bie over een nieuwe aanpak van de taken van de partij, 

Uit deze resolutie is wel heel duidelijk gebleken hoe de 
taktiek van de partij ia de eerste plaats bepaald wordt door 
de buitenlandse politiek van de Sovjet- ►Unie. Immers op het 
17e Partijcongres in april 1955 werd nog nadrukkelijk vastge-
steld, dat de politieke lijn van de partijjuist was en een 
goed half jaar later noopte de glialach.politiek van de Bow-
jet.P.Unie de partijleiding tot "een nieuwe aanpak". 

Deze enigszins gewijzigde partitaktisk is niet meer dan 
een nieuws poging van de C.P.N. am uit het isolement te gera-
ken waarin de partij zich aa 1948geplaatst sag. 

De communisten geven thans blijk - zonder veel inzicht 
voor de politieke realiteit in Nederland aan de dag te leggen 
- op basis van concrete problemen (o.a. de woningbouw, het 
onderwijs, de buitenlandse politiek) te streven naar een so 
broed mogelijke samenwerkte' mat andersdenkenden. 

Doel daarna is een coérdinatie van de linkse partijen 
(PvdA, VVD en CPN) tot stand te brengen, waarop een nieters
regering moet steunen, die een &ader* buitenlandse politiek 
zal voeren. Kerst* oogmerk van deze buitenlandse politiek 
moet zijn Nederland deel uit te doen maken van een veilig- 
he/desems, zoals door Nolotov op de 21, Geneefse conferentie 
voorgesteld. Langs deze weg zal ons land zich dan van de 
Amerikaanse overheersing kunnen bevrijden. 

Uit de gehele gang van zaken sinds juli 1955 bleek dal.. 
delijk welk *een dominerende positie partijsecretaris Paul 
de Groot in het Nederlandse communisme inneemt. Viel er in de 
partij na de juli-conferentie van ~ave een duidelijke aar-
zeling te bespeuren bij het bepalen van de conenuenties van 
de coszistentie-politiek dor Sovjet-Unie voor de part/4~- 
U«, nauwelijks drie weke» na re Groot's terugkeer van zijn 
reis achter het IJzeren Gordijn was de situatie kennelijk 
klaar en duidelijk ea werd de nieuwe aanpak gelanceerd. 

Omtrent de jongste ontwikkeling in de taktiek van de 
partij werden de daarvoor in aanmerking komende autoriteiten 
Ion de politieverbindingen ingelicht. Net  verschillende buiten-
landse relaties werd over de internationale achtergronden 
van deze taktiek een levendige gedachtenwisseling gevoerd. 

De partijgenoten werden met de nieuwe aanpak bekend ge-
maakt door middel van "De Waarheid", enige openbare vergade-
ringen (Den Haag en Rotterdam), een groot aantal besloten 
ledenvergaderingen en in het eind van 1955 gehouden districts-
conferenties. De Commissarissen der Koningin werden omtrent 
het besprokene op de in hunne ressorten gehouden districts-
conferenties op do gebruikelijke wijze geinformeerd. 



De partij maakt zich thans gereed voor de verklezings■ 

campagne. Deze campagne wordt gevoerd aan de hand van door 
het partijbestuur uitgegeven "handwijzingen voor de ~kie.. 
singscampagnew 

In verschillende districten si j* rekening houdende not 
de regionale oastandigheden - op deze algemene aanwijzingen 
afgestemde werkplannen voor de agitatie en propaganda in de 
verkiezingscampagne opgesteld. 

De actie voor het verkiezingsfonds (landelijke teak 
eerst f. 175.000.~, thans fe 250.000.--) is ia von* gang. 
Om de at;ractivitelt van de verkiesingepropaganda te ~ha. 
gen zal gebruik worden gemaakt van een voornamelijk uit par-
tijleden samengesteld revuogeselschap, theater Sollandia ge- 
heten. 

De financiile toestand van de partij en haar organen 
blijft - volgens de daaromtrent binnenkomende berichten - 
moeilij . De indruk ie verkregen dat de uitgeverij "Pegasus' 
vrijwel de enige communistische instelling is, die de partij 
nog baten oplevert. 

»e import tegen bijzonder voordelige voorwaarden van 
boeken, tijdschriften en gramofoomplaten uit de Sowjet-Unie 
en de satellietstaten naakt het "Pegasus" mogelijk redelijk 
goede zaken te doen. 

Bijzondere aandacht werd besteed aan de reacties van de 
partij t.o.v. het uittreden van J. van Santen en A.J. ~- 
mans. Vastgesteld kou werden, dat het bedanken van deze twee 
eertijds vooraanstaande C.P.N.-figuren in de partij niet tot 
ernstigs repercussies leidde. Of de uitwerking in bogende 
partij aanliggende kringen van communistisch ingestelde in-
tellectuelen en kunstenaars groter zal zijn zal nogLworden 
afgewacht. L moeten 

ia het afgelopen jaar werd esa goed Inzicht verkregen 
in de veranderingen, die de communisten ia diverse mantelor- 
ganisaties hebben aangebracht teneinde deze beter te kunnen 
laten functioneren. Zowel omtrent de 	 in de orga- 
nisaties als omtrent de belangrijkste 	wordende Rome- 
ring sa andere belanghebbende autorit* en 	*licht. Door 
de toegenomen communistische activiteit nam de rapportage 
een grotere omvang aan dan tevoren. 

De voortdurende pogingen 
der c 	en g »re e • somermaanden om na bat ultbrekez 
van de "Pranstaking" te Amsterdam tot gelijksoortige acties 
in andere bedrijven te komen, werden op de voet gevolgd. De 
B.V.C.-agitatie was vrijwel geheel gebaseerd op eisen voor 



loonsverhoging. De Regering werd e.a. ingelicht over de ia 
augustus 1955 uitgebroken stakingen van de Rotterdamse en 
Amsterdams* havenarbeiders en de rol van de communisten 
daarin. 

Voorts werd aandacht geschonken aan de activiteit van 
het W.V.V. en verschillende daarbij aangesloten Vak Vereni-
ging* Internationales (V.V.I.'s), in het bijzonder de aam. 
wesigheld van de W.V.V.-vertegenwoordiger 	op 
verschillende besloten vergaderingen ven de R.V.C./Metaal-
bond hier te lande. Dit bezoek hield verband net do huidige 
w.V.V.-eaquite naar de "methoden van superuitbuiting* in de 
kapitalistische landen. 

Ook werd de aanwezigheid van Wederlamdse communisten 
op bijeenkomsten ia het buitenland van de M.I.** gemeld. 

De volgzaamheid vee de ?godenmaal» communistische 
functionarissen t.a.v. de door internationale communieti-
scha organisaties gegeven richtlijnen is weer duidelijk ge-
bleken. 

Een rapport werd opgemaakt betreffende de opstelling 
wi de inhoud van de beschrijvingsbrief voor het 4e Z.V.C.-
congres. De moeilijkheden en strubbelingen daarbij, waaruit 
de dirigerende positie van de C.P.X. duidelijk bleek, kon. 
den nauwkeurig worden geobserveerd. Door het afnemen van 
de koude oorlog acht de B.V.C. een situatie geschapen, 
waarin politieke tegenstanders er toe gebracht moeten war-
den de B.V.C., evenals hot N.V.V., de X.A.B. en C.X.V. te 
erkennen als partij in het georganiseerd overleg. 

Meermalen werd gewaagd van de moeilijke financiele 
situatie Van de B.V.C. en de daarbij aangesloten bedrijft-
bonden. 

In dit verband werd kennis genomen van een besluit 
van het R.Y.C.-Verbondsbestuur de contributie te verhogen 
ende beschikbare krachten te concentreren op die bedrij-
ven, waarin de It.V.O. relatief sterk vertegenwoordigd is. 
Ook in dit geval kon worden geconstateerd, dat de C.P.M. 
een seer belangrijke sten in het geding had. 

V 	"Xe4p4o44.41.k.S.R".  Melding werd genaakt 
van de

i 
 ( s 	• magnite - der Vereniging Niedentuad-U.S.S.R." 

onder Nederlandse parlementeleden set betrekking tot even. 
tuele interparlementair* uitwisseling net de Sowjet.signie. 

Gedurende de zomer bleek de vereniging moeilijkheden 
te ondervinden bij de voorbereiding van het programma van 
de "Maand voor Culturele Uitwisseling net de Sowjet-4niow. 
Over de ontwikkeling van deze aangelegenheid werd de Rege- 
ring uitvoerig ingelioht. 

Voorts werd gerapporteerd over de invoer van een Rus-
sisch serum tegen multiple sclerose en het optreden van de 
Vereniging "nederland-44.3.R." terzake. 

idperlaqapek yrotwitabewpirdaL(11.V.40 2.  letreffeade e 
ontwikkeling van de W.V.B. ia -1934 en 1955 werd de Regelring 
een rapport gezonden. De wijzigingen in het hoofdbestuur, 
waardoor do communistische kopstukken een vastere greep 
op de vrouwenorganisatie kregen, hebben ten doel de N.V.B. 
te brengen tot krachtiger ondersteuning van de communis-
tische politiek hier te lande. Zet nieuwe bestuur heeft 
reeds enig* problemen aangegrepen t.w. de verbetering vaatte 
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krantenverkoop en de scholing. In maart 1956 zal (statutair 
een jaar over tijd) een congres van do S.V.B. worden gehou- 
den. 

• Afzonderlijk werd melding gemaakt 
van hifeacela rogram, dat in de zomer van 1955 door het 
Hoofdbestuur van het A.N.J.V. was opgesteld voor het seizoen 
1955•1960. Enige van de vermelde desidirata zijns dienst- 

 tijdverlaging, verbetering van de vakopleiding en verster-
king van de organisatie. 

De activiteit der communistische jongeren bleek - als 
voorheen - van weinig betekenis. 

Eet 5e Wereldjengdfestival te Warschau, waaromtrent est 
uitvoerig rapport werd samengesteld, werd bijgewoond door 
een 700-tal Nederlandse jongeren. 

In december 1955 organiseerde bet A.N.J.V. voor de drie 
Noordelijke provincies een Jeugdappèl met het doel de pop*. 
lariteit van het Verbond onder de plattelandsjeugd aldaar 
te verhogen. Omtrent het verloop daarvan werd de regering 
ingelicht. 

De moeilijkheden, die in het A.N.J.V. ontstonden door 
eenzijdige aandacht der leden voor sport en spel, poogde 
de leiding op te lossen door de politieke opvoeding en de 
sportbeoefening to scheiden. 

'4~1,  ~ ..~._. Ia augustus 1955 werd vernomen, dat de 
comen~t~leiders van de Nederlandse Vredesroad ter be-
vordering van het representatief karakter van dit orgaan 
opname daarin noodzakelijk achtten van een aantal bekende 
persoonlijkheden die niet met het communisme waren verban- 
den. De "verbreding" ~do oude, teveel als link~mtreem 
bekende Raad vond plaats op 1 oktober 1955. 

Interessant was, lat kon worden vastgesteld, hoe de 
communisten deze vergadering voorbereidden teneinde de 
schijn van een spontane behandeling van bepaalde agendapunt- 
ten te bewaren en toch de leiding stevig lakkende:n te houden. 

De activiteit der Vredesbeweging bleek eens te moor 
afgestemd op de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie, 
met name ten tijde van de Conferentie van de Ministers van 
Buitenlandse 'haken der Grote Vier te Genève, waarvoor het 
Bureau van de 4ereld Vredesraad enice speciale slogans uit-
vaardigde. 

2veria lipks-awfirtnism, 

stateord kon wo en, a dé niet meer als ls part naar buiten 
Reyoetionnair-C. , ugiensihe art (R.94.).  Geoemm l  

optredende R.C.P. intern toch nog wel leven ve oom*. Tij-
dens een intieme bijeenkomst van deze groepering sprak een 
buitenlandse argeva4rdigde van de 4e Internationale over het 
succes van de politiek van intrede ia de secislintische gele-
deren dat elders en zijns inziens ook in Nederland - ge- 
boekt was. 

Geconstateerd kon werden, dat de R.C.P. erin geslaagd 
is een harer prominenten toegelaten te krijgen tot de re- 
dactiecommissie van het blad "Perspectief", waarin ook een 
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tweetal bestuursleden van het Sociaal Democratisch Centrum 
zitting hoeft ea dat deswege wel beschouwd kan worden als 
de spreekbuis van het S.D.C. 

De door "Perspectief" injuli 1955 ingezette campagne 
voor een garantiefonds van f* 10000• slaagde. Bet blad 
zal por 1 januari 1956 tweemaal per week gaan verschijnen. 
Bet ledental bleef echter nog enkele honderden beneden het 
gestelde doel (eveneens 1000). 

CitimmanIste494¢ "Sysirtaols**  Gebleken is, dat een 
groep Spartacus-laden willeartrachten de activiteit van de 
bond, welke gering ie, te intensiveren* Er is sprake vank_„ 
de vorming van een werkgroep, die in het Oosten van hilt 411" 
onder de arbeiders van een aantal grote bedrijven zoet &gei» 
ren, alsmede van een verbetering van de contacten net het 
'buitenland* 

pimillgionkgow pkgragg 
Niet.ocommunistische groeperingen als de Vredesbeweging 

"De Derde Weg"; "Kerk en Vrede" **d bleven aandacht vragen 
met het oog op pogingga van de communisten om met dergelij-
ke organisaties contacten te onderhouden o eq. te infiltre- 
ren* 

In .  onderzoek zijn nog de ontvangen berichten omtrent 
deelneming van de communistisch* vredesbeweging aan bijeen* 
komsten Y*4, de door "De Derde Weg" geformeerde s* g* seerno. 
tariaatswerkGroep, waarin ook pacifistische organisaties 
als "de ,makers" en de "04.0, (Open Democratisch Oog) 
deelnemen. 

Gebleken is voorts van door communisten in het werk 
gestelde pogingen tot infiltratie van de Geloofsgemeenschap 
van Christeo-Antlumilitairisten "Kerk en Vrede". Dit doel 
werd niet bereikt, doch zij wisten wel in zoverre resultaat 
te boeken, dat een aantal leden dezer organisatie alsmede 
enkele predikanten toetraden tot de "Algemene Werkgemeen- 
schap voor de Trede", in het voorlopig bestuur waarvan 
naast een proSikant ook een drietal communisten zitting 
hebben. 

830100'42q1~2  
Aandacht wordt besteed aan de activiteit van de nieuw 

opgerichte Nederlandse Conservatieve Partij met het oog op 
vernomen verklaringen om te trachtende groep oud-politieke 
delinquenten voor haar te winnen* Als OPOOktogre 	de 
N.c.r. zijn genoemd: Westerling *n Gaillár‘'Westerling 
heeft echter doen weten, dat hij met deze groepering niets 
te naken heeft. 

Bericht werd ontvangen, dat de oud-hoofdredacteur van 
het voormalig N.S.S.-orgaan "Eet Nationaal Dagblad" de laan 
achter de schermen is inde redactie van het door de !GOJ* 
uitgegeven partijorgaan "De Brug". Met het oog op eenoog** 
lijk verbod sou men willen vermijden "De Brug" een natio-
naal-socialistische geest te laten ademen. 



De naam van Paul van Tienen als man achter do schermen 
is opgedoken in verband met het "Nationaal Oppositie Centrum", 
dat bundeling beoogt ven rechtse oppositionele krachten tegen 
de koers van de huidige Regering. 

D* pogingen van Paul van Tienen om wederom een orgaan 
op te richten zijn geslaagd. Sedert november verschijnt dit 
onder zijn verantwoordelijkheid wekelijks onder de naam van 
Sociaal ;;eekblad met de ondertitel: Orgaan van de Nationale 
Oppositie. Met aantal abonn&te wordt geschat op 00 a 200. 
De inhoud is niet typisch nationaal-socialistisch, hoewel de 
democratie er niet goed afkomt. 

Gebleken is dat van Tienen zich inmiddels uit de leiding 
van het dalloaaal Onafhankelijk Jongeren Verbond, waarin hij 
in de aanvang de baud heeft gehad, heeft teruggetrokken. 

Bericht was ontvangen, dat hot in zijn bedoeling heeft 
gelegen ma van het Verbond, een soort aanpaal. Jougdstormte 
maken mot aan de vroegere M.S.B. herinnegd ceremonieel. 

In de afgelopen maanden is niet gebleken, dat de 
"KiI.N.A.G4 de hulp- en steunorganisatie van de oud-politieke 
delinqnenten, zich op politiek terrein heeft begeven. In het 
door hen uitgegeven orgaan de "Minne-koerier is herhaalde.. 
lijk er op gewezen, dat dit ook niet in de bedoeling ligt. 

Vermanen werd dat enkele bestuursleden van dellINAG"in 
Duitsland contact hebben opg.:benen met de palts* organisatie 
van oud-f5S-ere'RIAG"(Milfsgemeinschaft suf Gegenseitigkeit). 
Dit sou hebben gereselteerd in een van die zijde gedane toe-
zegging van financiéle steun aan dORINAG: Van politiek oog-
merken la naaibij *ok niet kunnen blijken. 

Ifflia~rd 

In verslagperiode werden de pogingen van de Dasaieehe 
Ambassade en die van de Legaties der 3atellietlandeu baar 
h.t.l. verblijfhoudende (es)141w1genoten, al of niet tezamen 
met hun eventuele Nederlandse echtgenoten tot repatrikiing te 
bewegen, onverminderd voortgezet. In het laatste halfjaar van 
1955 vertrokken 24 volwassen personen (13 van Russische en 
11 van. Nederlandse nationaliteit) en 16 kinderen naar Rusland. 

In totaal vertrokken er von medio 1954 tot 1 januari 
1956 46 volwassen personen ( 24 van Russische en 22 van Neder. 
lande* nationaliteit) en 30 kinderen naar Rusland. 

De repatriaringsactie onder de (em4onderdanen der Satel-
lietlanden heeft tot dusverre 'uiterst weinig resultaat gehad; 
,onder hen wordt door anti-communistische landgenoten een 
'heftige propaganda tegen repatriéring gevoerd. Bij slechts 
enkele personen kwam het tot repatriering. 

Vernomen werd, dat enkele naar Rusland vertrokken Neder 
leaders zich intussen tot de Nederlandse ,labaseado in Moskou 
hadden gewend met het verzoek hun terugkeer naar Nederland 
te bewerkstelligen, aanzogen zij teleurgesteld waren in hun 
door de ~slook* repetrieringepropegande gewekte verwachtin-
gen. Tot op beden Is echter geen van hen in Nederland terug-
gekeerd. 

Met maatschappelijke en intellectuele niveau ~perso-
nen, die naar Rusland zijn vertrokken was laag tot middelma-
tig. 



Aan de werving van arbeiders ta Italia ea Oostenrijk 
werd grote aandacht besteed. De aspiraat-arbeiders werden 
aan een, la nauwe samenwerking met de betrokken bedrijven, 
de buitenlandse zusterdiensten en het Ministerie van Juf 
ti* opgezette, 6rondige screening onderworpen. 

In verslagperiode werd wederom een aantal lezingen 

laste
voor met inlichtingen- en veiligheidswerk 

laste leden van Gemeentepolitie, Rijkspolitie en Kon. 
marechaussee, in welke lezingen bepaalde facetten van de 
belangstelling van de aZw.voor vreemdelingen belicht werd. 

Bij de observering van de col.tmunistische verenigin-
gen "Perhimpunaa Indonesia" en "Panitera Peladjar dan 
Pemuda Indonesia" te Amsterdam kon woelen geconstateerd,.. 
dat bij het optreden van het kabinet hardhap in Indonesie 
deze verenigingen aanvankelijk geneigd waren zich wat op 
do achtergrond te nouden. ,eze houting in echter geleide-
lijk aan gewijzigd en de uitslag van de verkiezingen in 
Indonesia vormde tenslotte de aanleiding om openlijk te-
gen dit kabinet stelling te nemen. Dit laatste geschiedde 
in de vorm van een in het orgaan van de "Perhimpunan In- 
donesia" (Indonesia Aardeka.) opgenomen verklaring toege-
zonden aan verschillende instanties in Indonesii - waarin 
©r op aangedrongen wordt, dat het kabinet zijn mandaat 
aan de President sou teruggeven. 

Overigens bleven de beide communistische organisa-
ties in de afgelopen periode activiteiten ontwikkelen 
gericht op een vergroting van hun invloed onder de Asia.. 
tiscte studenten. Sue voorman Chairun Caropeboka, die 
naar Indones15 terugkeerde, zal in deze organisaties ge-
mist werden» 

ria Wederla ad verblijf hOOdende Comsunistisehe 
~inch° studenten namen deel aan het ta ~han gehou-
den Wereld Jeugdfestival. Op een door de 	te 
Ansterdam georganiseerde bijeenkomst werd ven deze ~au.. 
nistische manifestatie met hulp van C.P.O.-sijdo een film 
vertoond. 

De P.I. heeft voorts deelgenomen aan de conferentie 
van la 2uropa studerende Indonesisch° studenten te Bona. 

Het aspect van de Ambonees samenleving hier te lande 
bleef in de afgelopen periode vrijwel gelijk. De al ot 
niet terugkeer naar Indommel; is een probleem dat in deze 
kringen steeds neer de gemoederen bezig houdt. 

De B.P.M.R.S., die de grootste aanhang heeft, blijft 
zich kanten tegen een teruggaan anders dan naar een vrij 
Ambon. 

Internationale erkenningllijft in het streven van 
deze organisatie betrokken hetgeen in verelagperiode nog 
is gebleken uit de vrieudaellappelijke betrekkingen welke 
zijn aangeknoopt met de Poolse regering in ballingschap 
te "Jonden. 

Bij de observering van het optreden van de saakgeg-
lastigde van de Chinese Volksrepubliek, wiens komst In 
Nederland in verslagperiode plaats vond, kon worden ge-
constateerd, dat diens houding alsmede van zijn medewer-
kers nog getuigt van een zekere gereserveerdheid tegen-
over de Chinese samenleving hier te lande, niettegenstaan-
de van laatstgenoemde zijde wel pogingen zijn gedaan 
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aa contact op te menen. 
Deze gereserveerdheid is ook gebleken tegenever de 

voornemens os een Nederlands-chinese vriendschap:weren/. 
ging op te richten, hetgeen de Nederlandse initiatiefne. 
mar aanleiding heeft gegeven om zich daarover in interne 
kring ta beklagen. 

Aan de andere kant is gebleken, dat de reactie van do 
hier te lande wonende Chinezen op de vestiging van 1>edoel ■ 

de Chinese diplomatieke vertegenwoordiging ook wel het 
element van oezorgdheid in zich draagt omdat men. mede in 
verband met het feit dat deze Chinezen in China bijna 
zonder uitzondering nog familieleden hebben. zich thema 
genoopt voelen om kleur te bekennen ten gmnste van commu. 
nistisch China, waarvan de consequenties nog niet geheel 
overzien worden, hetgeen een neiging tot afwachten in de 
hand werkt. Deze bezorgdheid vindt wellicht ook zijn uit. 
dru!:king in het feit dat meerdere volboed Chinezen pogin. 
gen doen om zich tot Nederlander te laten naturaliseren. 

Geconstateerd werd dat op enkele plaatsen kentekenen, 
welke herinneren aan een loyaliteit aan Nationalistisch 
China, waren verwijderd. 

De invloed van de aanwezigheid van di Chinese ver- 
tegenwoordiging in Nederland kon overigens door diverse 
andere verschijnselen worden geconstateerd. 

:Jen belangrijk veraonijnsel is de oprichting van esa 
vereniging bedoeld voor $l Chinezen in Nederland; van 
enige actieve deelname viá:lndo-Chinezen (Indonesisch* 
Staatsburgers) eau de voorbereiding tot deze orgenisati• 
is tot op heden echter niets gebleken. 

Deze vereniging hield te luisterden een grote bijeen. 
komst (het aantal geschatte bezoekers bedroeg 4. 600, w.o. 
vele Nederlandse echtgenoten van Chinezen) waar de Chine-
se Zaakgelastigde het woord voerde en een aantal Chinese 
films werd vertoond. 

Bij de organisatie van deze bijeenkomst heeft de 
Chinese vertegenwoordiging zich zorgvuldig opde achter. 
grond gehouden zoals zij overigens ook god 	a heeft bij 
de onlangs te Scheveningen gehouden propagandistische 
filmvoorstelling, welke naar buiten ook geheel de indruk 
moest v:eddren als te zijn georganiseerd door enkele leden 
van de Chinese saaenleving. liet regelmatig houden van 
soortgelijke filmvoorstellingen oma belangstelling te 
wekken vor de Chinese volksrepubliek ligt in het voor ,- 
nomen. 

In de afgelopen periode werden gegevens verkregen 
omtrent in Oost-Duitsland - zowel van de zijde van de 
11w:sen als van het onder leiding van de bekende dollend)** 
staande Ministerie van ,3taatsveiligheid - op Nederland 
3erichte agenten-activiteit. 
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Gebleken is, dat de belangstelling van de betrekken 
Sowjet-Bussisehe inlichtingendienat o.m. uitgaat naar 
gegevens omtrent militai~trategleche punten» 

De Oost-Duitse activiteit heeft zich tot dusverre 
beperkt tot het opsporen van geschikte agenten, afgezien 
van een getraceerd geval, witerbij gebleken is van het 
verzamelen van gegevene oei;reffeade een Nederlands leger-
onderdeel, dat in ► esti-imitsland aan oefeningen deelma. 

Bij de observatie van de contacten tussen Xederlanm. 
dere eh hier te lande gevestigde diplomatieke vertegen-
woordigers van IJzeren Gordijnlanden la de indruk verkre-
gen, dat de relaties veelal onderhouden worden met het 
doel om gegevens van culturele, sociale en wetenachappe-
lijke aard uit te wisselen op welk gebied met name dor 
de sowjet-Russischo Aábassaie een toenemende belangstel- 
,ling wordt getoond. 

Armacht werd geschonken aan de In verslagperiode 
herhaaldelijk voorkomende storingen in de electriciteits-
voorzi•ning. Van sabotage is in sawa van deze gevallen 
gebleken. Ook bij enkele op ~inlaadde schepen voorge-
komen sabotage- dan wel vernielintozgevallen ,  kon geen 
politiek motief worden aangetoond. 

Anti-SedeAands gezinde Surinamers te kasterdea 
doen vrij geregeld blijken van hun zienswijze, dat het 
"Statuut" voor Suriname geen bevrijding betekent van bat 
kolonialisme. Tijdens de laatste vergadering der Ver-
enigde Naties hebben hun drie samenwerkende organisaties 
"Ons L'Iuri ►ame"„ 	 anie" en de "Surinaamse 
Studenten Vereniging" (afd. Amsterdam) dit tot ultdrika ,  
klas gebracht in een telegrew aan de secretaris-generael 
van de 11.^B.O. Hierin is stellinrt, genomen tegen het door 
Suriname en Nederland gehuldigde standpunt, dat Suriname 
na aanvaard.aig van het "Statuut" zelfbaatUend gebied 
iz geworden. Geconstateerd kon worden, dat het steeds 
dezelfde j.,urinamers zijn, die zich als ledee van genoemde 
drie verenigingen roeren. 

SOOKOMIli BN fIOAUCIUT 

Ia verslagperiode werd geconstateerd, dat pogingen 
werden aangewend strategisch materiaal, o.m. door tussen-
komst van een Amsterdamse zakenman, via Finland naar 
landen achter het Ijzeren Gordijn te zenden. De moge-
lijkheid hiertoe werd geopend door een Finse onderneming, 
welke Finse "eindverbruikersverklaringen" aan bedeeld 
zakenman verkocht, welke deze op zijn beurt aan gega-
digden doorverkocht. 

-10- 

   

    



Geconstateerd ken werden, dal neg steeds via de 
haven van Rotterdam strategische materialen -waaroader 
ook koper- hm* weg naar landen achter het Mere* Gordt> 
vonden zij het in sterk vermiaderde mate dan voorkoom. 

Dit materiaal kwam uit landen, die niet bij de 
Cocon aangesloten zijn; het vervoer ervan ken dus niet 
door de Nederlandse ~ene worden tege 	esa. 

Aangezien volgens de laatste be 	van de 
Minister van Reemaische Zaken ook het vervoer van 
materiaal uit Zweden en Zwitserland tegengekoudem kas 
worden, is het te verwachten, dat de doorvoer van stra-
tegisch materiaal in 1956 nog verder wal afnemen. 

Wederom werden grote hoeveelheden cinematografische 
films door de Russisch* Aabaseade en de Legaties dor 
Satellietla des op s.g. libre-p•rmis ingevoerd. Waar 
vele van demo films la ander dan eigen kring vertoond 
werden, b.v. op bijeenkomsten van de Vereniging Nederland 
U.S.O.R., en daarmede in dienst gesteld werden van het 
Russische pro 	ai-apparaat, is de aandacht van de 
Regering op t misbruik van diplomaat/ok* faciliteiten 
gevestigd geworden, hetgeen heeft geleid tot een nota 
van de ~ster van Buitenlandse Zaken aas de Russisch* 
Ambassade, 

Sindsdien is mag geen vermindering van het ~tal 
op libre ►pormis ingevoerde films geconstateerd. Wel is 
het opgevallen, dat de laatste tijd op de daarvoor voor-
geschrevem wijze ook films, afkomstig wit ~beurel*** 
lenden langs de normale weg, net betaling der weerschal. 

invoerrechten, envoerrechten, aan filmverkuurkantorea worden toe-
gezonden. Dit moa kunnen doen vermoeden, dat de nota 
enig effect heeft gesorteerd. 

Ben bron ven inkomsten bleek te bestaan voor de 
commmaistische stichtingUitgeverij en Boekhandel 
"Pegasusn  door bemiddel lag te verlenen bij de levering 
van Amerikaanse wetenschappelijke tijdschriften aan 
comentaistischehiaa. 

De reeds in het vorige overzicht gesigaaloorde 
plannen van de Oostduits* Keker van Koophandel om een 
filiaal in Nederland te stichten, werden verwezenlijkt. 
1 Woveefber 1955 werd te Amsterdam een kantoor geopend. 

Za bovenveziolde periode werd regelmatig aandacht 
besteed aan ia Nederland werkende clandestien* radio. 
condors. Tweandertig clandestiene naroep. en reclame. 
winders konden worden opgespoord en in beslag genomen. 
In geen van deze gevallen werd echter een politieke 
achtergrond geconstateerd. 



PIVIN 3" .3151/3111010134 
De "Werkgroep Satobevelliglag n , waarin soals reeds 

eerder gemeld vertegenwoordigers van de B.V.D. en de 
militaire Inlicht 	erwten zitting hebben onnet 
welke wordt beoogd e nodige coordinatie te brengen 
inde beveiliging van de Cosaic- en rato-materie inde 
militaire en civiele sector, kwee regelmatig bijeen. 
Dit overleg op werkniveau ~doel hebbende de nationa-
le beveiliging aan te passen aan de door de NATO gege-
ven principes en standaarden vond gestadig voortgang. 

Bij ea ►  door het NATO-Security Bureau gehouden 
inspectie van de verschillende Cosmic Begistries ia de 
civiele sector werdgeconstateerd, dat de NATO-beveill- 
gingsbepalingen op alleszins bevredigende wijze worden 
nageleefd. 

De activiteit ter bevordering van ~doelmatige 
beveiliging van bedrijven tegen sabotage vertoont no 
hetzelfde mild. In zoverre het uitblijven van de lijst 
met sleutelpuntea dit mogelijk maakte werd het contact 
met de bestaande relaties zoveel mogelijk oaderhoulen. 
PAZ viertal tedere bdrijvaa werd in de sfeer der bevel. 
liging betrokken ter behartiging van Marinebelangen. 

Ia de sector dor nutsbedrijven bed het overleg 
mot de Commissaris der Koningin ven5ifrovinsie Gelden 
land en met de directie van het bel 	jkste bedrijf 
in deze provincie CP.G.E.S.) tot ra baat een  talmer' 
ging, dat enkele belangrijke beveiligingsmaatregelen 
zullen werden getroffen. 

Nog niet bekend is of en ia hoeverre uitvoering 
zal worden gegeven aan geadviseerde bevelliging~ege-
liegen la de eveneens belangrijke gemeentelijke ~bei.. 
drijven in deze provincie. 

Ook aan de kleinere meer van 10~1 belang zijnde 
bedrijven eerden richtlijnen vibratie». 

Hetzelfde geldt voor allo daarvoor in aanmerking 
komende nutsbedrijven ia de provincie 'oord...Brabant. 
Net  de directie van het voornaamste bedrijf (P.N.B.M.) 
zullen binnenkort besprekingen plaats vinden, welke 
naar verwacht mag worden tot bevredigende resultaten 
wallen leiden. 

aan de overige nutsbedrijven in des. provincie 
werden richtlijnen verstrekt. 

Aangezien de veiligheid vaa de staat ia bet bijwerk. 
der ia buitengowene omstandigheden is betrokken bij het 
ongestoord functioneren van bepaalde vitale delen van 
het bedrijf der P.T.T., werd bij de Minister de wense-
lijkheid naar voren gebracht om tea aanzien van een 
viertal daarbij werkten* personen, van wie op grond 
van hun politieke activiteiten niet verwacht ken worden 
dat zij ouder alle omstandigheden hun taak op loyale 
wijze zullen vervullen, het wibtonareaverbod toe te 
passen. 
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In verband net door de N.V. Aviodiepen voor de 
Luchtmacht uit te voeren regeringsopdrachten werd voor 
het eerst met dit bedrijf contact opgenomen voor het 
adviseren insike te nemen bevelligingsasatregelen. 

Bij Ministerrile Beschikking kwam tot stand de ia 
vorige verslagperiode aangekondigde regeling voor de 
beveiliging van het Technisch Centrum Luchtverdediging, 
op grond van de verplichtingen, die de Nederlandse Re-
gering ten opzichte van de Regering van d* Verenigde 
Staten van Amerika op zich heeft demonen net betrekking 
tot de instelling en handhaving van bevelligingennatre-
gelen bij genoemd Centrum, 

De is de regeling voorgeschreven benoeming van een 
beveiligingsinspecteur bij bedoelde instelling had in 
middels plaats. Ter uitvoering van zijn taak werd deze 
functionaris voorzien van een daartoe door het bestuur 
van het Technisch Centrum Zuchtverdediging vastgesteld* 
en dezerzijds goedgekeurde instructie, 

De vorming door de Commissie voor Atoom Rnergio 
van een sub-Commissie voor vraagstukken betreffend* 
beveiliging van grondstoffen, instrumenten en gegevens 
mag gezien worden als poging om te konen tot een slui-
tend systeem van beveiliging van deze ~tori% hetwelk 
noodzakelijk is ter verkrijging van het gewenste ge-
classificeerde materiaal uit het buitenland. 

Met het instellen van een sub-commissie voor wet.. 
gevind, waarin ook deze Dienst participeert, werd esa 
vorm gevonden om zich te beraden over di uiteindelijke 
noodzaak van wettelijke voorzieningen op het punt van 
beheer, behandeling *AS. van splijtbare materialen. 

Intussen werd in een overeenkomst tussen de inmid-
dels opgerichte Stichting Reactor Centrum Itederland en 
de Regering, de taak van het R.C.N. op het gebied van 
de beveiliging en haar verhouding te dien aanzien tot de 
Regering in principe vastgelegd. Deze regeling kost in 
hoofdzaak hierop neer, dat de voorbereiding, uitvoering 
en contr8le van de beveiliging geschiedt door het M.M. 
met inachtneming van de aanwijzinden van de Minister en 
in overleg met, alsmede net behulp en onder contra* 
van het aoofd van deze Dienst. 

De aanstelling van een bevelligingslaspecteur had 
plaats om de Directeur van het R.C.I. te assisteren bij 
de zorg voor de beveiliging. 

Met de N.V. tot keuring van electro-technisehe mate.. 
riolen te Arnhem (K M&) werd contact opgenomen, teneinde 
voorbereid te zijn op te zijner tijd te nemen 4evelli- 
gingsnaatregelen voortvloeiende uit het verkrijgen via 
het M.N. van geclassificeerd materiaal uit het buiten- 
land, 

Moa bezoek aan Nederland van de zijde van de afde-
ling security van da Amerikaans* Atemic Enen, Coma/s-
alon op uitnodiging van de Minister van Buitenlandse 
Zaken kan worden tegemoet gezien. 

43. 



Van dit bezoek wordt bij de Amerikaanse instanties de 
vorming van de overtuiging verwacht, dat de Nederlandse 
overheid in staat is zodanige veiligheidsmaatregelen te 
treffen, dat daarmede de bescherming van hit voor over-
dracht aan Nederland in aanmerking komende geclassificeer-
de materiaal voldoende is gewaarborgd MI de opstelling 
van een ontwerp-overeenkomst tussen beide landen omtrent 
de vereiste veiligheidsmaatregelen hierna kunnen volgen. 

Ondanks hit ontbreken van voortgang in de werkzaam-
heden van de Commissie Inwendige Veiligheid, mocht als 
een verblijdend verschijnsel worden gesignaleerd, dat een 
dertigtal topfiguren zowel van particuliere als van over-
heidsbedrijven, waaronder ook die van belangrijke auto-
bedrijven, bereid werd gevonden zich door aiddel van een 
cyclus van lezingen te doen voorlichten over de achter.. 
gronden van het beveiligingswerk, met name over de activi.. 
*betten van het communisme. Van de daarbij geboden gele-
genheid tot gedachtenwisseling werd een ruim gebruik ge- 
maakt» 

Set boekwerkje, getiteld "Wenken voor de bedrijfsbe-
veiliging", dat na een lange tijd van voorbereiding het 
licht mocht zien, vond zowel bij de bedrijven als bij de 
politie-verbindingen en andere relaties, die bij het 
werk der beveiliging nauw zijn betrokken, een dankbaar 
onthaal, 

In het belaag der rechtszekerheid kwam een regeling 
tot stand betreffende het gebruik van ouds gegevens. De 
tegenwoordige wetenschap van do Dienst smakte deze maat-
regel mogelijk, als gevolg waarvan voortaan dergelijke 
gegevens niet zonder neer bij de beoordeling van lenende 
politieke betrouwbaarheid in bot geding mogen worden ge- 
bracht. 

Voor sen betere afweging van het individueel belang 
tegen het algemeen belang werd gelijktijdig het ~strek.- 
ken van inlichtingen over familieleden beperkt. 

Op internationaal niveau werd deelgenomen aan over-
leg met betrekking tot de opstelling van beveiliging,-
voorschriften voor de Westeuropese Unie. 

WIDIVOIN BUITZNIAND  

In de verbindingen met de overeenkomstige buiten-
landse zusterdiensten deden sieh gedurende verslagperiode 
gimaelddi*b~effiefaiikelialeer1~ 1~~4idealdg 
nopt met Zuid-Afrika, terwijl met de Italiaanse Dienst 
een radioverbinding tot stand kwam. 

De verwachting in het vorige verslag ~meld, dat in 
de komende periode het aantal buitenlandse commamisten, 
dat Nederland zou passeren, op weg naar landen achter het 
Ijzeren Gordijn, aanmerkelijk zou toenemen, terwijl ook 
het aantal bezoekers uit landen achter hot IJzeren Gordijn 



dat Nederland zou bezoek** aanzienlijk sou vermeerder**, 
werd geheel bewaarheid. 

Wat betreft de eerste categorie s voce hua doorreis 
door Nederland maar landen achter het IJzeren Gordija 

	

werd aan de zusterdienst vaa het 
	hunaer iamo veelal niag ge- 

regeld mededeling gedaan; betrokkla nd tea och reizen  

met loos* - niet in hun paspoort aangebrachte - visa, 
teneinde op deze wijze voor de autoriteiten. van hun land 
hun verblijf achter het Ijzeren Gordijn te verbergen. 

Wat betreft de tweede categorie; met do 
Belgische - en Preutse zusterdienst kwam een almee werk- 
wijze tot stand beogende op eenvoudiger en sneller wijze 
omtrent deze bezoekers v86r hun aankomst hier te lande 
inlichtingen to verkrijgen; voorzover deze bezoekers de 
Russische mationalitelt bezitten worden ~trent henen 

ook 
inlichtlagen verkregen. van de Aaerikaanse- Deense-  
Italiaanse zuaterdieuttea. 

De komst van, de Chinese Zaakgelastigde gaf ~lol.. 
ding sa omtrent hem en de leden van zijn staf zomede 
omtrent de activiteiten van de legaties van de Chinese 
Volksrepubliek in andere £uropose landen aan do betrok- 
ken zusterdiensten inlichtingan ta verzoeken. 

Het zich gunstig ontwikkelende contact met do Griek- 

	

s* Diepst dat in de aanvang van 	 t 195
ve

5 tot s
d

tand kwam, 
kwam te-goede *a waardevolle gegens over e ONNO o* te 
eenden, waartegenover uitvoerige gegevens werden ver- 
strekt over de activiteiten van, de vertegenwoordigers 
van deze communistische seelledonorganisatie, die ia
Rotterdam. Rotterdam. onvermiuderd koaden worden waargememea. 

Begin juli ja. voed alhier een informele bijoeam. 
komst plaats via de vroegere deelnemers van het "Special 
Informatioa Committee" van het inmiddels opgeheven. ver- 
drag van »mesel waarbij omtrent de sijs* waarop het 
werk va ►  dit comit4 in vertrouwelijke sfeer so kunnen 

wo rden voortgezet geen eenstemmigheid bleek te Isersea. 
Daarom werd besloten voorákands zo nu *Aden bije** to 
komen, zodra één der vijf landen dammoe het verlangen 
kenbaar maakt, aangezien een bepaald onderwerp naar zijn 
oordeel eea gezamenlijke bespreking wenselijk maakt. 
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. Een dergelijke bijeenkomst heeft nog niet plaats 
gevonden, terwijl inmidels de vertegenwoordigers der 
betrokken Diensten elkander ontmoetten op de in novem-
ber j.l. te Parijs plaats gevonden hebbende halfjaar. 
lijkse vergadering van het "Special Committee" van de 
bij de 1AVO aangesloten landen. 

De mogolijkholdi dat bet werk van dit nog steeds 
logge Comid zich in de toekomst gunstig zal ontwikke-• 
len is toegenomen, nu sinds kort een uien,* Gearetarill 
is benoemd, een vroegere ambtenaar van de Britse Dienst 
en derhalve, zulks in tegenstelling met zijn ambtsvoor-
ganger, een expert in zaken, die het Comit regarderen. 
lijn stimulerende invloed. is reeds. merkbaar au ter ver-
gadering is besloten een studie te maken omtrent de 
vraag in hoeverre het C04211101 ►  een bedreiging vormt 
voor ieder der WAVO-landan afzonderlijk en in hoeverre 
het een bedreiging van de doelstellingen van de NAVO 
in het algemeen vormt. Een schema, dat als basis voer 
het verechaffen van de voer de stadie benodigde inlicbm 
tingen kan dienen werd inmiddels van de Secretaris ont-
vangen, voor de opstelling van een ontwerp-rapport om-
trent de bovengenoemde vragen ter behandeling in de voor- 
jaarszitting van het "Special'Oommittee, die in april/ 
mei a.s. zal plaatsvinden. 

g121012ATIS mop  
De verschillende organisaties van werkgevers en 

werknemers werden op de gebruikelijk* wijze geinformeerd 
omtrent acties en plannen van de communisten, waarbij in 
het bijzonder feiten werden vermeld, welke voor betrok. 
ken organisaties interessant werden geacht, zoals bij-
voorbeeld het bezoek aan de E.V.C. van een vertegenwoor-
diger van het Communistisch Wereld Vak Verbond (W.V.V•) 

GecAletateerd kon worden, dat de E.V.C. met bs% oog 
op dit bezoek in verschillende grote bedrijven gegevens 
heeft doen verzamelen betreffende arbeidsvoorwaarden, 
ongevallen, ziekten en ook omtrent voorraden en or ier- 
posities. 

Een onderwerp van rapportage heeft ook gevormd de 
poelen van de E.V.C. - in hot bijzonder la de metaal- 
be i ven - om met andersdenkenden oenen te werken. 

ij %ilton ~noord hoeft bedoeld streven succes 
geboekt aangezien in dit bedrijf een zgn. "contact-oom-
missie" is opgericht, waarin communisten, en niet-commm- 
nieten zitting hebben. 

Andere onderwerpen waarover werd gerapporteerd be-
troffen onder meer pamfletten- en vergaderactiviteit 
in de havens van Amsterdam en Rotterdam, acties onder 
de bouwvakarbeiders inzonderheid te Amsterdam, de sim. 
king van classificeerders te Amsterdam, de uitgifte van 
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bedrijfekranten en buurtblaadjes e.a. 
Niet nagelaten is de betrokken organisaties ook 

achtergrondskennis te geven welke voor een goed begrip 
van da communistische activiteit in en rondom do bedrij-
ven nodig werd geacht, zoals de reorganisatie wande Ne-
derlandse Vredesr-ad op brede basis, de stichting van esa 

Vredesfonds ons. 
Informering had ook plaats ~rent voorgenomen deel-

neming aan communistische congreesen in het buitenland 
en ook van feiten als het bezoek van een aantal spoorweg' 
arbeiders aan Oost-Duitsland. 

Ook het contact met de ElikáVoorlinktiaageDiemat werd 
op de gebruikelijk wijze onderhouden« Daardoor was het 
mogelijk da pers te informeren omtrent communistische 
acties welke erop gericht waren argelozen te winnen; in 

het bijzonder gold dit de "nieuwe aanpak" van de C.P.N., 
de geldactie van de Nederlandse Vredesraad voor de ver-  
ming van een "vredesfonds" en de propaganda der communis.. 
ten, dgor middel van het optreden van Oostra ropese ar- 
tssten en door films. 

Voorts werd ook gewezen op het streven naar *eenheid 
van actie" ta-teen communistischeen niet-eommaaistimehe 
arbeiders. 

Ia de besprekingen met de R.V.D. werd eek betrekken 
de mogelijkheid en de wenselijkheid van, een kanalisering 
van het cultureel, sport en toeristisch verkeer net de 
Sowjet-Unie, voor welk vraagstuk, waarbij de B.V.D. zijde+ 
Daags betrokken kan zijn, ook in de Angelsaksische landen 
belangstelling bestaat. 

Wig» 

Z de 

De cursussen aan eigen personeel vormden ook dit 
halfjaar een belangrijk gedeelte van het gehele cursus.- 
programma. Met name werd zorg besteed aan de opleiding 
van de zg. "volgers". Deze groep dient allereerst een 
basiscursus te volgen, teneinde de nodige algemene kennis 
 te doen. In deze basiscursus wordenaremdbeginselea 

van het inlichtingenwerk gegeven, alsméde die kwaaie 
welke ook voor deze categorie B.V.D.-ambtenaren als oasale• 
bare achtergrondskennis wordt beschouwd. Verder volgt desa 
groep een "observatiecursus", wgarin de theorie van de 
observatie gegeven wordt, terwijl deze theorie in oefe-
ningen practisoh wordt toegepast. Gepoogd wordt de cursief 
reeds een begin van vaardigheid te verschaffen, waarop in 
de eigenlijke praktijk verder kan worden gebouwd. 

Daarna wordt een cursus gegeven, waardoor de cursist 
inzicht moet verkrijgen iade conspiratieve tochniek van 
de tegenstander, terwijl hijzelf enige vaardigheid moot 
opdoen in het practisch toepassen van deze techniskf Ook 
deze cursus bestaat voor een deel uit praotisehe oefenin. 
gen. In de verslagperiode werd door een klas van 22 

      

      



47- 

la.V.»..carsietm dee* dila cgraussea gweelod. welk* tem 
soms mageveler 3 ~sado% dumrdoa. lorechillaade ~slem 
ton blaken »lot am de "lona m.b.t. de ezmeas to vol 
doos. 

Do resultatea (7 afgewesem voor <mama basisedrede. 
7 afk;ewasea voor "zalm* ebservatimareus ea 6 allmsen 
voor eonrriratlave tochatok "drom) veras ~le 
3 ~sigma (mor to !Anatoom daar as cadore aftellag. 
raas master va* een ,•tal anders oureletem word ma 
peichologisehe teet overmgma. »minde tot ma se 
goed mogelijk cordscl te kome* ombrast lawa gesehlktbeld 
al* volger: 

Overtoom ~dm eak versebillaade ~mem gebenm 
dea tas »hoeve vis pereamel ven Ommatem na Rijksm 
pelitio. reataklijke Marechedem". ledorlaadm Speer* 
moa. $taatemijnem ea Strijdkrachten,. waarvan de re- 
wiltaboa matig warm. 

Ook voor greep** esa bet ~wel via desa »least 
~dol cursusces phealea. deels os de lade proktijk 
*pons», ervaringen te ~taloa aan de thaorettsehe 
epvattiagea, deels os beat die bas taak aio of •ar 
gesehoidea vornallo ►  vaa de rest van de Plonst begrip 
bij to brengen voor bet 13.'7.14-werk ale geheel. 

IggIggaiwordas ~mica voors Dafeastematudiem 
coatrii;TLiihtaachbetatechael. ~id. Rijkelastitant 
tot opleiding 	hogere pelittomaibtonarea. (pikol* 
kerpm ►  van Omesatopelitie. ma aaatal ~Omarm 
van de *ibuttoalande" Plenst" vim, bet Ministerie van 
Isattealeadee Zaken.. Iireeties •Opeabaro Ihstabetrijvea 
la do provincie loordmbrabamt. bovelliglaggparawmel 
vis enkele bedrijmn. 

$.sst **kale kleiner* agigua kwam* ia de vorelagm 
periode da volgende elmudiee~: 

1. Depsychologisch* ecrleereertsC wat  kot 0010~1409  
lakst kader yam d* kodde oorlog; 

2. a instructie voer oom tweetal eaderdelea ma d* 
»least. 

sozmainamaza 
D* omvang om de eerksaanhedea la doms meter 

~toonde ma tomeneade ~daas. Ziet alleas blijkt 
dit uit bet saatal goageadeard* stakkaa dat opliep 
van 22.201 ~waad* het le halfjaar te; 24.999 gem 
durende het as halfjaar 1955, doop vooral vit bet 
teenemead gebruik dat vol de ~trate kartothook werd 
genaakt. 



Gs dureade de eerste za maanden van 1933 winden 
namen in deze »artotheek nageslagen, welk 

*label gedurende de laatste zes maanden van dat jaar 
Opliep tot 	; deze naslag had voor een groot 
deel plaats ~behoeve van intern gebruik. 

De bibliotheek werd gedurende verslagperiode uit• 
gebreid met 331 nieuw aangeschafte dan wel tin gesobabs 
ontvangen boeken, terwijl er 4696 courantenknipals 
werden verwerkt. 

De personeelsbezetting van deze afdeling bleef 
zorgen, baren: deze is reeds seer aan de krappe kant, 
terwijl de produktiviteit bovendien nadelig wordt be- 
invloed door enige min of meer chronische zieken. 

AtalingUM 
De persomalseterkte AM ia de ~iade van 15 juli 

1955 tot 1 januari 1956 ta van 609 tot 43, maa. 
Tegenover 42 nieuw aangestelde:a (25 vrouwen) 

volgden 18 ontslagaanvragen (14 vrouwen, van wie 8 
wegens huwelijk). 

Voorgesteld is het aantal rangen bij de LIJ. 
uit te breiden mat die van "technisch ambtenaar", op 
te nemen ia schaal 56. 

Ia uitwals« van art. 4 van het Rahtspositle- 
besluit B.V.D. zijn bij beschikking van 7 januari 1956 
ar. 21791 Afdeling Kabinet nadere regelen vastgesteld, 
waarin de taak onbevoegdheden van de commissie van 
overleg zijn vervat, terwijl mede daarin regelen zijn 
opgenomen voor de verkiezing van de leden van bedoelde 
commissie. 

Maar het zich laat aanzien heeft de laatste ver.. 
gaderiag met de Interim' Commissie plaats gevende*. 
De kandidaatstelliagen voor de samenstelling van het 
officiae overlegorgaan staan voor de deur. 

Dé besprekingen welke mat de Interim Commissie 
hebben plats gevende* zijn als regel seer vruchtbaar 
gebleken en hebben, bijgedragen tot wederzijds begrip. 
Vooral net het oog op de totstandkomiag van het Rechts-
positiebesluit B.V.D., de inpassing aha statuut 
voor het nieuwe overlegorgaan bleken talrijke bespre-
kingen nodig te zijn, waarvan verscheidene met mede- 
werking van het.Depal 	 at Departement. liet heeft zich ia de - 
gelopen tijd dan ook gelucht doen gevoelen, dat met 
al deze besprekingen zowel onderling als met de Dienst-
leidiag of haar vertegenwoordigende ambtenaren, zeer 
veel werktijd gemoeid gaat en dat zal, naar de ver-
wachting is, voorlopig /liet minder werden» 



~19.,  

De oprichting van het nieuwe kantoorgebouw heat 
oen vlot verloop. Met het betonstarten is de derde 
etage bereikt. Bij herhaling is al gebleken, dat 
een voortdurend deskundig overleg set de uitvoerder 
van de kant van de Dienst niet kan worden genist. 

3"2-1954 • 
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